تعریف :
تذٖ ا٘ؼاٖ اص ػّ َٛػاخت ٝؿذ ٜاػت .صٔا٘ی و ٝایٗ ػِّٟٛا ت ٝعٛس غیش لاتُ
وٙتشَ  ٚغیش عثیقی ؿشٚؿ ت ٝسؿذ وشدٖ وٙٙذ ،ت ٝػِّٟٛای ػشعا٘ی تثذیُ
ٔی ؿ٘ٛذ و ٝتا ػِّٟٛای عثیقی اص ِحاػ واس  ٚؿىُ ٔتفاٚت ٔی تاؿٙذ.
ٌاٞی ایٗ ػِّٟٛا ٚاسد ٌشدؽ خٔ ٖٛی ؿ٘ٛذ  ٚت ٝجای دیٍش تذٖ ٔٙتمُ ٔی
ؿ٘ٛذ  ٚآٖ لؼٕت سا ٘یض دس ٌیش ٔی وٙٙذ .ػشعاٖ ػی ٝٙیىی اص ؿایقتشیٗ
ػشعاٖ دس ٔیاٖ ص٘اٖ ٔی تاؿذ و ٝاص  8صٖ یه ٘فش ت ٝآٖ ٔثتال ٔی ؿٛد ٚ
اصّی تشیٗ فأُ ٔشي دس ٔیاٖ ص٘اٖ  45-55ػاِ ٝاػت .اٌش ایٗ ػشعاٖ دس
ٔشاحُ اِٚی ٝتـخیص داد ٜؿٛد لاتُ دس ٔاٖ اػت .ایٗ ٘ٛؿ ػشعاٖ اغّة دس

خإٟ٘ا سخ ٔی دٞذ أا دس آلایاٖ ٘یض ٕٔىٗ اػت سخ دٞذ.
علل و عواهل :
فأُ تشٚص ػشعاٖ ػی٘ ٝٙاؿٙاخت ٝاػتٞ .شخإ٘ی ٕٔىٗ اػت ت ٝػشعاٖ
ػیٔ ٝٙثتال ؿٛد أا تشخی خإٟ٘ا دس ٔمایؼ ٝتا دیٍشاٖ ٔؼتقذتش ٞؼتٙذ .دس
صٛست ٚجٛد ٔٛاسد صیش ،ؿٕا دس ٔقشض خغش تیـتشی تشای اتتال ت ٝػشعاٖ
ػی ٝٙلشاس داسیذ:
 .1جٙغ :ایٗ تیٕاسی ٔ 100شتث ٝدس ص٘اٖ تیـتش اص ٔشداٖ سخ ٔی دٞذ .تٝ
ایٗ فّت و ٝػِّٟٛای پؼتاٖ خإٟ٘ا دس تٕاع تا ٛٞسٟٔ٘ٛایی چ ٖٛاػتشٚطٖ
ٔی تاؿذ.
 .2ػٗ :افضایؾ ػٗ ٔٙجش ت ٝافضسایؾ احتٕاَ تشٚص ػشعاٖ پؼتاٖ ٔی ؿٛد،
ت ٝعٛسی و 80 ٝدسصذ ػشعاٟ٘ای پؼتاٖ دس ػٙیٗ تقذ اص  50ػاٍِی اتفاق
ٔی افتذ.
 .3ط٘تیه :اتتالی یىی اص تؼتٍاٖ دسج ٝیه ؿا٘غ اتتال سا دس ػایش افضا تا
 2تشاتش افضایؾ ٔی دٞذ .دس  15دسصذ ٔٛاسد اتتال ت ٝػشعاٖ ػی ٝٙط٘تیه
٘مؾ داسد.
 .4ػشعاٖ ػی ٝٙدس یه پؼتاٖ ،ؿا٘غ اتتالی پؼتاٖ دیٍش سا
افضایؾ ٔی دٞذ.

 3-4تشاتش

 .5ؿشٚؿ لافذٌی لثُ اص  12ػاٍِی  ٚیائؼٍی تقذ اص  55ػاٍِی احتٕاَ
اتتال سا افضایؾ ٔی دٞذ.
 .6حأٍّی تقذ اص  30ػاٍِی  ٚیا فذْ حأٍّی ؿا٘غ اتتال سا افضایؾ ٔی
دٞذ.
ٔ .7صشف ٔمادیش تاالی اػتشٚطٖ(ٛٞسٔ ٖٛص٘ا٘ )ٝتقذ اص یائؼٍی  ٚلشصٟای
پیـٍیشی اص تاسداسی ؿا٘غ ػشعاٖ سا تٔ ٝیضاٖ وٕی افضایؾ ٔی دٞذ.

