
 :  مقدمه 

 جٛدداس٘ذ ٚ وبسی ٞبی ٔحیط دس ٔتؼذدی خطش ػٛأُ

ٕ٘بیٙذسبال٘ٝ ثیش اص ٞفت  سشطبٖ ایجبد تٛا٘ٙذ ٔی وٝ

 اص دسصدذ  چُٟ .ٔیش٘ذ ٔی سشطبٖ اثش دس ٔیّیٖٛ ٘فش

ٖ  ایٗ ُ  ٞدب  سدشطب ٜ  پیشدٍیشی  لبثد ْ  ثدب  ٚ ثدٛد  ا٘جدب

 دٜ ٞش اص تٛاٖ ٔی وبسی ٞبی ٔحیط دس ٔؤثش ٔذاخالت

 جٌّٛیشی سا آٖ ٔٛسد یه سشطبٖ، اص ٘بشی ٔشي ٔٛسد

 سا سشطب٘ی ٔٛاسد اص دسصذ 20 تب 4 شغّی سشطبٖ ٕ٘ٛد

تیٗ ثبس ،ساثطٝ ٔیبٖ شدغُ ٚ  .ثشای ٘خسدٞذ ٔی تشىیُ

، ثٛسدیّٝ جشایدی دس یىدی اص    5771، دس سبَ  سشطبٖ

  ٚ ص ثیٕبسستبٟ٘بی اٍّ٘ستبٖ شٙبختٝ شذ. ایٗ فدشد ، ثدش

ودٝ   ٌدضاس  ودشد   سشطبٖ پٛست ثیضٝ سا دس افدشادی  

شبیؼتشیٗ ا٘ٛاع سشطبٖ ٞدبی   .وشد٘ذ  دٚدوش تٕیض ٔی

، پٛست ، سدشطبٖ  ٔثب٘ٝ سشطبٖ ٚ  سیٝ، سشطبٖشغّی : 

 . ثبشٙذ ٔی خٖٛ ٚ....

 : سرطان ریه 

وبس ثب ٔٛادی ٔب٘ٙذ آصثست، سادٖٚ ٚ وّشٚٔتیُ اتدش   

بیت ٘ىدبت ثٟذاشدتی ٚ ایٕٙدی    ػدس صٛست ػذْ س

سٚ ٔؼذٖ ٕٔىٗ است سشطبٖ سیٝ ایجبد وٙذ. اص ایٗ 

چیبٖ آصثست ،وبسٌشاٖ چیت سبصی ، ػبیك وبساٖ ٚ 

وبسٌشاٖ وشدتی سدبصی ثیشدتش دس ٔؼدشر خطدش      

سشطبٖ سیٝ لشاس داس٘ذ . وّشٚ ٔتیُ اتش دس ثدبوتشی  

. سٚد  وشٟب ،آفت وش ٞب ، ٚ یدالَ ٞدب ثىدبس ٔدی    

 ٞیذسٚ وشثٗ ٞبی  آسٚ ٔبتیه ٞٓ وٝ ثش اثش ایتشاق  

 

        سیددٝ  سددشطب٘ضایشٛ٘ذ لیددش ٚ ٘فددت تشددىیُ ٔددی

، ٘مب  ٞب ٚ وسب٘ی وٝ دس تِٛیذ آسفبِت  ٔی ثبشٙذ

ٚ لیش وبس ٔی وٙٙذ ثبیذ ٔشالت سشطبٖ سیٝ ثبشٙذ . 

پیشٍیشی ٚ دسٔبٖ  سشطبٖ سیٝ  شٙبسبیی ػٛأدُ  

خطش صا دس ٔحیط ودبس ٚ سػبیدت اسدتب٘ذاسد ٞدبی      

ثٟذاشت یشفٝ ای دس ٔحیط وبس ٚ آٔٛص  وبسٌشاٖ 

سبیی ایدٗ  بسٌشاٖ دس شٙبٔؼبیٙبت دٚسٜ ای و است .

 ثیٕبسی ٔٛثش است . 

