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 يشگفتارپ
 

تك افـراد   ي اجتماعي پايدار، به همياري تك     هتجربه ثابت كرده است كه براي دستيابي به توسع        
ترين ابعاد تكامـل اجتمـاعي بشـر اسـت،     ي سالمت كه يكي از زيربنايي    جامعه نياز است، توسعه   

هاي ديگر توسعه نيازمند همكاري عمومي باشد چـرا كـه آگـاهي، احسـاس               شايد بيش از جنبه   
  .مي ضروري استتك افراد براي تأمين سالمت عمومسئوليت و اقدام عملي تك

  
داوطلبان سالمت محالت، پيشتازان اين همياري عمومي هستند كه قدم در راه مشاركت مـردم               

داوطلبان سالمت محـالت سـعي دارنـد حقـايق       . اندي سالمت جامعه گذاشته   در تامين و توسعه   
آنها اساسي مورد نياز براي رسيدن به سالمت فردي، خانوادگي و اجتماعي را بخوبي فراگيرند و                

  .را به زبان خود مردم به همسايگانشان منتقل كنند
  

هـا و    ي آموزشي داوطلبان سالمت محالت آن اسـت كـه در يـادگيري دانسـتني              هدف مجموعه 
انتقال هاي فردي و گروهي،  هاي زندگي سالم به داوطلبان سالمت كمك كند و در فعاليت          مهارت

  . مولد راهنماي آنان باشدپيامها به مردم و ترويج رفتارهاي زندگي سالم و
  

بـا تكيـه بـر منـابع معتبـر و           (چون براي طراحي آن     . اين مجموعه در نوع خود يك تجربه است       
بـدين معنـي كـه در       . هاي مشاركتي استفاده شده است    از اصول آموزشي جديد و روش     ) متعدد

ديگر منتقـل   هاي خود را به يكـ     ها و آموخته  داوطلبان سالمت محالت نيز تجربه     جريان آموزش، 
انـد اصـول آمـوزش مشـاركتي را بـا           كننـدگان ايـن مجموعـه سـعي داشـته         تهيه  . خواهند كرد 

ي داوطلبان سالمت محالت و شـرايط فرهنگـي جامعـه منطبـق و از ايـن راه                  خصوصيات برنامه 
رضـايتمندي  . تـر كننـد   هـا و زنـدگي واقعـي مـردم نزديـك      تجربه آموزش بهداشت را به باورها،    

هـاي سلسـله    المت، مربيان و كارشناسان بهداشت كشـور از محتـواي اولـين كتـاب             داوطلبان س 
ي توفيق در اين راه دانست و به ضـرورت تـداوم آن             توان نشانه انتشارات داوطلبان سالمت را مي    

  .دلگرم بود
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 چگونه از اين كتاب استفاده كنيم؟
 

  هايي تشكيل شده است؟ اين كتاب از چه قسمت

  :هاي اصلي اين كتاب عبارتند از قسمت
ست تـا   ي موضوع آن آورده شده ا     در ابتداي كتاب، يك توضيح مختصر درباره       :مقدمه 

  .هاي مختلف آن آشنايي پيدا كنيدبتوانيد با اهميت موضوع و جنبه
  

ي اهداف خواهيد دانست كه پس از پايان آموزش ايـن كتـاب، چـه               با مطالعه  : اهداف 
  .هايي به دست خواهيد آوردها و مهارتآگاهي

  
لـع  ي اين قسمت از برخي از كاربردهـاي مطالـب ايـن كتـاب مط       با مطالعه  : كاربردها 

توان به تنهايي انجام داد ولي بعضي از آنها به اقـدام      بعضي از اين كارها را مي     . خواهيد شد 
  .گروهي شما نياز دارد

ها كاربرد ديگر وجود دارد كه به فكـر شـما و            ده. ها فقط چند پيشنهاد هستند    اين فعاليت 
  .توانيد به اين فهرست اضافه كنيدهمكارانتان خواهد رسيد و مي

  
 از آنجا كه شما داوطلبان سـالمت در جريـان آمـوزش             :عات مورد نياز از محله     اطال 

