
 پويش ملي مبارزه با سرطان 

  بهمن ماه  7-1
  سرطان پوستپيشگيري از 

بدون شك مهمترين عامل ايجاد سرطان پوست در ايران تابش اشعه . سرطان پوست دومين عامل بروز سرطان در دانشگاه علوم پزشكي كاشان مي باشد 
آفتاب كار مي كنند مانند كشاورزان،كارگران ساختماني و جاده سازي، ماهي افرادي كه در برابر .به خصوص سرو صورت است   خورشيد به پوست بدن

در بين رانندگان ابتال به سرطان پوست در قسمت  .بيشتر در خطر ابتال به سرطان پوست مي باشند) به خصوص در مناطق كوهستاني و دريا ... (گيران و 
  . ر دارد بيشتر ديده مي شودهاي چپ سر و صورت آنها كه بيشتر در معرض تابش آفتاب قرا

   :نشانه هاي سرطان پوست 
تغييري در به ويژه هر . بايد مورد توجه قرار گيرد مزمن و غيرعادي ضايعهسرطان پوست بيشتر شبيه لكه هاي معمولي پوستي است ، به همين دليل هر 

  . را بايد تحت نظر داشت  اندازه ، رنگ ، شكل يا ضخامت خالها

  :  براي جلوگيري از سرطان پوست توصيه هايي جدي
 به خصوص از ساعت ده صبح تا چهار عصر در معرض نور شديد آفتاب قرار نگيريد  
 اس در صورتي كه مجبوريد در تماس طوالني مدت با تابش آفتاب باشيد از كرم ضد آفتاب ، كاله آفتاب گير ، عينك آفتابي و پوشش مناسب مثل لب

  سفيد ، آستين دار و يقه بلند استفاده كنيد 
  از عينك هاي آفتابي كه ميزانUV ) ددرصد است استفاده كني 100تا  99آنها ) جذب اشعه فرابنفش.   
 حداقل ميزان  . از كرمهاي ضد آفتاب هر روز براي تمامي سطوحي از پوست كه در معرض نور خورشيد قرار دارد استفاده كنيدSPF  مي  15اين كرمها

  .باشد  30بايد بيشتر از  SPFباشد اما توصيه بيشترمتخصصان پوست اين است كه 
 زيرا آنها اشعه هاي مضر خورشيد را باز مي تابانندتر احتياط نمود شدر نزديكي آب ، برف و شن بايد بي.  
 سد بنابراين هر روز از كرمهاي ضدآفتاب استفاده كرده و هر دوساعت آن را ر روزهاي ابري نيز به سطح زمين مي راشعه فرابنفش خورشيد حتي د
  ديد نماييد جت
 وادشيميايي و فرآورده هاي ضد آفتاب را از تن خود بشوييدبعد از تماس با نور خورشيد دوش بگيريد و عرق موجود روي پوست ، نمك ،م.   
  مواد آرايشي داراي . از لوازم آرايشي بدون چربي استفاده كنيدSPF  جايگزين كرمهاي مخصوص ضد آفتاب نيستند.  
  و چه از طريق المپ هاي فرابنفش پرهيز كنيد  در برابرنور خورشيداز برنزه شدن چه از طريق خوابيدن.  
 هاي ضد ع داروها مي توانند پوست را نسبت به آفتاب حساستر كنند از جمله برخي از آنتي بيوتيكها مانند خانواده تتراسيكلين ، ناپروكسن ، داروانوا

  .   در صورت مصرف اين داروها از پوست خود مراقبت بيشتري به عمل آوريد. افسردگي ، ضد پرفشاري خون، داروهاي قلبي و ديابت 

  

  

  

 


