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  بررسی میزان آگاهی زنان باردار نسبت به ابتال سرطان پستان در دوران بارداري عنوان: 

  دکتر ایوب غفوریان -فرنگیس شریفی نویسندگان:
  سهیال نورائی  نویسنده مسئول:

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وابستگی سازمانی: 
  Soheilanouraei@yahoo.com   :ایمیل 

 
ان دومین سرطان شایعی است که در همراهی با حاملگی دیده می شود. انجام معاینات ماهیانه سرطان پست مقدمه:

توسط خود فرد و نیز معاینات کلینیکی دوره اي توسط کادر آموزش دیده می تواند در مراحل اولیه، بیماري را مشخص 
با هدف تعیین آگاهی زنان باردار نسبت به نماید. با توجه به امکان بروز سرطان پسته در دوران بارداري، این مطالعه 

) مطالعه اي در مورد انجام 2002محمودي و همکاران ( .ابتال به سرطان پستان در دوران بارداري انجام می شود
% این افراد خودآزمایی پستانها را به طور منظم و ماهیانه انجام  6خودآزمایی پستانها در شهر تهران انجام داده اند. تنها 

دادند. این مطالعه نشان داد که اطالعات و رفتارهاي زنان در مورد سرطان پستان ضعیف می باشد و نیاز به پیگیري  می
 .دارد

) مطالعه اي تحت عنوان بررسی آگاهی، نگرش و رفتارهایشان نسبت به سرطان پستان در 1994باستانی و همکاران (
اد خود آزمایی پستانها را ماهیانه انجام می دادند و بر این عقیده بودند جمعیت عمومی انجام دادند. تنها نیمی از این افر

) مطالعه اي در 2002مدانات و همکاران ( .که سرطان پستان بیشتر تحت تأثیر عوامل خارجی می باشد تا عوامل داخلی
ند. اطالعات بدست مورد بررسی آگاهی زنان در مورد فاکتورهاي خطر ساز و روشهاي غربالگري در عمان انجام داد

  .آمده از این مطالعه نشان داد که آگاهی افراد با وجود سابقه این بیماري در بستگان ارتباط مستقیم دارد
) به منظور بررسی آگاهی و عملکرد زنان باردار نسبت به ابتال 2012مطالعه دیگري توسط امیر علی اکبري و همکاران (

% افراد در زمان بارداري معاینه پستان را انجام 1/12در این مطالعه تنها  .شد سرطان پستان در دوران بارداري انجام
 .داده بودند. این مطالعه نشان داد میزان آگاهی و عملکرد در زنان باردار در حد مطلوب نبود

به آموزش  از آنجایی که آگاهی زنان باردار نسبت به بروز سرطان پستان در بارداري بسیار کم است نیاز نتیجه گیري:
 .در خصوص انجام صحیح معاینات و آزمایشات غربالگري در طی بارداري می باشد

 : زنان باردار، سرطان پستان، بارداريکلمات کلیدي
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