 : سرطان خون 

پس اص وشف اشؼٝ ایىس ودٝ ثدٝ طدٛس ػٕدذٜ دس     

. ٔحیط وبس ٌشٟٚٞبی پضشدىی  ثدٝ ودبس ٔدی سٚد     

یست ژسادیٛ ِٛ ُٔشخص شذ وٝ ثؼضی اص افشاد ، ٔث

ٔؼدبدٖ   ٞب ثٝ سشطبٖ خٖٛ ٔجتال شذ٘ذ . ودبسٌشاٖ  

ای ٞدٓ  وبسخب٘دٝ ٞدبی ٞسدتٝ     ٖاٚسا٘یْٛ ٚ وبسٌشا

ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ است ثٝ سشطبٖ خٖٛ ٔجدتال شدٛ٘ذ  

افشادی وٝ ثب ثٙضٖ وبس ٔی وٙٙذ یب دس تٕدب  ثدب آٖ   

لشاس داس٘ذ خطش اثتال ثٝ سشطبٖ خٖٛ دس آٟ٘ب ٚجٛد 

بت یفبظتی ثشای ایٗ افشاد ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔ. الذا داسد 

ای ثبشذ وٝ ٔذت صٔبٖ ٔٛاجٟدٝ ودبٞش یبثدذ ٚ اص    

 ٛد. سپش ٞبی یفبظتی استفبدٜ ش

 

 

 

 :سرطان مثانه 

، دس ٔیددبٖ  ٘خسددتیٗ ٔٛسدسددشطبٖ شددغّی دس ٔثب٘ددٝ

یی ثب ٔبدٜ آ٘یّیٗ ٔدی سدبختٙذ   وبسٌشا٘ی ، وٝ سً٘ ٞب

ٔشبٞذٜ ٌشدیذ ِٚی دس یمیمت آ٘یّدیٗ   5981دس سبَ ،

دس ایجبد سشطبٖ ٔثب٘ٝ ٘مشدی ٘ذاشدت . ػبٔدُ ایجدبد     

سشطبٖ ٔثب٘ٝ ، آٔیٗ ٞبی آسٚٔبتیه ٔشخصی ٞسدتٙذ  

ٛاٖ ٚاسطٝ دس سبخت سً٘ ٞب ٚ داسٚٞدب ٚ ثدٝ   وٝ ثٝ ػٙ

ػٙددٛاٖ  ددذ اوسددیذاٖ ٚ تسددشیغ وٙٙددذٜ دس صددٙبیغ 

شٛ٘ذ.ثؼضی ٔٛاجٟدٝ ٞدبی    الستیه سبصی  ٔصشف ٔی

آِٛدٌی آة ٞب ثدب   .شغّی ٞٓ ٔیتٛا٘ذ سشطبٖ ایجبد وٙذ

آفت وش ٞب ٚ ٔٛاد شیٕیبیی دیٍش ٞدٓ ٕٔىدٗ اسدت    

شادی وٝ سشطبٖ ٔثب٘ٝ ایجبد وٙذ . سا٘ٙذٌبٖ وبٔیٖٛ ٚ اف

دس پبالیشٍبٟٞبی ٘فت وبس ٔیىٙٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ افدشادی  