تـان را بهتـر     الزم است مـردم محلـه      ريزي كنيد، خود بايد براي آموزش مردم محله برنامه      
  .هاي خوب و بد مردم را تشخيص دهيد و نيازهاي آنها را بدانيد باورها و سنت بشناسيد،

ناميـده  » در محلـه «هايتان قرار داده شده كـه       البالي درس  هايي در براي اين منظور بحث   
تر باشند، الزم است شما قبـل        به واقعيت نزديك  » در محله «هاي  براي اينكه بحث  . اندشده

هـايي كـه در قسـمت       سـؤال . از جلسه بحـث، اطالعـاتي از مـردم محلـه بدسـت بياوريـد              
هـدف  . اسـت » در محلـه  «هاي  لاي از سؤا  بينيد خالصه مي» اطالعات مورد نياز از محله    «

  .است» در محله«هاي بسيار مهم اين قسمت آماده كردن شما براي بحث
ي اين قسمت خواهيد دانست كه بايد به چه مسائلي در روابط و رفتارهاي مردم               با مطالعه 

  .بيشتر دقت كنيد
 دو



 

  

براي روشن .  مطالب اين كتاب به صورت پاسخ چند سؤال مرتب شده است:هادرس 
هر درس اين كتاب . دن موضوع در پاسخ هر سؤال يك يا چند درس طراحي شده استش

اين . اند مشخص شدهآموزشي تشكيل شده است كه با عالمت  از يك يا چند فعاليت
  :هاي آموزشي انواع مختلفي دارند، از جملهفعاليت

  يك مشورت    بحث عمومي                                        
  كار عملي                                           كار گروهي  
 بررسي نمونه     يك يا چند مسئله                                

  ماجراي تصويري                                               مشاهده  
  داستان ناتمام                                                 بازديد  
  

هـاي عملـي در هـر       هاي بهداشتي و كسـب مهـارت      ها براي يادگيري دانستني   اين فعاليت 
ها مربي به شـما كمـك خواهـد كـرد تـا تجربـه،               اند و در اين فعاليت    درس گنجانده شده  

  .احساس و فكر خود را با ساير داوطلبان سالمت در ميان بگذاريد
هداشتي وجود دارد كه در داخل يك مربع خاكسـتري          در انتهاي هر درس چند دانستني ب      

ها را پس از پايان بحـث و فعاليـت در خـاطر             رود اين دانستني  انتظار مي . آورده شده است  
  .نگه داريد

است كه در باال توضـيح داده       » در محله «هاي  هاي آموزشي بحث  يك نوع خاص از فعاليت    
كنند مطالب كتاب به    د كه كمك مي   هاي كتاب هستن   ترين قسمت  ها از مهم  اين بحث . شد

ي در پايـان دوره   » در محلـه  «هاي  ي بحث نتيجه. ي شما نزديكتر شود   هاي جامعه واقعيت
  .آموزشي اين كتاب استفاده خواهد شد

  
: آخرين سؤالي كه در اين كتاب بايد پاسخ بدهيد آن است كه            :ها  تمرين انتقال پيام   

تـرين انتظـاري كـه     فراموش نكنيد كه مهم» قال دهيم؟هايمان را به مردم انت چگونه پيام «
هايتـان  هايتان را به مردم محلـه و همسـايه        نظام سالمت از شما دارد آن است كه آموخته        

» در محلـه  «هـاي   ي بحث نتيجه. ريزي و تمرين كرد   براي اين كار بايد برنامه    . منتقل كنيد 
  .در اين جلسات استفاده خواهد شد

سه



 

سـپس  . ريزي كنيد هم محله خودتان را شناسايي و براي رفع آنها برنامه         ابتدا بايد مسائل م   
با يكديگر همكاري خواهيد    ... ديواري، جزوه و  به صورت گروهي براي تهيه پوستر، روزنامه        

چهـره بـه    «براي اينكه بتوانيد در مقابل مردم خوب سـخنراني كنيـد، بايـد تمـرين                . كرد
در آخـر بـراي پيـدا كـردن         .  خودتان صحبت كنيد   را انجام دهيد و براي همكاران     » چهره

