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 عنوان پژوهش :

  1391بررسی  ارتباط بین کانسر پستان با عومل مربوط به  باروري در زنان مراجعه کننده به بیمارستان توحید شهر  سنندج در سال 
  

  نویسنده :عهدیه پرهیزکار عضو هیئت علمی
  زشی پرستاري بهداشت جامعهگروه آمو –آدرس : سنندج  دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشکده پرستاري مامائی 

  parhizkar_a@yahoo.comایمیل 

  چکیده :
سـنین پـایین در ایـران و    :سرطان پستان  شایعترین سرطان در زنان و پنجمین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ایرانی است. با توجه به شیوع بـاالي سـرطان پسـتان در     مقدمه

تعیین ارتباط بین کانسـر پسـتان   ده ها لزوم بررسی تحقیقات انجام شده در این زمیینه را بدیهی می سازد لذا تحقیق حاضر با هدف مشکالت ناشی از این بیماري براي فرد وخانوا
  با عومل مربوط به  باروري در زنان صورت گرفته است.

  روش بررسی : 
روش مبتنـی بـر هـدف    ننده به بیمارستان توحید  شهر سنندج بودند نمونه گیـري بـه   نفر از زنان مراجعه ک 450نمو نه هاي پژوهش  پژوهش حاضر یک مطالعه مورد شاهدي بود

رگرسـیون لجسـتیگ     انجام شد ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي بود که با کمک مصاحبه  تکمیل گردید سپس اطالعات به کمک آزمونهاي کـاي اسـکور و تـی تسـت و    
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

  
  :یافته ها 

 
)    t=1.96 ,  P <./04 ) و چـاقی(  OR=1.86,1.22-2.82شـغل (     , )  OR=1.51,1.15-2( داده هاي  بدست آمده نشان داد که کانسر پستان با میـزان تحصـیالت   

-OR=1.19,1.07شـیردهی (  مـدت زمـان   ,)   OR=0/86,0/8-0/93زنان مورد مطالعه ارتباط معناداري دارد .همچنین بین مدت زمان مصرف قرصـهاي پیشـگیري  (   

  )با کانسر پستان ارتباط معناداري وجود داشت. OR=3.34,1.96-5.65) و بارداري فول ترم (  1.31
  : بحث و نتیجه گیري

ت با آموزش بـه زنـان و آگـاه    یسبا توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که تعدادي از مشخصات فردي و فاکتورهاي باروري ارتباط معنا داري با کانسر پستان دارد لذا می با
  ساختن آنان از روشهاي  معاینه و کنترل بیماري تا حد قابل توجهی از بروز کانسر پستان و عوارض ناخوشایند آن جلوگیري کرد.

  فاکتورهاي باروري –واژه هاي کلیدي : کانسرپستان  
  

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:parhizkar_a@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