 .8افضایؾ ٚصٖ تقذ اص یائؼٍی
 .9واس وشدٖ دس ؿیفت ؿة
 -9تشخی اص ٔغاِقات ٘ـاٖ ٔی دٞذ ؤ ٝصشف صیاد ٔـشٚتات اِىّی تا افضایؾ
خغش اتتال ت ٝػشعاٖ ػی ٝٙاستثاط داسد.
پیش آگهی ٔ :یضاٖ تما  ٚص٘ذٔ ٜا٘ذٖ تیٕاساٖ ٔثتال ت ٝػشعاٖ ػی ٝٙس ٚتٝ
تٟثٛد اػت .اٌش خإٟ٘ا ت ٝعٛس ٔٙؾٓ خٛدآصٔایی ػی ٝٙسا ا٘جاْ دٙٞذ تیـتش
ػشعاٖ ٞا دس ٕٞاٖ ٔشاحُ اتتذایی تـخیص دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ .أشٚص ٜت ٝدِیُ
پیـشفت اتضاسٞای تـخیصی اص جّٕ ٝپشتٍ٘ٛاسی ٞای ػی ،ٝٙتیـتش ػشعاٖ ٞا
لثُ اص ایٙى ٝلاتُ ِٕغ تاؿٙذ ،آؿىاس ٔی ؿٛد  ٚایٗ ٔٛضٛؿ تٔ ٝیضاٖ صیادی
ؿا٘غ ٔقاِجٛٔ ٝثش سا افضایؾ ٔی دٞذ.
عالین و نشانه ها  :دس اغّة ٔٛاسد اِٚیٗ فالٔت ػشعاٖ ػیٚ ،ٝٙجٛد یه
تٛد ٜدس ػی ٝٙاػت ایٗ تٛد ٜغاِثاً دس لؼٕت فٛلا٘ی  ٚخاسجی (ػٕتی اص ػیٝٙ
و ٝوٙاس تاص ٚلشاس ٔی ٌیشد) ػیٔ ٝٙـاٞذِٕ ٚ ٜغ ٔی ؿٛدٔ ،قٕٛال تذ ٖٚدسد
اػت ٕٔ ٚىٗ اػت سؿذ آٞؼت ٝیا ػشیقی داؿت ٝتاؿذ .ػایش فالیٓ ػشعاٖ
ػی ٝٙفثاستٙذ اص :

 تغییش سً٘ ػی ،ٝٙؽاٞش دا٘ ٝدا٘ ،ٝپٛػت ػیٔ ٝٙثُ پٛػت پشتماَ

 تغییش دس ا٘ذاص ٚ ٜؿىُ ػیٚ ٚ ٝٙجٛد تشؿح اص ٘ٛن ػیٝٙ

 چشٚویذٌی پٛػت ػی ،ٝٙتٛسفتٍی ٚ ٚاس ٝ٘ٚؿذٖ ٘ٛن ػیٝٙ
 تضسي ؿذٖ غذد صیش تغُ

ٞ شٌ ٝ٘ٛفالٔتی دس ػی ٝٙو ٝتیؾ اص چٙذ سٚص ت ٝع َٛا٘جأذ ٘یاصٔٙذ
تشسػی  ٚاسصیاتی اص ػٛی افضاء تیٓ ػالٔت ٔی تاؿذ.