اشـكاالت ارتبـاطي خـود را خواهيـد         » ايفـاي نقـش   «مهارت كافي در گفتگو با مـردم بـا          
از . آموزش اين كتاب بدون برگزاري جلسات تمرين انتقـال پيامهـا نـاقص اسـت              . شناخت

  .ها اختصاص دهد جلسه را براي اين فعاليت3مربي خود بخواهيد حداقل 
  

 پس از پايان آموزش هر كتاب، براي مطمئن شدن از يادگيري مطالب و              :ودآزمايي خ 
 .پاسخ دهيد» خودآزمايي«هاي توانيد به سؤالاستفاده صحيح از آنها مي

  .هاي بهداشتي استمربوط به يادگيري دانستني» دانم؟آيا مي« هاي سؤال
  .ها استمربوط به كسب مهارت» توانم؟آيا مي« هاي سؤال
هايي اسـت كـه   مربوط به فعاليت» ايم؟آيا پيامهايمان را به مردم منتقل كرده    « هاي  سؤال

  .بايد براي آموزش مردم محله انجام شود
  .هاي شما استمربوط به ارزشيابي فعاليت» آيا كارهاي ما مؤثر بوده است؟« هاي سؤال

هـاي كارتـان را      يد و اشكال  توانيد ميزان موفقيت خود را بسنج     ها مي با پاسخ به اين سؤال    
  .بشناسيد

 
 هاي بهداشتي به مردم را ارزيابي كنيم؟چگونه فرآيند انتقال پيام 

 درصـد از خانوارهـاي تحـت        10قبل از شروع آموزش كتاب بايد ميزان آگـاهي و نگـرش             
ليسـت موجـود در بخـش پـايش و ارزشـيابي هـر              پوشش خود را براساس سؤاالت و چك      

د و يك ماه پس از پايان آموزش هـر كتـاب مجـدداً ميـزان تغييـرات                  كتاب، بررسي نمايي  
 .دانش، نگرش و عملكرد همان خانوارها توسط داوطلبان، زير نظر مربي سنجيده شود

  
  چگونه اين كتاب را انتخاب كنيم؟

ي آموزشـي داوطلبـان سـالمت       اگر اين كتاب اولين يا تنها كتابي اسـت كـه از مجموعـه             
 جلـد كتـاب دارد و شـما         30ايـن مجموعـه بـيش از        . ست نگهداريـد  بينيد، د محالت مي 

چهار



 

  

هايي را انتخاب كنيـد كـه   تان و با كمك مربي خود كتاب    توانيد برحسب وضعيت محله   مي
در . هايي كه مورد نيازتان نيست از دست ندهيد       وقت را با كتاب   . بيشتر مورد نياز شماست   

ي آموزشي شما معرفي شـده      وعهي داخلي جلد اين كتاب، قسمتهاي مختلف مجم       صفحه
  .است

  
  توان از اين كتاب استفاده كرد؟در چه مواقعي مي

شما ايـن كتـاب را در جريـان آمـوزش خـود از مركـز بهداشـتي                   : در كالس آموزش   
اي كه مربـي خواهـد ريخـت، بـه تـدريج آن را              درماني دريافت خواهيد كرد و طبق برنامه      

پـس  . لسه يك يا چند درس را درنظر خواهد گرفت        مربي براي هر ج   . مطالعه خواهيد كرد  
 .ها به مردم تمرين خواهيد كردها طي سه جلسه يا بيشتر براي انتقال پياماز پايان درس

هايي ها و روش  توانيد پس از پايان آموزش خودتان از بحث       شما مي :  در آموزش مردم   
بهتـر اسـت ايـن      . نيـد كه در اين كتاب نوشته شده براي آموزش مردم محلـه اسـتفاده ك             

  .تان مطابقت دهيدها را با شرايط فرهنگي محلهروش
كنيد هاي اين كتاب در مواد آموزشي كه تهيه مي        توانيد از تصاوير و نكته    به عالوه شما مي   

  .استفاده ببريد
هـايي را فرامـوش كـرده باشـيد          اگر مدتي پس از پايان آموزش، نكته       : براي يادآوري  

