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P2-33 
  در مورد موانع انجام خودآزمایی پستان (معاینه پستان توسط خودشان): یک مطالعه کیفی دیدگاه زنان عنوان: 

  منیژه دهی آروغی ، مریم شیرازي نویسندگان:
  مریم سادات شهشهانی  نویسنده مسئول:

  دانشکده پرستاري و مامایی-داشگاه علوم پزشکی اصفهان وابستگی سازمانی:  
  shahshahani@nm.mui.ac.ir ایمیل:   
 

مقدمه و هدف:سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان در کل جهان است و دومین علت مرگ ناشی از سرطان پس 
 .تر از دیگر کشورهاست سال جوان10باشد. سن ابتال به سرطان پستان در ایران از سرطان ریه می

دهد که  است.مطالعات نشان می تشخیص زودهنگام،زیر بناي تالش براي کاهش مرگ ومیر ناشی ازسرطان پستان
%این سرطان توسط خود افراد قابل کشف 95دهد و  %میزان مرگ ومیر را کاهش می40غربالگري سرطان پستان تا

رغم اهمیت خودآزمایی پستان و  علی.باشد¬ترین و ارزانترین راه کشف آن،خودآزمایی پستان می است، که ساده
کنند. هدف از این مطالعه، تبیین دیدگاه  می ز زنان ایرانی از این آزمون استفادهشده،هنوز درصد پایینی ا آموزشهاي داده

 .باشد زنان شهرستان فالورجان در مورد موانع انجام خودآزمایی پستان می
 روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوایی است. نمونه گیري به روش مبتنی برهدف می

ساختاریافته به عنوان  باع اطالعات وعدم دستیابی به داده هاي جدید ادامه یافت. مصاحبه باز نیمهباشد و تا زمان اش
 .ها استفاده شد روش جمع آوري داده

مهمترین دالیل بیان شده عدم خودآزمایی پستان، زمان طوالنی معاینه بود. دالیل دیگر شامل باورهاي  یافته ها:
 .معاینه و نگرش پایین نسبت به اهمیت خودآزمایی پستان بودغلط، عدم وجود مکان مناسب براي 

: با توجه به اهمیت خودآزمایی پستان در شناسایی به موقع مشکالت پستان و ارتباط مستقیم زمان گیري نتیجه
آگهی بهبود سرطان پستان، نقش پرسنل بهداشتی در آموزش صحیح و ایجاد نگرش  تشخیص مشکالت با پیش

 .باشد امري ضروري میدرست در زنان، 
 خودآزمایی پستان، دیدگاه، مطالعه کیفی  کلید واژه ها:
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