
أكرث من الحركة

يجب عىل البالغني محاولة الوصول إىل 150-300 دقيقة 

من النشاط املعتدل كل أسبوع عىل األقل، وأمثلة النشاط 

قد تكون امليش أو جز العشب أو اللعب مع األطفال أو الحيوانات األليفة 

أو غريها. أما البالغني األكرث نشاطاً فيجب عليهم تجربة نشاط أكرث شدة 

َّن باإلمكان  ملدة 75-150 دقيقة عىل األقل كل أسبوع، كالركض أو القفز. كام أ

القيام مبزيج من النشاط املعتدل والشديد.

يجب أن يقوم األطفال واملراهقون بنشاط الحركة لساعة واحدة عىل األقل 

كل يوم. الجري والقفز ومامرسة الرياضة كلها طرق جيدة لألطفال ليكونوا 

نشطني.

قلل من الجلوس

اقِض وقتاً أقل يف القيام باألنشطة بوضعية الجلوس أو 

االستلقاء كمشاهدة التلفاز أو استخدام هاتفك الخلوي 

أو لعب ألعاب الكمبيوتر أو الفيديو أو تصفح وسائل 

التواصل االجتامعي. إذا كنت تجلس كثرياً يف عملك أو أثناء 

ٍبشكل متكرر. أنشطة التواصل االجتامعي، فحاول الوقوف والحركة 

ال بأس بالبدء ببطء. لست بحاجة إىل إجراء كل هذه التغيريات دفعًة 

واحدة. مبجرد أن يكون لديك خطة، ميكنك البدء بتغيري واحد وإضافة 

تغيري جديد عندما تكون مستعداً. ميكن أن يؤدي كل تغيري إىل 

تحسني صحتك واملساعدة يف تقليل خطر اإلصابة بالرسطان. 

حاول الوصول إىل وزن صحي والبقاء فيه

ميكن للوزن الصحي أن يقلل من إمكانية التعرض ملشاكل 

صحية، مبا يف ذلك بعض أنواع الرسطان. تحدث مع الطبيب 

عن الوزن الصحي املناسب لك.

إذا كان وزنك أعىل من النطاق الصحي، فإن فقدان بعض الوزن، حتى كيلو أو 

اثنني، ميكن أن يساعد يف تقليل املخاطر. قد يحتاج األشخاص الذين يعانون 

من الوزن الزائد املفرط )السمنة( إىل مساعدة من الطبيب أو املمرضة أو 

أخصايئ التغذية لوضع خطة ميكنهم اتباعها للنجاح يف فقدان الوزن.

اتبع منطاً صحياً لتناول الطعام

تناول املزيد من األطعمة التي متنحك العنارص الغذائية 

التي تحتاجها، وقلل من األطعمة ذات السعرات الحرارية 

العالية والفوائد الصحية القليلة. حاول أن تكرث من 

أكل الخرضوات والفواكه بألوانها املختلفة، وأن تكرث من خيارات الحبوب 

َّن  الكاملة مثل خبز القمح الكامل بنسبة 100 ٪ واألّرز الكامل )البني(. كام أ

الفاصوليا والبازالء هي خيارات جيدة أيضاً.

حاول أن تقلل من أكل اللحم األحمر مثل لحم البقر ولحم الخنزير ولحم 

الضأن. وتجنب أو قلل من تناول اللحوم املصنعة مثل لحم الخنزير املقدد 

والسجق والالنشون. تجنب املرشوبات السكرية أو حد من رشبها مثل 

املرشوبات الغازية واملرشوبات الرياضية وعصائر الفواكه. وقلل من أكل 

األطعمة املقلية واملصنعة.

تجنب الكحول

من األفضل عدم رشب الكحول، ويف حال رشب الكحول، 

فيجب أاّل تتناول النساء أكرث من مرشوب واحد يف اليوم 

ويجب أاّل يتناول الرجال أكرث من مرشوبني يف اليوم. املرشوب 

الواحد يعادل 12 أونصة )354 ميل لرت( من البرية العادية، أو 5 أونصات 

)148 ميل لرت( من النبيذ، أو 1.5 أونصة )44 ميل لرت( من املرشوب املقطر 

)الليكري(.

من شأن األكل الصحي والحركة
تقليل خطر إصابتك بالرسطان
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للحصول عىل معلومات حول الرسطان واملساعدة اليومية والدعم، تفضل بزيارة موقع جمعية الرسطان األمريكية عىل العنوان التايل :
 cancer.org/eathealthy أو اتصل بنا عىل الرقم 2345-227-800-1. نحن هنا عند الحاجة. 
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