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  بررسی دانش، آگاهی و عملکرد زنان باردار در مورد سرطان پستان عنوان: 

  فرنگیس شریفی، سهیال نورایی، نادر شریفی، زهرا کسمایی نویسندگان:
  فرنگیس شریفی  نویسنده مسئول:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  ی سازمانی: وابستگ 
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد

  f_sharifi44@yahoo.com ایمیل:   
 

امروزه درصد بروز سرطان پستان در حال افزایش است. سرطان پستان دومین سرطان شایع مرتبط با  مقدمه و هدف:
، (BSE) رداري است. دلیل واقعی این سرطان هنوز ناشناخته است. آزمون هاي تشخیصی شامل خودآزمایی پستانبا

و غیره هستند. هدف از این مطالعه، بررسی دانش،  MRI، ماموگرافی، سونوگرافی، (CBE) معاینه بالینی پستان
 .آگاهی و عملکرد زنان باردار شیرازي در مورد سرطان پستان بود

نفر از زنان باردار شیرازي، که با  270تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که بر روي  د و روشها:موا
استفاده از روش نمونه گیري آسان انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه اي شامل اطالعات دموگرافیک 

، ماموگرافی و سونوگرافی) بود که BSE ،CBE ) و مامایی، سرطان پستان، آزمونهاي تشخیصی در سرطان پستان
 .اعتبار و پایایی آن با استفاده از اعتبار محتوا و آزمون مجدد بررسی گردید

اکثریت بارداري دومشان بود و  .سال و بیشتر تحصیالت دبیرستانی داشتند77/26 ± 5/11: متوسط سن افراد نتایج
، BSE (9/64 ٪) بودند . اکثریت آنها فاقد انجام (٪6/8)ن برخی داراي سابقه خانوادگی مثبت سرطان پستا

آگاهی  .) بودند٪7/75در دوران بارداري ( CBE و CBE (2/82٪)،(٪6/96، سونوگرافی ((٪6/94ماموگرافی (
 .(٪4/28آنان از خطر ابتال به سرطان پستان در دوران بارداري کم بود (

کثریت شرکت کنندگان باسواد بودند، اما دانش و آگاهی آنان از خطر : این مطالعه نشان داد که اگر چه انتیجه گیري
 ابتال به سرطان پستان و شیوه هاي تشخیصی در رابطه با سرطان پستان کم بود. لذا نیاز به آموزش در مورد استفاده از

BSE ،CBEق مراکز ، ماموگرافی و عوامل خطر سرطان پستان وجود دارد و اجراي برنامه هاي آموزشی از طری
  .بهداشتی، رادیو، تلویزیون و غیره توصیه می شود

  : دانش، آگاهی، رفتار، سرطان پستانواژه هاي کلیدي
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