  .هاي خاكستري آنها را دوباره بخوانيدجعه به مربعتوانيد با مرامي
 

توانيد اين كتاب را براي مطالعه در اختيار افراد خانواده           شما مي  :ديگر يو يك استفاده  
  .و همسايگان خود قرار دهيد

پنج
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  1     سرطان پستان

  پستان سرطان
 

 هـاي فـردي،    كه باعث خسـارت    استهاي زنان   ترين بيماري ن از جمله شايع   سرطان پستا 
 الزم بـراي تشـخيص      تها و اقـداما   شناخت عالمت . شودخانوادگي و اجتماعي فراواني مي    

تواند نقش مهمي در جلوگيري از عوارض اين بيماري داشـته           موقع مي هزودرس و درمان ب   
اعضاي بدن انسان ايجاد شود ولي سرطان        اگرچه ممكن است سرطان در هر يك از          ،باشد

  . شود باعث گرفتاري و مرگ زنان ميهاĤنپستان بيش از ساير انواع سرط
ـ      ساده هايراهن است كه    اي  پستان  سرطان يه مهم دربار  ينكته ه اي براي تشـخيص ب

 به سالمتي خودشان كمـك      هاآنتوانند با فراگرفتن     مي ن وجود دارد كه همه زنا     آنموقع  
  .ندكن

  

  اهداف
  :رود بتوانيدهاي آموزشي اين كتاب انتظار ميپس از پايان جلسه

 .شرح دهيد سرطان پستان را اهميت تشخيص به موقع .١
  .افرادي را كه بيشتردر معرض خطر ابتال به سرطان پستان هستند، بشناسيد .٢
 .  تشخيص زودرس سرطان پستان را شرح دهيدهايروش .٣
 . ي انجام دهيدخودآزمايي پستان را به درست .٤
 .در مورد عوامل مؤثر در پيشگيري از سرطان پستان توضيح دهيد .٥
 . حمايت از بيماران مبتال به سرطان پستان راشرح دهيدهايراه .٦
 .هاي درمان سرطان پستان را شرح دهيدهاي مقابله با عوارض روشراه .٧
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  كاربردها 
  

  :با يادگيري مطالب اين كتاب خواهيد توانست
  

 .نان محله را در مورد اهميت تشخيص سرطان پستان در مراحل اوليه آگاه نماييد ز.١
 تغييرات طبيعي بافت پستان را در مراحل مختلف زنـدگي بـراي زنـان محلـه توضـيح                  .٢

 .دهيد
 . زنان محله را با عالئم احتمالي ابتال به سرطان پستان آشنا نماييد.٣
 .محله توضيح دهيدچگونگي انجام خودآزمايي پستان را براي زنان .٤
زناني را كه داراي توده پستاني هستند، براي بررسي تـوده توسـط پزشـك، راهنمـايي                  .٥

 . كنيد
 . زنان سالم را براي انجام ماموگرافي راهنمايي كنيد .٦
 .سرطان پستان را براي زنان محله شرح دهيد  عوامل مؤثر در پيشگيري از .٧
 .ها توضيح دهيد پستان را براي خانوادههاي حمايت از بيماران مبتال به سرطان راه.٨
  .هاي مختلف درماني را براي بيماران شرح دهيد عوارض احتمالي روش.٩
 . توضيح دهيدبراي مردم محلهرا ابتال به سرطان پستان  كاهش خطر هاي روش.١٠
 .....و
 
  



 

  3     سرطان پستان

  اطالعات مورد نياز از محله
  

 شما چه   يهبراي اينكه بدانيد مردم محل    ـ  
 . دارند ايهعقيد

 يهبراي اينكه مهمتـرين نيازهـاي محلـ       ـ  
 . خودتان را شناسايي كنيد

براي اينكه باورها و سنتهاي خوب مردم       ـ  
 . تان را تشخيص دهيدمحله

ي خودتـان را بـا روش       هاپيامبراي اينكه   ـ  
 . تان منتقل كنيدبهتري به مردم محله

قبــل از شــروع فعاليتهــاي آموزشــي ايــن 
هـا  ي زير فكر كنيد، در زندگي روزانه و معمولي خود با مردم و همسـايه              اهسؤالكتاب، به   

