Cut Your Cancer Risk
Serbian

Смањите ризик да добијете рак
Рак може да утиче на вас



Многи мисле да је рак нешто што се
догађа другима. Важно је да схватите да
рак може да утиче и на вас.



Више од једне трећине смртних случајева
од рака у Аустралији могу да буду
спречени.
Са променом начина живота смањују се
шансе за добијање рака. Овај
информативни лист показује како да то
постигнете.

За сада нема програма тестирања за рак
простате. Мушкарци који су забринути у вези
рака простате могу да разговарају са својим
доктором о томе који тестови су на
располагању. За више информација посетите
интернет страницу prostatehealth.org.au

Како да смањите шансе да добијете
рак









Редовно радите тестове за
откривање рака
Проверавајте неуобичајене
промене
Одржавајте здраву тежину
Ограничите алкохол
Једите здраву храну
Будите физички активни
Избегавајте да дуго будете на
сунцу
Оставите пушење

Проверавајте неуобичајене
промене
Важно је да знате шта је за вас нормално.
Идите код вашег доктора ако приметите било
какву неуобичајену промену или вас нешто
забрињава.
Обратите пажњу на:
 кврге или ране које не зарашћују
 кашаљ или промуклост који не пролазе
 губљење тежине које не можете да
објасните
 младеж или пегу на кожи који мењају
облик, величину или боју
 промене у вршењу нужде или крв у
измету.

Редовно радите тестове за
откривање рака
Код већине врста рака, рано откривање
повећава шансе за успешно лечење.
Тестови могу да помогну да се рак рано
открије. Ми препоручујемо и подстичемо:


године, да се провери да нема знакова
рака црева.
Жене између 50 и 74 година да раде
мамограм за откривање рака дојке
сваке две године.
Жене између 18 и 70 година да имају
Пап тест сваке две године, да би се
откриле ране промене које могу да
доведу до рака грлића материце.

Ове промене не морају да значе да имате рак,
али је важно да буду проверене. Особе које
имају породичну историју рака треба да
разговарају са доктором о ризику.

Мушкарце и жене старије од 50
година да раде тест скривеног
крварења у измету (faecal occult
blood test - FOBT) сваке две
1



Имунизација
Поред редовног обављања Пап теста,
девојке и жене могу да спрече појаву рака
грлића материце примањем вакцине
против рака грлића материце.

Једно стандардно пиће је:




За више информација посетите интернет
страницу hpvvaccine.org.au

Одржавајте здраву тежину

285мл пива (једна чаша пива)
100мл вина (једна мала чаша вина)
30мл јаког алкохолног пића (једна
мерица јаког алкохолног пића).

Алкохол не заштићује од ниједне врсте рака.
Ако одлучите да пијете, пијте одговорно.

Истраживања Савета за рак (Cancer
Council) показују да кад обим појаса
пређе 94 сантиметара код мушкараца и
80 сантиметара код жена, шансе да се
добију неке врсте рака су веће. То
укључује рак црева, дојке и једњака.

Савети
 Ограничите алкохол на специјалне
прилике.
 Пијте воду уместо алкохола.
 Разређујте пиће. На пример, пробајте
пиво са лимунадом, бело вино са
минералном водом или јака алкохолна
пића са безалкохолним напитком са
мало калорија.
 Изаберите пића са мало алкохола.

Одржавање здраве тежине значи
успостављање равнотеже између оног
што једете и колико сте физички активни.
Савети
 Смањите храну и пића са много
масноћe и шећера.
 Ограничите или избегавајте
зашећерене безалкохолне
напитке, воћне сокове и алкохол.
 За одрасле, одаберите млеко и
млечне производе без или са
смањеном масноћом.
 Једите више поврћа.
 Одаберите посно месо.
 Стављајте мање хране у тањир.

Једите здраву храну
Здрава и уравнотежена исхрана вам даје
више енергије и помаже да имате здраву
тежину. То такође смањује ваш ризик да
добијете рак.
Воће и поврће имају мало масноћа и калорија
и пуни су хранљивих састојака. То их чини
значајним делом наше свакодневне исхране.
Конзумирање велике количине црвеног меса
(посебно сувомеснатих производа) повећава
шансе за добијање рака црева.

Ограничите алкохол
Чак и умерене количине алкохола
повећавају шансе да се добије рак у
устима, ждрелу, гркљану, једњаку, јетри,
дојци и цревима. Конзумирање алкохола
је повезано са више од 5.000 случаја рака
у Аустралији сваке године, укључујући
један од сваких пет случајева рака дојке.

Савети
 Сваког дана једите по пет порција
поврћа и две порције воћа. Величина
порције је приближно колико стане у
шаку.
 Изаберите „wholegrain“ хлеб и
цереалије.
 Црвено месо једите само три до
четири пута недељно. Једна порција је
приближно величине вашег длана.
 Ограничите или избегавајте да једете
кобасице, хренвиршле, саламе,
сланину и шунку.

Да би смањили шансе да добијете рак,
ограничите конзумирање алкохола. Или,
још боље, потпуно га избегавајте. Ако
одлучите да пијете алкохол, ми
препоручујемо:


најмање један или два дана без
алкохола сваке недеље.

не више од два стандардна пића
дневно
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Са интернета скините апликацију
Traffic Light Food Tracker. Она
показује нивое соли, масноће и
шећера у фабрички пакованој
храни коју купујете. Користите га
да би изабрали здравију храну.

