سزطان و تغذیه

 -2غذا ٌای گیاٌی:

آیا رژیم پز چزب تا طزطان ارتثاط داروذ؟

طزطان اس جملً تیماری ٌایی اطت کً تغذیً صحیح در پیؼگیگیگزی

 -طثشی ٌای خاوُادي کلم َ گل کلم دارای مُاد ضذ طزطاوی ٌظتىذ.

دریافت مقادیز سیادی چزتی تاعث افشایغ احتمال خطز طگزطگان

َ درمان آن می تُاوذ وقغ داػتً تاػذ .

-پیاس َ تزي خا در کاٌغ خطز طزطان معذي مُثز اوذ.

رَدي ،طیىً َ کلیً می ػُد .رژیم ٌای پز چزب تگً خصگُؽ تگا

ٌُ-یج ،گُجً فزویی َ مزکثات در طزطان رَدي تشرگ پیؼییزی می کىذ.

مىؼا حیُاوی مثل گُػت قزمش ،تخم مزغ َ محصگُتت لگثگىگی تگا

-تُت فزویی ،تمؼک ،اویُر َ طیة می تُاوىذ تزخی اس مگُاد طگزطگان سای

مقادیز تاتی چزتی َ کلظتزَل خطگز تگزَس اوگُار طگزطگان ٌگا را

تا تً حال غذای مؼخصی کً طزطان سا تاػذ ػىاختً وؼذي تا ایه

مُجُد در دَد طییار را خىثی کىذ.

افشایغ می دٌذ .اما مصزف رَغه ٌای غیز اػثار ماوىگذ رَغگه

حال تعضی اس مُاد ػیمیایی ماوىذ آفت کغ ٌا ،طم ٌگا َ ،مگُاد

 -غذاٌای دریایی َ رَغه ماٌی تً علت داػته امیا َ 3یتامیگه ای َ ...

سیتُن در پییؼیزی اس طزطان وقغ مٍمی دارد.

افشَدوی کً تً صُرت اتفاقی َارد غذا می ػُوگذ اس دطگتگً مگُاد

در پیؼییزی اس تظیاری اس طزطان ٌا تً خصُؽ طزطگان طگیگىگً َ رَدي

آیا غذای خاصی تً طُر عمذي تاعث طزطان می ػُد؟

طزطان سا ٌظتىذ ٌمچىیه مُاد غذایی مثل غذای ومک طگُدػگذي
 ،غذاٌای فزاَری ػذي ماوىذ طُطیض َ کالثاص می تُاوىذ تاعگث
تزَس طزطان گزدد.
چاقی ،تی تحزکی ،رژیم غذایی فاقذ طگثگشی ،مگیگُي،غگمت کگامگل،
ماٌی َ ماکیان در ایجاد َ پیؼزفت طزطگان ٌگای طگیگىگً َ رَدي
وقغ مُثزی دارد.
تخمیه سدي می ػُد رژیم غذایی می تُاوذ در دطت کم ،یک طگُ
اس کل طزطان ٌا دخالت داػتً تاػذ.

چً عُاملی میتُاوىذ در پیؼییزی اس طزطان وقغ داػگتگً
تاػىذ؟
 -1آوتی اکظیذان ٌا:

وقغ مٍمی داروذ.

آ یا چاقی تاعث افشایغ تزَس طزطان می ػُد؟

 -چای طثش حاَی آوتی اکظیذان ٌایی اطت کگً اس تگزَس طگزطگان َ رػگذ

چاقی ویش یکی اس عُاملی اطت کگً تگاعگث افگشایگغ خگطگز تگزَس

تُمُر ٌا جلُگیزی می کىذ .

طزطان می ػُد َ افزادی تا ومایً تُدي تذوی تاتی  33تیؼتز در

 -مصزف داوً ٌای طُیا َ مؼتقات طُیگا اس تگزَس طگزطگان ٌگای طگیگىگً

معزض خطز می تاػىذ.

مماوعت می کىذ.

آیا َرسع در پیؼییزی اس طزطان ٌا وقغ دارد؟

 -3فیثز ٌا:

عذ تحزک کافی ویش یکی اس عُامل خطز تزای اوگُار طگزطگان تگً

رژیم ٌای غىی اس فیثز در کاٌغ طزطان تً خصُؽ طگزطگان رَدي وگقگغ

حظاب آیذَ.رسع میتُاوذ در پیؼییزی اس اوگُار طگزطگاوگٍگا تگً

مُثزی داروذ .مىاتع غىی فیثز غذایی ػامل:

خصُؽ طزطان طیىً ،دطتیاي تىاطلی َ کگلگیگً اثگز مگطگلگُتگی

((میُي ٌا ،طثشیجات ،غمت کامل َ ،حثُتات))

داػتً تاػذ.