، سً٘ وشدٖ وٝ دس صٙبیؼی چٖٛ تِٛیذ ٔٛاد سٍ٘ی ٚ لیش

فؼبِیت ٔی  پبسچٝ ، پٛست ٚ وبغز ٚ صٙؼت وبثُ سبصی 

 ، خطش اثتال ثٝ سشطبٖ ٔثب٘ٝ سا داس٘ذ .وٙٙذ 

 : سرطان پوست 

یىی اص شبیؼتشیٗ سشطبٖ ٞبی شغّی است ، ثب افدضایش  

 ٜ ٍٞٙبٔی وٝ ایٗ ٔسئّٝ ٕٞدشاٜ ثدب تٕدب    ژسٗ ، ثٝ ٚی

 تال ثٝ سشطبٖ پٛسدت  صیبد ثب ٘ٛس خٛسشیذ ثبشذ ، خطش اث

شدت  پ٘یض افضایش ٔی یبثذ صٛست . پشت دسدت ٞدب ٚ   

ٌشدٖ ٚ ثطٛس وّی لسٕت ٞبی  ثبصثذٖ ٘ٛایی ٞسدتٙذ  



ٔجدتال ٔدی شدٛ٘ذ . ثشخدی      سی ثٝ ایٗ ثیٕدب  "وٝ  غبِجب

وبسٌشاٖ ٔؼبدٖ ، وبسٌشاٖ ودٛسٜ ٞدبی صغدبَ سدًٙ ،     

وبسٌشاٖ صٙبیغ ٔٛاد شیٕیبیی ٚ افشادی وٝ دس تٕب  ثدب  

اسسٙیه ، لیش ، ٚ ثشخی تش ویجبت ٘فتی ٞستٙذ ثیشدتش  

شدٛ٘ذ .  ٔدی   دیٍشاٖ ثٝ ایٗ ٌٛ٘دٝ سدشطبٖ ٔجدتال    اص 

 ٕٞچٙیٗ تٕب  ثب پشتٛٞبی یٛ٘سبص سجت سشطبٖ پٛست

 ٚ...شٛد. دس ٔشبغّی ، ٔب٘ٙذ وشبٚسصی ٚ ٔبٞیٍیشی  ٔی

ثٝ ػّت تٕب  فدشد ثدب پشتدٛ فدشاثٙفش ٘بشدی اص ٘دٛس       

ٜ دس ٘بییدٝ ثیٙدی دیدذٜ    ژخٛسشیذ سشطبٖ پٛست ثٛی

سشطبٖ پٛست ، ثیشتش ٔٛاسد ، دس افشادی ثشٚص ٔیشٛد . 

 وٙٙذ.  وٙذ ، وٝ دس فضبی ثبص وبس ٔی ٔی

  سرطان کبد :
سدت ِٚدی ٕٞیشدٝ وشدٙذٜ     ذ شبیغ ٘یسشطبٖ وج

اص ٔٛاد سدشطب٘ضای وجدذ ، ٔیتدٛاٖ اص ٚیٙیدُ     .است

وّشایذ ٘بْ ثشد ٚ افشادی وٝ ثب غّظت ٞبی صیبد ایدٗ  

وجذ ٔجتال شدذٜ   ا٘ذ ثٝ سشطبٖ ٔبدٜ دس تٕب  ثٛدٜ

دٚسٜ ٟ٘ب٘ی آٖ طٛال٘ی است . اص سشطبٖ صاٞبی ا٘ذ . 

تٛاٖ اص آسسدٙیه ، ودٝ دس ٔؼدذٖ     دیٍش وجذ ، ٔی

ودبسٌشاٖ رٚة ٔدس ، ودبسٌشاٖ ٔدٛاد     چیبٖ طال ، 

یششٜ وش ٚ وبسٌشاٖ ٔٛاد شیٕیبیی ایجبد سشطبٖ 

  ٔی وٙذ ٘بْ ثشد.

 سرطان بینی :   

ایٗ ٌٛ٘ٝ سشطبٖ ثٝ ٘سدجت وٕیدبة اسدت أدب دس     

چدشْ   ،افشادی وٝ ثب ٌشد ٚغجبس چٛة سشٚوبس داس٘ذ 

وبسا ٖ ٚ وبسٌشاٖ صٙبیغ ٘یىدُ ٚ ودشْٚ ٚ صدٙبیغ    

 ٘فتی ٞٓ دیذٜ ٔیشٛد. 

 :  سرطان حنجره

لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼشر آصثست ، ٌشد ٚغجدبس چدٛة   

،ٌبص خشدَ ، ٘یىُ ٚ سٚػٗ ٞبی ثششی ٞدٓ ٕٔىدٗ   

 است ایجبد سشطبٖ یٙجشٜ ٕ٘بیذ .

 سرطان پرده جنب :  

پدشدٜ جٙدت ٚ    "ایٗ ٌٛ٘ٝ سشطبٖ ٘بدس است ،اصٛال

صفبق سا ٔٛسد یّٕٝ لشاس ٔی دٞذ ٚ ػبُٔ ایجبد آٖ 

 . سیذِٚیت است . ٜ ٌٛ٘ٝ وشٚژصثست ثٝ ٚیآ

 پیشگیری از سرطان های شغلی:

ٍبٟٞبی وٙتشَ ٔدٛاد سدشطب٘ضا دس   ٘صت دست -

 ٔحیط وبس 

اص لجیدُ  ثىبسثشدٖ ٚسدبلُ یفبظدت فدشدی     -

دستىش ، ِجدب  ٔٙبسدت آسدتیٗ ثّٙدذ ، سٚ     

 ، والٜ ، ٔبسه ، ذپیشجٙ ،پٛشٟبی ثستٝ 

 استفبدٜ اص وشْ ٞبی ٔحبفظ پٛست   -

  ا٘جبْ ٔؼبیٙبت دٚسٜ ای -

جبیٍضیٙی ٔٛاد خطش٘بن ثب ٔٛاد ثی یطش یدب   -

 وٓ خطش  

 یزف یب وبٞش آالیٙذٜ دس ٔحُ تِٛیذ  -

 ٚ سػبیت ثٟذاشت فشدی دس ٔحیط وبس٘ظبفت  -

 وبٞش صٔبٖ تٕب  ثب ٔبدٜ خطش٘بن  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

          
          

 

 
 

 