.  پاسـخ دهيـد    هـا آنبـه   » در محله « باشيد و در حين مرور بخشهاي        هاآنبه دنبال پاسخ    
اسـتفاده  » يمان را به مـردم منتقـل كنـيم؟        هاپيامچگونه   «يه در جلس  هاسؤالپاسخ اين   
  . خواهد شد

 ؟الئم احتمالي سرطان پستان آشنا هستندبا ع شما يهزنان محلآيا  •
 دهند؟ شما براي تشخيص توده پستان چه اقداماتي انجام مييهزنان محل •
 دانند؟آيا زنان محله اهميت تشخيص زودرس سرطان پستان را مي •
دانند در چه كساني احتمال ابتال به سرطان پستان بيشتر          ي شما مي  آيا زنان محله   •

 است؟
 ي شما با روش خودآزمايي پستان آشنا هستند؟حلهچند نفر از زنان م •
 ؟شته باشد پستان يا سرطان پستان دايه كه تودي شما كسي هست در محلهآيا •
 دانند؟ شما در مورد انجام ماموگرافي چه مييهزنان محل •
 دانند؟ درمان سرطان پستان چه ميهايراه شما در مورد يهزنان محل •
       پسـتان چـه   از سـرطان     هـاي مـؤثر در پيشـگيري      هرا شما در مـورد      يهزنان محل  •

 دانند؟مي
 دانند؟ي نقش تغذيه در ايجاد سرطان چه ميي شما دربارهزنان محله •

 دانند؟ چه ميپستان شما در مورد عوامل خطر سرطان يهزنان محل •
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  چرا سرطان پستان اهميت دارد؟
  

   سرطان پستان چه خطري دارد؟ديررسالف ـ تشخيص 
  

  رس اولد
  بحث عمومي 

  ..................................................؟شناسيد كه داراي يك توده پستاني باشدآيا كسي را مي
..........................................................................................................................................  

  .....................................................توانند خطرناك باشند؟ هاي پستان ميبه نظر شما توده 
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  ......................................................شناسيد كه داراي سرطان پستان باشد؟آيا كسي را مي
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  .............................................؟به نظر شما چرا تشخيص زودرس سرطان پستان مهم است
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

 بوجـود   اشو خـانواده  فـرد بيمـار     طان پستان چه مشكالتي بـراي        به سر  ابتالبه نظر شما    
  .............................................................................................................................آورد؟مي

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  ....................................................... اين مشكالت را نام ببريد و روي تخته يادداشت كنيد 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
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 و عـدم    تشـخيص صورت عدم    زنان است، در     يهاناترين سرط سرطان پستان از شايع    
  .هد كشاندبه موقع، بدون استثناء فرد مبتال را به كام مرگ خوادرمان 

تشخيص سرطان پستان در مراحل اوليه و انجام درمان مناسب، طول عمـر              در صورت  
در اين مرحله امكـان برداشـت قسـمتي از    .  درصد از مبتاليان باال خواهد رفت      90بيش از   

پستان با جراحي وجود دارد، بنابراين با حفظ پستان هم از لحاظ ظاهري و عملي و هم از                  
  .رگي به بيمار خواهد شدنظر رواني كمك بز

هـا تكثيـر     بدن ما از اجزايي بسيار كوچك به نام سلول ساخته شده اسـت كـه سـلول                 
ها در كودكـان باعـث رشـد        تكثير سلول . هاي پير و مرده شوند    شوند تا جانشين سلول   مي

  .شودبدن  مي
مورهـا  گوينـد، ولـي تمـام تو       هرگونه افزايش و تكثير غير طبيعي سلولي را تومور مـي           

گيرنـد  تعداد زيادي از تومورهاي پستاني كه مورد تكه برداري قـرار مـي             .سرطاني نيستند 
 . هستند) خوش خيم(غير سرطاني 

به طـور زودرس تشـخيص داده       ، اگر تومورهاي بدخيم      برخالف تومورهاي خوش خيم    
 و  گيرنـد هـاي سـالم را مـي      نشوند و درمان نگردند، بدون وقفه رشد كرده و جـاي سـلول            

