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1391بررسی عملکرد زنان یائسه در مورد خودآزمایی پستان در مراجعین به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال  
 نحله پرندآور*: مربی، کارشناس ارشد مامایی گرایش بهداشت مادر و نوزاد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران - زهره بادیه پیما:  مربی،کارشناس ارشد پرستاري گرایش داخلی  
اه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایرانسعیده رحمانیان:  مربی،کارشناس پرستاري ، دانشگ  

 فردوس محمدعلیان: کارشناس مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی فاطمه زهرا(س)، دانشگاه علوم پزشکی فارس، شیراز، ایران
 مینا طاهري: کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاري و مامایی فاطمه زهرا(س)، دانشگاه علوم پزشکی فارس، شیراز، ایران

shaghayegh_ne.2001@yahoo.com  
روشـی آسـان و ارزان    : سرطان پستان شایعترین علت سرطان زنان در سراسر جهان است که شیوع آن با افزایش سن و بروز یائسگی افزایش می یابد. خودآزمایی پسـتان مقدمه

ر است و با کمک آن می توان تومـور را در مراحـل اولیـه و قابـل درمـان تشـخیص       براي تعیین زودرس سرطان پستان است که انجام آن بهمراه ماموگرافی به راحتی امکان پذی
  داد.

  : این مطالعه جهت بررسی درستی عملکرد زنان یائسه از خودآزمایی پستان انجام شده است.هدف
نان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشـتی درمـانی دانشـگاه    نفر از ز 110مقطعی انجام شد نحوه انجام خودآزمایی پستان در  –: در این مطالعه که بصورت توصیفی روش کار

  تجزیه و تحلیل شد.   16نسخه  spssعلوم پزشکی جهرم توسط چک لیست ارزیابی عملکرد خودآزمایی پستان  مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با نرم افزار 
% قسـمت  8/62% از آنان در مورد زمان انجام معاینـه عملکـرد مناسـب داشـتند.     5/22%خانه دار بودند. 7/69% افراد داراي تحصیالت سیکل و 4/63بررسی نتایج نشان داد  نتایج:

% لمس را درست و مابقی افراد لمس را بـه شـیوه نادرسـت انجـام     3/31% اطالعی از لزوم انجام این قسمت نداشتند. 5/15% آنرا ناقص انجام می دادند و 7/21مشاهده را کامل و 
% از افراد تاکنون به انجـام هـیچ کـدام از معاینـات بـالینی و خـود آزمـایی اقـدام ننمـوده          51/49% از افراد از زمان مناسب انجام معاینه اطالع صحیحی نداشتند. 74/67. می دادند

  بودند.
لمس بافت پستانی نداشتند. با توجه بـه افـزایش شـانس سـرطان      نتایج این مطالعه نشان داد اکثر زنان یائسه عملکرد صحیحی در زمینه خودآزمایی پستان بویژه در قسمت بحث:

یـن گـروه نظیـر مسـاجد و     سینه در زنان پس از سن یائسگی و تحت تاثیر هورمون درمانی بدنبال وقوع یائسگی برگزاري کالس هاي آموزشی براي این گروه در محـل تجمـع ا  
  مراکز بهداشتی امري الزم بنظر می رسد.   

  ان پستان، یائسگی، هورمون درمانی، خودآزمایی پستان، توده پستانیکلمات کلیدي: سرط
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