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و عالئم نشانه هاي سرطان پستان  خطر عوامل بررسی  میزان آگاهی دانشجویان دختر علوم پزشکی  جهرم در مورد   
 

 سحر عبدالهی* ،دانشجوي کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پرستاري ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی جهرم
ناس ارشد بهداشت باروري،مربی دانشکده پرستاري ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی جهرمصفیه جمالی،کارش  

 Safieh_jamali@yahoo.com            
  مقدمه:

بـه   متعلـق  دنیـا  کـل  در سـرطان  ایـن  بـه  مربوط شده داده اي قطعیه تشخیص تمام % از50باشد. در حدود  می پستان سرطان ، ایرانی زنان در شده گزارش سرطان ترین شایع
 درآمـوزش  قشـر  ایـن  وظیفـه  اهمیـت  نیـز  و سالمت ارتقاء شده اهداف تعیین پیشبرد در بهداشت کارکنان کلیدي نقش به توجه است .با توسعه حال در یا و فقیر کشورهاي

سنجش سطح اگاهی این گروه مـورد لـزوم مـی باشـد. بنـایراین هـدف از انجـام ایـن مطالعـه سـنجش            ها، ماريبی از هاي پیشگیري برنامه صحیح اجراي در آنها نقش و جامعه
  و عالئم نشانه هاي سرطان پستان می باشد.  خطر عوامل اگاهی  دانشجویان دختر علوم پزشکی  جهرم در مورد 

 سـال  در   جهـرم   شهرسـتان   دانشجویان  دانشـگاه علـوم پزشـکی    را  آن بررسـی   رد مو  جامعه که است  مقطعی _ توصیفی  پژوهش  یک  مطالعه موادوروشها:  این

و    دموگرافیـک   خصوصـیات  بود. یک  پرسشنامه  خود ساخته  شامل  پرسشنامه  آوري  داده ها جمع می دهد. نمونه گیري به صورت آسان و در دسترس بود.  ابزار تشکیل 
  پستان  بود.    انه هاي سرطان عوامل خطر و عالئم نش   دربارة آگاهی

 تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  spss11/5آماري  افزار نرم از استفاده با معیار، انحراف و میانگین درصد، توصیفی فراوانی، ي آمار ها روش وسیله ،به مطالعه از حاصل هاي داده

  گرفت . قرار آماري
% شـایع تـرین سـرطان    80.9% در مورد خودآزمائی پستان آموزش ندیده بودنـد.    58.2درصد مجرد بودند.  83.9) بود. 30-18در فاصله سنی   24.59±3.52نتایج: میانگین سنی 

درصد پاسخ  درست دادند و در مورد شـایع تـرین محـل     58.8در زنان را سرطان پستان ذکر کردند و در پاسخ به سوال چه افرادي بیشتر در معرض خطر سرطان پستان  هستند؟ 
درصـد  از زنـان    38.3%  بهترین روش تشخیص زودرس سرطان پستان  را خودآزمایی توسط خود فرد ذکر کردند. 41.2% پاسخ درست دادند. 27.8ن پستان فقط توده در سرطا

داراي 33.3ي آگـاهی متوسـط،   درصـد از زنـان دارا   57.7سن شروع خودآزمائی پستان نمی دانستند.  در زمینه آگاهی از عوامل خطـر و وعالئـم  و نشـانه هـاي سـرطان پسـتان       
  درصد  آگاهی نداشتند. 8اگاهی خوب، و 

  نتیجه گیري:
اسـت لـذا آمـوزش در مـورد اگـاهی از برنامـه هـاي         متوسـطی  حـد  در آن    درباره عوامل خطر و وعالئم  و نشانه هاي سرطان پستان دانشجویان علوم پزشکی  آگاهی سطح 

ن و پیامدهاي فردي واجتماعی متعاقب آن است لذا از مدیران وبرنامه ریزان انتظار مـی رودکـه در طراحـی درس دانشـجویان علـوم      سرطان پستان اولین گام در پیشگیري ودرما
  پزشکی به بحث بیشتري در مورد سرطان پستان روشهاي غربالگري تاکید بیشتري ورزند.

  عوامل خطر، عالئم سرطان پستان  پستان، سرطان آگاهی، :کلیدي هاي واژه
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