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%تمام موارد سرطان سینه در 12: سرطان سینه شایعترین بدخیمی در زنان می باشد. تحقیقات نشان میدهدکهمقدمه
بیماري و تایید آن و برنامه ریزي جهت سال تشخیص داده شده است. اثرات نحوه ي تشخیص 34- 24میان زنان تقریبا

درمان در افراد بنظر متفاوت می آید. لذا برآن شدیم که نحوه ي آگاهی از ابتال به سرطان سینه در شهرستان گناوه را 
 .بررسی نماییم
می باشد که اطالعات 90لغایت 88مورد سرطان شناخته شده در طی سالهاي  65:این مطالعه مقطعی از روش کار

 .ت آمده توسط واحد بیماریهاي خاص شبکه بهداشت و درمان شهرستان مورد بررسی قرار گرفتبدس
و  27، کمترین سن ابتال 58مورد سرطان سینه شناخته شده در طی این سالها ، بیشترین سن ابتال 10: از  نتایج

ري پس از وجود عالئم سال گزارش شد .نحوه اطالع از بیماري و تشخیص قطعی انجام تمونه بردا33متوسط سن 
 .بالینی و عدم آگاهی از ابتال به سرطان سینه بوده است

:نتایج این مطالعه نشان میدهدکه کلیه زنان ، نیازمند آموزشهاي الزم در خصوص بیماري  بحث و نتیجه گیري
سنین پایین و سرطان سینه و روشهاي تشخیصی و غربالگري آن هستند .با توجه به شیوع ایتال به سرطان سینه در 

آگاهی نامناسب زنان از سرطان ، آموزش را می توان در مراکز بهداشتی و درمانی و انجام ماموگرافی را در سنین 
 .سال به باال الزامی دانست30

  آگاهی ، زنان ، سرطان سینه  :کلمات کلیدي
Introduction: Breast cancer is the most common malignancy in women. 
Research paper and cardboard, 12% of all breast cancer cases are diagnosed in 
women approximately 24-34 years .So we decided that the awareness of breast 
cancer in the city of Genaveh charges.  
Results: 10 cases of breast cancer identified during these years, maximum age 
58, the minimum age of 27 and an average age of 33 years was reported. Way 
about the disease and the diagnosis made collection of symptoms and lack of 
knowledge about Breast cancer is.  
Conclusion: This study suggests rather all women need specially trained in 
breast cancer diagnosis and screening it. the prevalence of breast cancer in 
younger women with breast cancer awareness and inadequate training are  
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