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انی 3991  سخن

در رابطه با  زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک انیو عملکرد دانشجو ینگرش، آگاه یبررس

 پستان نهیمعا
 یدافع میمر، یلیخل الهام، یاسد یبن میمر، هیزهرا خضرگان(: ) سندهینو

 علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشگاه سازمان:

 الکترونیکی:پست 

 

کشور های در حاال توساعه مانناد ایاران باه دلیال عادم وجاود  در سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان ایرانی است.: مقدمه
. باا باشدمیپستان توسط خود فرد  معاینه تسهیالت مناسب اولین قدم در غربالگری به جای معاینه کلینیکی توسط پزشک ویا ماموگرافی،

معاینه پستان توسط خود فارد،  آموزشغربالگری سرطان پستان و بخصوص  هایبرنامه آموزشتوجه به نقش کلیدی کارکنان بهداشت در 
پیشگیری از سارطان پساتان بارای ارتقاا کیفیات  هایبرنامهبه نظر میرسد اجرای طرح هایی جهت سنجش آگاهی این قشر در خصوص 

 .الزم باشد آموزش

آن دانشجویان مقطع کارشناسای دانشاگاه علاوم پزشاکی  موردبررسیتوصیفی است که جامعه  یمطالعهاین پژوهش یک : روش تحقیق
کاه دانشاجویان  اساتبودهدر ایان مطالعاه تصاادفی چناد مرحلاه ای  گیرینموناه. روش اساتبوده 0323شهید صدوقی یزد طی ساال 

 درج شده بود پاسخ دادند. نامهپرسشکتبی در  صورتبهبه سواالتی که  شدهانتخاب

دانشاجوی ماماایی،  %32متاهال،  %81کنندگان سال بود. از میان شرکت  80 ±8,0میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان نتایج: 
از دانشجویان از نحوه صحیح معاینه آگاهی داشاتند کاه از ایان تعاداد  %6/66دانشجویان دانشکده بهداشت بودند.  %62رادیولوژی و  82%
هیچ اطالعی از نحوه معاینه  هاآن %6/32همچنین  دادندمی اصال انجام ن %36درحالیکه  دادندمی را انجام  BSEماهیانه  هاآن %32فقط 

جویان درمورد عالئم، نشانه ها و عوامل خطر سرطان پستان و روش صحیح خودآزمایی پستان در مجموع سینه نداشتند. میزان آگاهی دانش
خوب نبود و میزان آگاهی آنان با رشته ومدت تحصیل ارتباط معنی دار داشت، بطوریکه دانشجویان مامایی و دانشجویان ترم باالتراز آگاهی 

 (.P<118/1د )بودنبهتری نسبت به سایر دانشجویان برخوردار 
نقش موثری در ارتقا رفتارهاای بهداشاتی جامعاه ایفاا نمایاد. لاذا  تواندمیافزایش آگاهی دانشجویان علوم پزشکی : گیرینتیجهبحث و 
ی در رابطه با پیشگیری ا ز سرطان پستان باالخص انجام خودآزمایی پستان برای کلیه دانشاجویان آموزشمنظم و مدون  هایبرنامهاجرای 

 .رسدمیالزم بنظر 
پستان توسط خود فرد یی، خود آزمایزودرس، غربالگر صیسرطان پستان، تشخ کلمات کلیدی:
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