  )1شكل .(ممكن است از راه جريان خون يا سيستم لنفاوي به ساير نقاط بدن بروند
هـاي  خيم است يا نه، آزمايش ميكروسكوپي سلول       تنها راه تعيين اينكه توموري خوش      

  . دهدهاي سرطاني نشان ميآن است كه اختالف آن را با سلول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1 هاي بهداشتي دانستني
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  .شودميتومور از يك سلول سرطاني شروع 

  
  

  
  
  
  
  

  

  .گيردهاي مجاور را فرا ميسرطان سلول
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 

  .شوندهاي سرطاني از طريق لنف و عروق خوني به ساير قسمتهاي بدن برده ميسلول
  

   رشد و گسترش يك تومور بدخيم پستان از طريق خون و غدد لنفاويـ1شكل 
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   ـ ساختمان و تغييرات طبيعي پستان چگونه است؟ب
  

  س دومدر
  سخنراني

 يـد تـا بـه كـالس شـما بيايـد و از او              از پزشك يا كارشناس مامايي مركز دعـوت كن        
  . ي زير پاسخ دهدهاسؤالبخواهيد به 

  ساختمان طبيعي پستان چگونه است؟ 
   ايجاد شود؟هاپستانطور طبيعي در  هچه تغييراتي ممكن است ب

 
 

  

  

هاي غدد لنفاوي زير   زنجيره. استحه شير و چربي تشكيل شدهشپستان از غدد متر 
پستان طبيعي در لمس حالت پشته . با پستان در ارتباط هستندسينه بغل و كنار جناغ 

  .پشته دارد
 و حتي قـوام آن در طـي يـك دوره عـادت     . قوام پستان در افراد مختلف متفاوت است  

  .ماهيانه متغير است
 دو پسـتان    .زن شخص بستگي دارد    اندازه و شكل ظاهر پستان به خصوصيات ارثي و و          

  . ممكن است از نظر اندازه كمي متفاوت باشند
 ممكن  . اطراف آن در اشخاص مختلف متفاوت است       يه تيرگي رنگ نوك پستان و هال      

  . كمي فرو رفته باشدهاپستاناست از هنگام بلوغ نوك 
  :شودمياد  تغييراتي ايجهاپستان بطور طبيعي در ، در مراحل مختلف زندگي زنان

 ممكن اسـت  .كنند  رشد ميهاپستانهاي زنانه  تحت تاثير هورمون :بلوغ و عادت ماهانه    •
 وجود داشته باشد كـه      هاپستانقبل از عادت ماهانه و در حين آن تورم و درد مختصر در              

  .شوندپس از پايان خونريزي، اين عالئم برطرف مي
 .رسد وظيفه شيردهي به انجام ميشوند وها بزرگ و متورم ميپستان: حاملگي •
هـا  پوست پستان . كنند شده و حالت نرم و افتاده پيدا مي       تر   ها كوچك  پستان :يائسگي •

  . ممكن است چروكيده شود
ها در هر سني با تغييـرات وزن بـدن كـوچكتر يـا بزرگتـر             پستان :تغييرات وزن بدن   •
  .شوندمي

يعـي در هـر دو پسـتان معمـوآل بـه       توجه به اين نكته ضروري است كـه تغييـرات طب          
  .افتدصورت همزمان و قرينه اتفاق مي

 2 تيهاي بهداش دانستني
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   به سرطان پستان چيست؟ابتالپ ـ عالئم احتمالي  
  

  درس سوم
  ك مسئلهي 

  يك از زنان زير ممكن است مشكوك به سرطان پستان باشند؟به نظر شما كدام
  .اي دردناك در پستان داردزني كه توده ـ
 . ي از نوك پستان داردزني كه ترشح شير ـ
 . زني كه پستانش دردناك است ـ
 .زني كه فرورفتگي نوك پستان دارد ـ
 .زني كه توده پستاني سفت و سخت و بدون حركت دارد ـ
 . زني كه ترشحات خوني يا آبكي از نوك پستان دارد ـ
  .زني كه ترشحاتي همراه با غدهاي در پستان دارد ـ

به نظر شما چه عالئـم ديگـري وجـود دارد كـه             . د بحث كنيد   هر يك از اين موار     يهدربار
  ............................................................................... سرطان پستان باشد؟يهتواند نشان مي

