
 «مسابقه پیامکی»
 1937بُمه ماٌ 7لغایت  1 – َفتٍ پیشگیری ي کىترل سرطان

 «سرطان قابل پیشگیری و درمان است، با خود مراقبتی و امید»

 : االت مسابقٍسؤ

 پیشگیری از اتتال ته سرطاى هؤثر است؟ کداهیک از هوارد ذیل در .1

 ( َمٍ مًاردپی( پزَیش اس مصزف دخاویات        در( تغذیٍ سالم       سر( فعالیت تدوی مىظم      خود

 چند درصد از سرطانهای شایغ تا درهاى هناسة ػالج خواهند شد؟ .2

 درصد 055( طادرصد                 52(  مردرصد           25( شگدرصد               52(  ما

 اتتال ته کداهیک از سرطانهای ذیل تا هصرف دخانیات ارتثاط تیشتری دارد؟ .3

 مثاوٍ ن((ریٍ                            یر( معدٌ                            نو(  خًن                  اق

 فؼالیت تدنی هطلوب  روزانه چقدر است؟ .4

 دقیقٍ تاشدت کم)فعالیت تدوی تدين افشایش ضزتان قلة(                       05(  بت

 دقیقٍ تاشدت متًسط )فعالیت تدوی تا افشایش ضزتان قلة(   05( کن

 دقیقٍ تا شدت متًسط)فعالیت تدوی تا افشایش ضزتان قلة( 05(   یا 

           دقیقٍ تاشدت کم )فعالیت تدوی تدين افشایش ضزتان قلة(    05( قا 

 کداهیک از ػالئن ذیل هی تواند هشداردهنده احتوال اتتال ته سرطاى تاشد؟  .5

 ( َمٍ مًاردزستًدٌ در َز جای تدن      ی(( اسُال یا یثًست طًالوی   ت( سخم َای تدين تُثًد  بل

 ساالنه در ایراى ...................... تر اثر سرطاى، جاى خود را از دست هی دهند. .6

 َشار وفز 055تا  055( وامَشار وفز        05تا  05(  رط( یک میلیًن وفز         رَشار وفز         55تا  05( پیش

 ته هنظور پیشگیری از سرطاى پوست از چه نوع کرم ضد آفتاتی تاید استفاده نوود؟ .7

  . تاشد 02آن تطًر متًسط (SPF) محافظتی آفتاب دارای طیفی گستزدٌ تاشد ي فاکتًر( ان

  .تاشد 05آن تطًر متًسط (SPF) محافظتی آفتاب تاشد ي فاکتًر متًسطدارای طیفی ( گیری

 .تاشد 2آن تطًر متًسط (SPF) محافظتی آفتاب تاشد ي فاکتًر پاییهدارای طیف ( ل

 .تاشد 05آن تطًر متًسط (SPF) محافظتی آفتاب دارای طیفی گستزدٌ تاشد ي فاکتًر( ید
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