
ملی مبارزه با سرطانپویشطبقه بندي پیام هاي 
مردم به طور عام-الف
سرطان قابل پیشگیري است.
سهم شما از علل قابل پیشگیري مرگ ناشی از سرطان، بیش از پنجاه درصد است .
روش هاي خودمراقبتی براي پیشگیري اولیه از سرطان را بشناسید.
هر چه سرطان زودتر تشخیص داده شود، درمان پذیر تر است. عالیم هشداردهنده سرطان را بشناسید .
معنوي و اجتماعی سالم، یعنی ابتالي کمتر به سرطان؛ خود و دیگران را دوست بدارید، زندگی روانی.
وادگی و اجتماعی داریدولیت فردي، خانئمین، حفظ و ارتقاي سالمت خود، خانواده و اطرافیان مسأشما براي ت .
دست کم نیمی از سرطان ها درمان پذیرند: باورهاي نادرست را کنار بگذارید و به دیگران امید بدهید .
 جلو می اندازدبه سرطان بیماري سنین باالست، اما گاهی زمینه ارثی، شروع سرطان را .
سن سرطان در ایران پایین تر نیست، جمعیت جوان ما بیشتر است .
اگر شیوه زندگی خود را اصالح کنیم؛سرطان قابل پیشگیري است.
سرطان مساوي مرگ نیست.
بشناسیماگر عالیم هشداردهنده آن را ؛سرطان درمان پذیرتر است.
سرطان قابل پیشگیري و درمان است؛ در باره سرطان گفتگو کنید.
...

نوجوانان و جوانان- ب
سرطان قابل پیشگیري است.
اولین پک سیگار، شما را به دنیاي دود وارد  می کند؛ دنیایی که پیدا کردن راه خروج از آن دشوار است .
با مصرف قلیان، غول درون شیشه را بیرون نکشید.
چه خوب است که در دور همی هاي دوستانه، نشانی از دود نباشد.
انرژي برایتان آماده کنندبه جاي مصرف فست فودها، از خانواده بخواهید غذاهاي سالم پر .
بد نیست گاهی به مادرتان استراحت بدهید، چرا شما یک غذاي سالم براي همه درست نمی کنید؟
ی چند دقیقه هم شده ورزش کنیدحتّ،در برنامه روزانه زندگی خود.
براي خانواده بچینیدچقدر خوب است گاهی شما برنامه ورزشی دسته جمعی.

خانواده هابیماران و -ج
سرطان مساوي مرگ نیست.
سرطان بیماري مسري نیست.
جراحی باعث پخش شدن سرطان نمی شود.
 اگر بیمار شما دوست داشت بیشتر بداند، او را از این حق محروم نکنید؛ وضع بیمار را بد نمی کند، اطالع از تشخیص.
سرطان تقدیر نیست، دنبال مقصر نگردید.
ستدرد جزیی از سرطان نی.
با خودمراقبتی و امید می توان سرطان را نیز به زانو درآورد.
به سرطان، آغازي دوباره باشدءشاید ابتال .
…


