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بررسی آگاهی وعملکرد زنان میانسال مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی درخصوص نحوه انجام معاینه  عنوان: 

  1390در استان قزوین سال  ( SBE) بالینی پستان
  رزیتا فیروزنیا ، نسرین فرشباف قاسمی راسخ، ناهید عارف حسینی، دکتر ناصر رهبري فرزو :نویسندگان

  رزیتا فیروزنیا  نویسنده مسئول:
  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز وابستگی سازمانی:  
  r_firoznia2008@yahoo.com ایمیل:   

 
ها در زنان است ودر کشورما دومین سرطان شایع پس از   طانترین سر سرطان پستان یکی از شایع  زمینه وهدف :

شوند لزوما توده هاي   ها احساس می  هایی که در پستان ایجاد و یا توسط خانم سرطان پوست می باشد .اما همه توده 
می ها سرطانی هم باشند، با تشخیص زودرس و اقدام سریع با کمترین عارضه جس  سرطانی نیستند و اگر این توده

وبیشترین بهبودي همراه است .یکی از برنامه هاي تشخیص زودرس مبتنی برآموزش است وبه منابع زیادي نیازندارد به 
همین دلیل اولین قدم درکشورهایی است که بامحدودیت منابع مواجهند و ممکن است بزرگترین تاثیر رادرکشورهایی 

رندداشته باشد. لذااین مطالعه باهدف آگاهی وعملکرد افراد که زنان بطور شایعی درزمان تشخیص،سرطان پیشرفته دا
درمراکزبهداشتی درمانی  ( SBE) مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی درخصوص نحوه انجام معاینه بالینی پستان

 .استان قزوین انجام شد
جمع بندي وتحلیل شده  Excelتحلیلی است .داده هادربرنامه نرم افزاري  –: این مطالعه توصیفی روش مطالعه

ماه پس ازآموزش تئوري  6است و آگاهی وعملکرد زنان میانسال مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی استان قزوین
  .بررسی گردید 1390به همراه انجام عملی آن در خصوص نحوه انجام معاینه پستان در طی سال 

سال ) تشکیل می  60تا  25را زنان میانسال (گروه سنی  % جمعیت استان قزوین25حدود  1390: درسال  یافته ها
% خانمهاي مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی آموزش تئوري به همراه انجام عملی معاینه پستان ارائه 31به  .دهند

ن انجام % زنا 45,6ماه پس از ارائه آموزشها آگاهی وعمکرد زنان درخصوص انجام معاینه پستان بررسی گردید 6گردید 
 . عملی معاینه پستان را راهمراه مباحث تئوري زمان و نحوه انجام معاینه پستان را به طور صحیح بیان کردند

: انجام معاینه پستان توسط خود شخص یکی از آسان ترین ومفیدترین روشهاي تشخیصی بحث ونتیجه گیري
ز موثرین روش براي دستیابی به تشخیص سرطان پستان می باشد .آموزش ویادگیري صحیح آن می تواند یکی ا

 . زودرس سرطان پستان باشد
 معاینه پستان ،آگاهی، عملکرد کلیدواژه :
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