ضخیم شذن پُضت

ترشح از وُک ضیىً
تشخیص  :تؼیاسی اص خإٟ٘ا ،یا ت ٝعٛس اتفالی  ٚیا اص عشیك
خٛدآصٔایی ػی ،ٝٙت ٝػشعاٖ ػی ٝٙپی ٔی تش٘ذ .دس تقضی ٔٛاسد
ػشعاٖ ٞای ػی ٝٙدس ٔقایٙات  ٚیا اص عشیك غشتاٍِشی ٔأٌٛشافی
(پشتٍ٘ٛاسی ػی )ٝٙتـخیص دادٔ ٜی ؿ٘ٛذٔ .أٌٛشافی ،یه فىغ
تشداسی ػاد ٜتٚ ٝػیّ ٝاؿق ٝایىغ اػت و ٝتٙٔ ٝؾٛس جؼتجٛی
تٛدٞ ٜای ػشعا٘ی ت ٝواس ٔی سٚد ایٗ اتضاس تـخیصی ایٗ لاتّیت سا
داسد و ٝلثُ اص ایٗ و ٝتٛد ٜلاتُ ِٕغ تاؿذ ،آٖ سا تـخیص دٞذ.
فال ٜٚتش سٚؿٟایی و ٝتشای تـخیص روش ؿذ تٙا ت ٝضشٚست اص اْ آس
آی  ٕٝ٘ٛ٘ ٚتشداسی اص ویؼت یا تٛد ٓٞ ٜجٟت تـخیص لغقی
وٕه ٌشفتٔ ٝی ؿٛد .دس ٔٛاسدی وٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٝیشی اص تٛد ٜالصْ تاؿذ
غاِثا ٔحُ تٛد ٜتٛػظ یه ٔاد ٜتی حغ وٙٙذ ،ٜتی حغ ٔی ؿٛد
 ٚتٛػظ یه ػٛصٖ یا یه تشؽ جشاحی ،تخـی اص تٛد ٜیا ٔایـ

دس ٖٚویؼت تشای تشسػی ٞای آصٔایـٍاٞی تشداؿتٔ ٝی ؿٛد.
درهان  :دس صٛستی ؤ ٝـخص ؿٛد ،تٛد ٜػشعا٘ی اػت تصٕیٓ
ٌیشی تشای دسٔاٖ تا ٔـٛست تا ؿٕا ا٘جاْ ٔی ؿٛد ٔقٕٛال یه
ٔـاٚس ٜجشاحی یا ػشعاٖ ؿٙاػی ٘یض ا٘جاْ ٔی ؿٛد .تصٕیٓ ٌیشی
دس استثاط تا ٘ٛؿ دسٔاٖ تشاػاع  ،ػٗٔ ،یضاٖ پیـشفت ٌ ٚؼتشؽ
ػشعاٖ ،ایٗ و ٝآیا سؿذ ػشعاٖ تا ٛٞسٔٞ ٖٛا افضایؾ ٔی یاتذ ٚ
٘ٛؿ ػشعاٖ اخز ٔی ؿٛد.

دسٔاٖ ٞای احتٕاِی جشاحی ؿأُ تشداؿتٗ تافت یا تٛد ٜػشعا٘ی ٔ ٚاػتىتٔٛی
(تشداؿتٗ وُ ػیٔ )ٝٙی تاؿذ ٕٔىٗ اػت تخـی یا تقذاد صیادی اص غذد ِٙفاٚی
صیش تغُ  ٓٞتشداؿت ٝؿ٘ٛذ .ػایش ٌضیٞ ٝٙای دسٔا٘ی ؿأُ پشتٛدسٔا٘ی ،ؿیٕی
دسٔا٘ی ٛٞ ٚسٔ ٖٛدسٔا٘ی ٔی تاؿٙذ ایٗ سٚؽ ٞای دسٔا٘ی ٔختّف ٕٔىٗ اػت

 اص ٞ 4-6فت ٝتقذ اص فُٕ سٚصا٘ 3 ٝتاس  ٚتٔ ٝذت  20دلیمٚ ٝسصؿٟای صیش
سا ا٘جاْ دٞیذ.
 دس ٔٛسد ؿیٞ ٜٛای جشاحی تاصػاصی  ٚتشٔیٓ ػیٕٞ ٚ ٝٙچٙیٗ اػتفادٜ
اص ٚػایُ ٔصٛٙفی تا جشاح خٛد ٔـٛست وٙیذ.

