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 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ی آگاهی و نگرش افراد 

 به انجام خودآزمایی پستان

 

ده پرستاری و مامایی دانشگاه علتوم پزشتکی شتهید    دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشک  ی:. فاطمه صفر1

  Email: Fatemesafari94@yahoo.com بهشتی، تهران، ایران.

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستتاری و مامتایی دانشتگاه علتوم      . زهرا شفاعی دارستانی: 2

   پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

   میدمه:

ان پستان به عنوان رشد خارج از کنترل سلول ها در بايت پستان تعریف می شود. دانش و آگاهی درباره سرو

درصد توده های پستانی توسط خود بیمار  32از آنجا که حدود  .سروان پستان در جوامع مختلف متفاوت است

همان مراحل اولیه داده  کشف می شوند، در جوامعی که میزان آگاهی درباره ی بیماری باالست، تشخیص در

خودآزمایی پستان اگرچه روشی کد هزینه و غیر تهاجمی است که نیازی به تجهیتزات و کارکنتان   . می شوند

 متخصص ندارد، نقش مهمی در کاهش عوارض بیماری و مرگ ومیر ایفا می کند.

    روش:

 تی ایتتن پتتژوهش مقالتته ی متتروری متتی باشتتد کتته از وریتتق جستتتجو در بانتتک هتتای اوالعتتا           

تتدوین شتده استت. در     1334تا سال  1354، در بازه ی زمانی ازسال SID- PubMed-Scholarمانند 

 این مطالعه مقاالتی مورد استفاده قرار گريتند که به زبان يارسی منتشر شده بودند.

   یافته ها:

خیص در مرحلته  در مطالعات مرور شده، یايته ها نشان داد که بیشتتر مهتالیتان بته ستروان در هنگتام  تشت      

پیشريته هستند. در ایران شواهد امر حاکی از آن است که خودآزمتایی پستتان و متاموگرايی حتتی در جوامتع      

شهری بسیار کد است، زیرا در کشور ما هیچ برنامه ی مدون و منظمی برای آموختن این روش وجود نتدارد.  

زنتان، دلیتل مهتد عتدم انجتام آن يقتدان       در مطالعات دیگری با وجود تاثیر غربالگری بر کاهش مرگ ومیر 

آگاهی زنان در این زمینه می باشد، سایر علل ذکر شده شامل عدم وجتود مشتکل درپستتان، نداشتتن وقتت،      

ترس، شرم و ضروری نهودن انجام آن بوده است که با نتایج بسیاری از تحقیقات هد ختوانی دارد. نتیجته ی   

سریع سروان حاکی از آن است که بهترین راه کاهش خطر  مطالعات انجام شده برروی روش های  تشخیص
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مرگ ومیر سروان، ايزایش آگاهی مردم نسهت به بیماری، روش های غربالگری و عالهد اولیه سروان است. 

مطالعات متعددی در خصوص آگاهی، نگرش و عملکرد در مورد سروان پستان انجتام شتده و نتتایج آن هتا     

اد مورد مطالعه در مورد سروان پستان، تشتخیص و راه هتای درمتان آن در حتد     نشان داده اند که آگاهی اير

متوسط است اما نگرش و عملکرد مطلوب وجود نداشت همچنین نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی نیز بته  

 رغد باال بودن دانش کايی نهوده است.

   نتیجه گیری:

لی ستروان پستتان برختوردار بودنتد در مقایسته بتا       بر اساس نتایج مطالعات حاضر زنانی که از سابقه ی يامی

کسانی که چنین سابقه ای را نداشتند از میزان آگاهی باالتری در رابطته بتا روش هتای مختلتف غربتالگری      

برخوردار بودند. میزان سواد با آگتاهی و تمایتل بته غربتالگری ستروان پستتان ارتهتاط معنتی داری دارد. در         

ش منفی، میزان استرس، اضطراب و ايسردگی بیشتری وجتود داشتت. وجتود    مهتالیان به سروان پستان نگر

نگرش منفی نسهت به روش های غربالگری سروان پستان در قشری از جامعه که خود باید نگرش مثهتت را  

در دیگران ایجاد نمایند جای نگرانی است و باید با شناخت، پایش و تصحیح علل و عوامل انگیزش به همراه 

دانش، این مشکل برورف شود. زنان ایران برای ايزایش سطح اگاهی و نگترش ختود بته ستروان     باال بردن 

پستان و برنامه های غربالگری مربووه و به تهع آن ايزایش مشارکت خود در این غربالگری ها به برنامه های 

 ارند.آموزشی بهداشتی و درمانی منظد و تدوین شده در رابطه با پیشگیری سروان پستان نیاز د

  کلید واژه ها:

   سروان پستان، نگرش، خودآزمایی پستان 
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