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  وضعیت غربالگري سرطان پستان در زنان شهر رشت
 

 4نسترن نوروزي، 3، لیال حسینی2، عاطفه قنبري*1آرزو منفرد
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میلیون نفر را در سرتاسر جهان مبتال می 1سرطان پستان به عنوان یک بیماري چند عاملی ساالنه بیش از : و هدف مقدمه

انجام روشهاي غربالگري سرطان پستان در جوامع مختلف تا . شیوع این بیماري در زنان جوان در حال افزایش است. نماید
با این وجود شواهد نشان از این دارد که غربالگري از طریق معاینات بالینی پستان و ماموگرافی می . متفاوت بوده است حدي

هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت انجام غربالگري و علل عدم انجام . تواند در کاهش مرگ و میر نقش مهمی داشته باشد
 .آن در زنان می باشد

به روش تصادفی زن ساکن شهر رشت در سنین باروري  546 تحلیلی روي-قطعی از نوع توصیفیاین پژوهش م :روش کار
اجتماعی و وضعیت غربالگري از طریق -اطالعات فردي جمع آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه. انجام گرفتسیستماتیک 
  .آنالیز قرار گرفت داده ها موردسپس . انجام شد تماس تلفنی

ماموگرافی انجام داده %7/39و  CBE نمونه ها %8/49). سال35-57محدوده(بود 20/42±30/5نگین سنی زنانمیا :یافته ها
نمونه ها فواصل تکرار  %32-50در حدود . سال بود70/38±82/6و ماموگرافی CBE01/7±82/37میانگین سن اولین. بودند

CBE  علت انجام %) 88/33(اکثریت نمونه هاي پژوهش. ده اندسال بوده و تنها یکبار آن را انجام دا 3و ماموگرافی بیش از
در مورد علت عدم انجام یا رعایت نکردن فواصل منظم . روشهاي غربالگري را چکاپ و بررسی وضعیت سالمت خود ذکر نمودند

نشان داد که همچنین نتایج رگرسیون  .نداشتن هیچگونه مشکل در پستانها را ذکر نمودند%) 8/63(غربالگري نیز اکثریت زنان
  ).P>05/0(سن و تحصیالت و سابقه توده خوش خیم پستان با غربالگري ارتباط آماري معناداري داشت

یافته هاي مطالعه حاضر نشان می دهد که اکثریت زنان به ضرورت غربالگري سرطان پستان و انجام آن بصورت  :نتیجه گیري
زم به منظور افزایش آگاهی و همچنین فراهم نمودن شرایطی براي انجام لذا پیشنهاد می شود اقدامات ال. منظم پی نبرده اند

CBE و ماموگرافی بصورت منظم که باعث کاهش بار بیماري و هزینه هاي ناشی از سرطان پستان می شود، صورت گیرد. 
  غربالگري، معاینه بالینی پستان، ماموگرافی، سرطان پستان :کلید واژه ها
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