
  

 پويش ملي پيشگيري و تشخيص زودهنگام سرطان پستان  

  آبان 9-مهر9

در اكثر كشورهاي دنيا سرطان پستان شايع ترين سرطان و عامل .مروزه يكي از عوامل نگران كننده در سالمتي زنان، سرطان پستان استا
اين سرطان در صورتي كه به .سرطان هاي زنان قرار دارد در ايران نيز اين بيماري در صدر . اصلي مرگ و مير ناشي از سرطان در زنان است

با توجه . مرگ يك زن در اثر سرطان پستان عواقب بسياري براي خانواده و جامعه دارد.شود به راحتي قابل درمان است  موقع تشخيص داده
ي و اجتماعي درگير مي كند و از سوي ديگر شايع به اينكه اين بيماري زنان را از يك سو به عنوان مادر و كانون خانواده در سن بازدهي فرد

بر اين اساس پويش ملي پيشگيري و تشخيص زودهنگام سرطان پستان   .ترين سرطان در ميان زنان است، از اهميت ويژه اي برخوردار است
آبان در  9تا مهر 9از  ستانهدف اصلي افزايش اگاهي وسواد سالمت عمومي جامعه در موضوع شناخت و پيشگيري از ابتال به سرطان پبا 

پيشگيري از ابتال به اين بيماري با واكسيناسيون امكان پذير نيست، اما زنان با در پيش گرفتن يك الگوي سالم در . اجرا مي گردد  كشور
  .سبك زندگي مي توانند تا حدودي خود را از ابتال به اين بيماري ايمن نگه دارند

  سرطانخودمراقبتي  در پيشگيري از 
 سايه در اگر نيستند ، پيشگيري قابل كه هم مواردي .كرد  پيشگيري توان مي ها سرطان درصد 40از بهداشت، جهاني سازمان اسناد طبق

   .پذيرترند درمان شوند، تشخيص داده زودهنگام موقع، به مراجعه و درماني و تشخيصي هاي روش بخشي اثر اميدوارانه به نگاه خودمراقبتي،
 خود در را سرطان احتمال ساده، هاي با انجام كارها وروش ،  شد خواهند عالج درمان مناسب با ها سرطان از نيمي كم دست كه بدانيد اگر شايد

  :كنيم مي اشاره سرطان زودهنگام تشخيص و براي پيشگيري كليدي چند پيام به اينجا در .اندازيد مي تعويق به را آن بروز يا كاهش مي دهيد 
o كنيد پرهيز دخانيات مصرف از 

o باشيد   داشته منظم بدني فعاليت  
o داريد نگه آل ايده حالت در را خود وزن 

o باشيد داشته سالم تغذيه 

o كنيد محافظت ها عفونت برابر در را خود 

o كنيد محافظت خود پوست از  
o در منزل و محيط كار اصول ايمني را رعايت كنيد  
o زندگي رواني معنوي سالمي داشته باشيد  
o زندگي اجتماعي سالمي داشته باشيد  
o در صورت دارا بودن عالئم هشدار دهنده سرطان به پزشك مراجعه كنيد  

  عالئم هشداردهنده سرطانها 
  ابتالي به سرطان در اقوام درجه يك  
 تغيير در خالهاي پوستي  
 زخمهاي بدون بهبود  
 توده در هر جاي بدن  
 سرفه يا گرفتگي صداي طوالني مدت  
  يا سوء هاضمه طوالنياختالل بلع  
 استفراغ يا سرفه خوني  
 اسهال يا يبوست طوالني  
 خونريزي غيرطبيعي ادرار ، مدفوع ، واژن يا نوك پستان  
 بي اشتهايي يا كاهش وزن بي دليل  

 پستان سرطان زودهنگام تشخيص

 زندگي، به اميد افزايش دنبال به )يافته توسعه هم و توسعه حال در كشورهاي در هم(  است زنان در سرطان ترين شايع پستان سرطان

 به هنگام زود تشخيص بنابراين .است افزايش حال در جهان در پستان سرطان بروز غربي زندگي شيوه رواج و شهرنشيني افزايش



 .است پستان سرطان كنترل بناي سنگ بقا، بهبود منظور

 .است الزم درمان و قطعي تشخيص براي موقع به مراجعه و ها نشانه و عالئم از آگاهي پستان، سرطان هنگام زود تشخيص برنامه در

  :هستند زير موارد پستان سرطان هشداردهنده عاليم مهمترين
 پستان قوام شكل يا در تغيير هرنوع يا پستان توده .

 سفت ثابت يا شونده، بزرگ پستان توده .

 :جمله از لمس قابل بدون توده يا با پستان ديگر مشكالت .

 پوست اگزمايي تغييرات •

 پستان نوك فرورفتگي •

 پرتغالي پوست• 

 زخم• 

 آلود خون ترشحات ويژه به  پستان نوك از طرفه يك ترشح •

  بغل زير در توده •
 