ت ٝصٛست ٔٙفشد  ٚیا تشویثی ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌیش٘ذ

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

توصیه های الزم برای پیشگیری از سرطان سینه :
 - 1تٙٔ ٝؾٛس حفؼ ػالٔت جؼٓ  ٚسٚاٖٚ ،سصؽ سا دس تش٘أ ٝسٚصا٘ ٝلشاس دٞیذ ٘یٓ
تا یه ػافت پیاد ٜسٚی دس اغّة سٚصٞای ٞفت ٝتؼیاس ٔفیذ ٔی تاؿذ.
 - 2ت ٝایٗ دِیُ و ٝػِّٟٛای چشتی اػتشٚطٖ آصاد ٔی وٙٙذ خغش اتتال ت ٝػشعاٖ
ػی ٝٙدس خإٟ٘ایی و ٝتقذ اص دٚساٖ ٘ٛجٛا٘ی10-15 ،ویّٚ ٛصٖ اضافٔ ٝی وٙٙذ
تیـتش اػت تٙاتشایٗ حفؼ ٚصٖ عثیقی دس پیـٍیشی اص تشٚص ػشعاٖ ٘مؾ ٔٛثشی
ایفا ٔی ٕ٘ایذ.
 - 3سطیٓ غزایی ػآِ (ِثٙیات وٓ چشب – ٔی ٚ ٜٛػثضی فشاٚاٖ)  ٚواٞؾ ٔصشف
ٔـشٚتات اِىّی دس پیـٍیشی تاثیشٌزاس اػت.

طىابی را بً دضتگیري در
َصل کىیذ َ دضت غیر
درگیر را بر رَی اشتخُان
لگه قرار دادي َ با دضت
دیگر اوتٍای طىاب را در
جٍات مختلف بچرخاویذ

دضت خُد را از دَ طرف کامل
باز کىیذ َ ضپص بً ضمت جلُ
جمع کىیذ

سرطان سینه

 - 4ؿیشدادٖ تٛ٘ ٝصاد ،خغش ػشعاٖ سا واٞؾ ٔی دٞذ.
 - 5حتی االٔىاٖ اص دسٔاٖ جایٍضیٙی ٛٞسٔ ٖٛاػتشٚطٖ تٚ ٝیظ ٜپغ اص یائؼٍی
تپشٞیضیذ صیشا خغش ػشعاٖ سا افضایؾ ٔی دٞذ.
 - 6اص ػٗ  40ػاٍِی ٔاٞا٘ ٝخٛد آصٔایی پؼتاٖ ،ػاال٘ٔ ٝقای ٝٙتٛػظ پضؿه ٚ
ٔأٌ ٛشافی ا٘جاْ ٌیشد.
 - 7اص ػٗ 20ػاٍِی تایذ ٞش ٔا ٜػیٞ ٝٙا تٛػظ خٛدتاٖ ٔقای ٝٙؿ٘ٛذ ٞ ٚش
تغییشی تالفاصّ ٝت ٝپضؿه ٌضاسؽ ؿٛد  ٚػاال٘ ٝتٛػظ پضؿه ٔقای ٝٙؿ٘ٛذ.
دس صٛست ا٘جاْ فُٕ جشاحی تٛٔ ٝاسد صیش تٛج ٝداؿت ٝتاؿذ:
 ػٕت ٔثتال سا دس عشف دسٌیش تاالتش ٍ٘ ٝداسیذ  ٚاص پٛؿیذٖ ِثاػٟای
ت ًٙخٛدداسی وٙیذ.
 دس ػٕت ٔثتال اص خٍ٘ٛیشی  ٚچه فـاس خ ٖٛپشٞیض وٙیذ.
 اص تّٙذ وشدٖ اجؼاْ ػٍٙیٗ تش اص  2/5ویّ ٛاجتٙاب وٙیذ.
 اص خٛد تشاؽ تشلی جٟت اصتیٗ تشدٖ ٔٞٛای صائذ اػتفاد ٜوٙیذ.
 دس ٔقشض ٘ٛس آفتاب لشاس ٍ٘یشیذ.
 اٌش پٛػت دچاس صخٓ ؿذ آٖ سا تا آب  ٚصات ٖٛتـٛییذ  ٚدس صٛست
لشٔضی  ٚاِتٟاب ت ٝپضؿه ٔشاجق ٝؿٛد.

در را باز کىیذ َ طىابی
را از در آَیسان کىیذ َ
در حالتی کً وشطتً ایذ
دَ اوتٍای طىاب را باال
َ پاییه ببریذ

هنابع :

دضت ضمت مبتال را بً
ضطحی تکیً دادي َ
بذَن تکان ضر مٌُای
خُد را شاوً کىیذ
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