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P4-35 
لغایت 86بررسی اپیدمیولوژي سرطان پستان در مراجعین به آزمایشگاه مرکزي شهرستان گناوه طی سالهال  عنوان: 

90  
  زهرازارعی، مینا فروردین نویسندگان:

  فروردین مینا  نویسنده مسئول:
  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر وابستگی سازمانی:  
  m_avril52@yahoo.com ایمیل:   
 

سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان و دومین علت مرگ ومیر ناشی از سرطان است. طبق مطالعات  مقدمه:
فر از نظر ژنتیکی مساعد نفر یک ن7%کل سرطانهاي زنان را به خود اختصاص میدهد. همچنین از هر 32انجام شده 

ابتال است بخصوص افرادیکه در بستگان درجه اول خانواده مبتال به سرطان پستان داشته باشند ، در معرض خطر ایتال 
 .به سرطان قرار دارند

لغایت 86این یک مطالعه پژوهشی ، مقطعی از مراجعین به آزمایشگاه مرکزي شهرستان گناوه طی سالهاي  روش کار:
شد.اطالعات بدست آمده براساس نتایج پاتولوژي و فرم تکمیل شده سرطان شناسی جمع آوري شده که توسط می با90

 .تیم تحقیق و پژوهش شبکه بهداشت ودر مان شهرستان گناوه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
د سرطان با توجه به نتایج مور110: اطالعات بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که در طی این سالها  نتایج

مورد سرطان پستان تشخیص نهایی 15مورد زن هستند.  62مورد آن مرد و 48بررسی پاتولوژي شناخته شده است. که 
سال گزارش شده  33و میانگین سن تشخیص بیماري 58و باالترین سن ابتال 27بوده است که کمترین سن ابتال 

 .است
نشان میدهد که ایتال به سرطان پستان در شهرستان گناوه با توجه به جمعیت در این مطالعه  بحث و نتیجه گیري:

جوان زنان آن و عدم آگاهی آنان از انجام رفتارهاي غربالگري همچون ماموگرافی در جایگاه خاصی برخوردار است و 
ه بتوان در تشخیص زود نیاز به آموزش و مجهز نمودن به ماموگرافی در حداقل یکی از مراکز بهداشتی ودرمانی دارد ک

 .هنگام و درمان به موقع مبتالیان گامی موثر برداشت
 سرطان پستان ، تشخیص زودهنگام ، ماموگرافی  کلمات کلیدي:
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