روگ داوً ٌای مُجُد در گیاٌان ماوىذ روگ داوً ٌای دارچیه ،سرد
چُتً ،سوجثیلٌ... َ ،مچىگیگه َیگتگامگیگه ٌگای ((ی))((،ای)) َ
((آ)) وقغ آوتی اکظیذاوی داروذ.
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تزخی اس عُامل طزطان سا:

توصیه ها:

-گُػت ٌای کثاتی :کثاب کزدن َ پگخگتگه تگیگغ اس حگذ مگُاد



دریافت کافی مایعات



کاٌغ مصزف چزتی



افشایغ مصزف غذا ٌای فیثز دار

صُرت مىظم َ در حجم سیاد مصزف ػُوذ ممکه اطت خطز اتگتگم



مصزف رَساوً اوُار مختلفی میُي ٌا َ طثشیجات

تً طزطان ٌای رَدي ،مقعذ ،پاوکزاص ،طیىً ،پزَطتات َ کلگیگً



اجتىاب اس مصزف غذای ٌای پزومک ،غذا ٌای دَدی ،گُػت ٌای

گُػتی می تُاوذ تزکیثاتی ایجاد کىذ کً خاصیت طگزطگان سایگی
داروذ.
-مصزف تیغ اس اوذاسي گُػت قزمش:گُػت ٌای قزمش چىاوچً تً

را افشایغ می دٌذ.
 گُػت ٌای فزاَری ػذي ماوىذ :طُطیض َ کالثاص کگً دارایتزکیثاتی ویتزاتی تً عىُان ویٍذاروذي َ روگ دٌىذي ٌظگتگىگذ ،
خاصیت طزطان سایی داروذ.
 مصزف تاتی غذاٌای ػُر ػامل :چیپض ،پفک ،خیار ػُر َ ...ممکه اطت تاعث افشایغ خطز اتتم تً طزطان معذي ػُد.

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى

بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

نقص تغذیه در پیطگیزی اس سزطان

فزاَری ػذي َ گُػت ٌای ومک طُد ػذي


پزٌیش اس چاقی َ حفظ َسن ایذي آل



طثخ صحیح غذا ٌا َ پزٌیش اس مصزف سیاد غذا ٌگای طگزش ػگذي َ
کثاتی



َرسع َ تحزک کافی

 مصز ف تیغ اس اوذاسي َ مکزر گُػت ٌای دَدی ،ماٌی دَدی،پىیزدَدی َ طایز غذا ٌای دَدی کً حاَی تزکیثاتی ٌظتىذ کگً

ضناسنامه پمفلت آموسضیCl-06-99

اسطُخته چُب طاختً می ػُوذ می تُاوىذ تغگیگیگزات طگزطگاوگی
ایجاد کىذ.

عنوان

 مصزف تکً ٌای چزب گُػت ،کلُچً ،وان ٌای رَغىی ،کیک ٌا،تیظکُیت ٌا ،کزي ،رَغه ٌای جامذ ،مارگاریه ،طض ٌا َطایگز

تهیه کننذه

رَغه ٌا را تایذ محذَد کزد .مصزف تاتی ایه غذا ٌا خطز چاقگی

نقص تغذیه در پیطگیزی اس
سزطان
وحیذ خاونذ کارضناس تغذیه
ایزما ریحانی کارضناس پزستاری

را افشایغ می دٌىذ َ ایه امز خطز طزطان طیىً تعذ اس یائظیگی

تاییذ کننذه

َ طزطان رحم َ کُلُن را افشایغ می دٌذ.
مصزف الکل تا طزطان ٌای دٌان ،مزی ،حىجزي  ،کثذ ،طیىگً َرَدي ارتثاط دارد َ تایذ اس مصزف آن پزٌیش کزد.
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سال تهیه

سمستان 9911

ناظز کیفی

دکتز مزیم هزوآبادی

متخصص داخلی
بگذارید غذای شما اولیه پزشک شما باشد.
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کمیته آموسش به بیمار

