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R3-13 
 پیشگیری از سرطان سینهخودمدیریتی در نوجوانان جهت 

فاطمه عالیی کرهرودی: دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری و مربی هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی  

falaee@yahoo.com  

 

بهداشتی وخود مدیریتی در بکارگیری اقدامات پیشگیری کننده سرطان سینه در نوجوانان نادر و قابل پیشگیری است. رعایت نکات مقدمه:  

 منجر به حفظ سالمتی نوجوانان در رابطه با پیشگیری از سرطان سینه می شود.

سالگی( همراه با تظاهر سایر صفات ثانویه جنسی 2-03تشکیل می شود. رشد بافت در نوجوانی ) بافت سینه در هفته پنجم جنینی محتوی: 

د. موارد رشد پاتولوژیک سلول های نسج سینه در کودکان و نوجوانان نادر است. اما علیرغم شیوع و بروز کم آن حائز اهمیت می انجام می شو

 به باشد. نوجوانان می توانند با رعایت نکات بهداشتی از جمله داشتن فعالیت کافی، عدم استفاده از تغذیه نامناسب و خود آزمایی سینه ابتال

 خود مدیریت کنند.  سرطان را در

، بسیاری از مواد مصرفی آرایشی نامطمئن و مصرف بی رویه آن ها می تواند روی تولید استروژن تاثیر نامطلوب داشته و بی توجهی به این امر

جوانان باال می سالگی شدت افزایش دهد. مصرف غذاهای پر کالری احتمال بروز سرطان سینه را در نو 85خطر ابتال به سرطان سینه را تا سن 

برد. غذاهای پر چرب و پر کربوهیدرات در افزایش تکثیر سلول های سرطانی در نسج سینه نقش دارد. تحرک داشتن کافی و منظم نیز عامل 

 85نها طوری که اگر زنان از دوران نوجوانی به طور مرتب ورزش کنند، احتمال ابتال به سرطان پستان در آمهم دیگری در این زمینه است. به

درصد کمتر می شود. آگاهی از این عوامل خطر و یادگیری روش صحیح خودآزمایی سینه به نوجوانان کمک می کند که عوامل خطر را در خود 

 به مدیریت کنند و این وظیفه اعضای تیم سالمت است که این آگاهی ها را در اختیار نوجوانان قرار دهند و به آنان در امر خودمدیریتی مربوط

 سرطان سینه یاری برسانند.

 در صورت خودمدیریتی نوجوانان در امر پیشگیری از سرطان سینه احتمال بروز خطر در این مورد کاهش می یابد.نتیجه گیری: 

 پیشگیری، سرطان سینه، خودمدیریتی، نوجوانان واژه های کلیدی:
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