Будите SunSmart
Важно је да се успостави равнотежа између
шанси да се добије рак коже и да се прима
довољно витамина Д. У Викторији, од
септембра до априла, просечни ниво
ултраљубичастог (UV) зрачења је обично три
или више. Потребна је заштита од сунца. За
већину становника Викторије неколико минута
на сунцу пре 10 ујутро и после 3 поподне је
довољно да приме витамин Д.

Будите физички активни
Редовна физичка активност смањује
шансе за добијање рака црева или дојке.
То такође помаже да имате здраву
тежину.

Да би се заштитили од сунца:



Ми препоручујемо:


један сат умерене активности (на
пример, брзог ходања, умерено
брзог пливања или вожње
бициклом) ИЛИ



30 минута интензивне активности
(на пример, фудбал, сквош,
нетбол, кошарка, џогинг и брза
вожња бициклом) већином дана.





Савети
 Будите активни на што је више
могуће начина.
 Пешачите уместо да возите до
продавница.
 Пешачите за време паузе за
ручак.
 На посао идите пешке или
бициклом.
 Пењите се степеницама уместо да
користите лифт или ескалатор.
 Радите нешто што волите или што
можете у друштву пријатеља, као
што су тенис, пливање или играње
уз музику.
 Ако имате посао на којем се седи,
правите редовне паузе за
активности. У току дана крећите се
што више можете.
 Гледајте на активност као на
могућност, а не непријатност.

Носите одећу која вас штити од сунца.
Намажите се кремом за сунчање
SPF30+ широког спектра и отпорним
на воду 20 минута пре него што
изађете напоље и затим свака два
сата.
Ставите капу која вам штити лице,
главу, врат и уши.
Будите у хладу.
Носите наочаре за сунце – проверите
да ли испуњавају аустралијске
стандарде.

Од маја до августа, већини људи је за
витамин Д довољно да на сунцу проведу два
до три сата током недеље. Опште узевши,
вама не треба заштита од сунца, осим у
случају да сте дуго напољу, на снегу или UV
достигне три или више. Људима са природно
врло тамном кожом треба три до шест пута
више те количине сунчевог зрачења.
Савети
 Проверавајте SunSmart UV Alert на
sunsmart.com.au или на страници са
временском прогнозом у новинама.
 Најмање свака три месеца
проверавајте да на вашој кожи није
дошло до промена.
 Идите код вашег доктора ако имате
рану која не зарашћује, или младеж
који се изненада појавио или почео да
крвари или је променио облик,
дебљину, облик или боју.
 Код неких људи постоји већи ризик од
недовољне количине витамина Д. У
њих спадају људи са природно веома
тамном кожом, који су мало или
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уопште нису изложени сунцу и
неке бебе које сисају. Разговарајте
са својим доктором ако вас брине
витамин Д.
Скините са интернета бесплатну
апликацију SunSmart. Она показује
количину UV у вашем крају,
најновије информације о времену,
савете у вези витамина Д и
рачунар за крем за сунчање.





Људи који користе упутства тренера и
лекове да би престали да пуше имају
највеће шансе да престану да пуше.
Вежбајте да кажете „хвала, ја не
пушим“ у случају да вам буде понуђена
цигарета.
Размишљајте о себи као о непушачу.

Multilingual Cancer Information Line
(Вишејезична информативна линија о
раку)

За више информација посетите интернет
страницу sunsmart.com.au

Да би разговарали са медицинском сестром
за рак уз помоћ преводиоца на језику по
вашем избору, учините следеће:

Престаните да пушите

1. Назовите Translating and Interpreting
Service (Службу за писмено и усмено
превођење) на 13 14 50, од понедељка
до петка између 9 ујутро и 5 поподне.
2. Реците који вам је језик потребан.
3. Останите на линији да се јави
преводилац (то може да траје до 3
минута).
4. Затражите од преводиоца да назове
Cancer Council (Линију за помоћ
Савета за рак) на 13 11 20.
5. Повезаће вас са преводиоцем и
медицинском сестром за рак.

Што раније престанете да пушите, толико
више смањујете ризик да добијете рак.
Никада није касно.
Приближно један од пет смртних случаја
од рака је последица пушења. Сваке
године више од 10.000 Аустралијанаца
добија рак због пушења.
Пушење изазива рак плућа, уста, носа,
синуса, грла, гласних жица, јајника, црева,
мокраћних канала, мокраћне бешике,
јетре, бубрега, једњака, панкреаса, језика,
грлића материце, коштане сржи
(миелоидна леукемија) и стомака.
Чак и ако не пушите, удисање дима од
цигарета других људи повећава шансе да
добијете рак. Избегавајте дувански дим
„из друге руке“.

За више информација на вашем језику или за
овај информативни лист на другим језицима
посетите www.cancervic.org.au/languages

У свим викторијским баровима и
клубовима сада нема пушења, као и у
затвореним просторијама ресторана и на
радним местима.

Последње ажурирање: Новембар 2015.

Савети
 Назовите Quitline на 13 78 48.
Саветник може да вам помогне са
саветима и да вам пошање
бесплатни Quit комплет.
 Посетите интернет страницу
quit.org.au за савете и
информације о томе како да
престанете да пушите. Ви такође
можете да користите Quit Coach.
То је интернет тренер са саветима
за вашу ситуацију.
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