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  
 

باشد كه در اغلب موارد توسـط خـود بيمـار           ترين عالمت سرطان پستان مي     توده شايع  
 .شودصورت اتفاقي يا در معاينه كشف مي هب

شـوند،  فت يا سخت احسـاس مـي      هاي مشكوك به سرطان، در لمس به صورت س        توده 
 .اند، منفرد و بدون درد هستند هاي اطراف خود چسبيده كنند و به قسمت حركت نمي

 : دهدترشحات پستاني كه شك به سرطان را افزايش مي 
 :شامل

3 هاي بهداشتي دانستني



 

  9     سرطان پستان

  ـ ترشحات خوني يا آبكي1
  .شوند و بدون فشار خارج ميـ ترشحاتي كه خودبخود2
 . شود يك مجراي نوك پستان خارج مي ترشحاتي كه از يك پستان و ازـ3
 . اي در پستان باشند ـ ترشحاتي كه همراه با غده4
  ـ ترشحات پستان پس از يائسگي 5

تغييرات پوست پستان به صورت فرورفتگي و يا كشـيدگي پوسـت پسـتان بـه دنبـال                   
در بعضي موارد چسبندگي تومور سرطاني بـه قسـمت زيـر            . شودسرطان پستان ايجاد مي   

 .شودست، باعث تغيير شكل پستان ميپو
ايجاد زخم در پوست و ورم در پوست پستان و شبيه شدن به پوسـت پرتقـال، نشـانه                    

 .پيشرفت بيماري است
تغييرات نوك پستان به شكل فرورفتگي، قرمزي، پوسته پوسته شدن همراه با خارش،              

اد سـالم فرورفتگـي نـوك    در بعضي از افر. انحراف يا هر تغييري در نوك پستان مهم است      
پستان از ابتدا وجود دارد اما اگر اين فرورفتگي قبالً وجود نداشته و بعداً ايجاد شده اسـت                  

 .تواند نشانه وجود غده اي در زير نوك و هاله پستان باشدمي
ـ        طـور   ه گاهي اوقات به علت بزرگي بيش از حد يـك تومـور، پسـتان در يـك طـرف، ب

البته اندازه دو پسـتان در افـراد سـالم نيـز كـامالً              . شودابل مي واضحي بزرگتر از طرف مق    
مشابه نيست ولي بزرگي يك پستان نسبت به طرف ديگر كه اخيراً ايجاد شده، بايد مـورد                 

 .سالمت پستان مطمئن شد توجه قرار گيرد و با انجام معاينه از عدم وجود غده و
هـاي لنفـاوي زيربغـل      گ شدن غـده   تواند بزر گاهي اوقات تنها عالمت سرطان پستان مي      

  .شوداي سفت در زيربغل لمس ميباشد كه به شكل توده
 اكثر تومورهاي بدخيم پستان در ربع فوقاني خـارجي و اطـراف نـوك پسـتان بوجـود                    

  .آيندمي
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   به سرطان پستان در چه زناني بيشتر است؟ابتالت ـ احتمال 
  

  درس چهارم
  ك تحقيقي 

 يهي زير دربـار   هاسؤالناسيد كه به سرطان پستان مبتال بوده است، به          شاگر كسي را مي   
  : او پاسخ دهيد

  ...................................................................................................................چند سال دارد؟
، دختـر، مـادربزرگ و سـاير بسـتگان           به سرطان پستان در مادر، خـواهر       ابتال يهآيا سابق 

  ..........................................................................................................نزديك او وجود دارد؟
........................................................................................................................................... 

  .......................................................... سالگي بوده است؟30آيا اولين زايمان او بعد از سن 
.......................................................................................................................................... 

  ......................................................... سالگي بوده است؟12اولين قاعدگي وي قبل از سن 
........................................................................................................................................... 

  ..................... سالگي اتفاق افتاده است؟55در صورت يائسه شدن، آيا يائسگي بعد از سن 
........................................................................................................................................... 

  ......................................................................................... بعد از يائسگي چاق شده است؟
........................................................................................................................................... 

  .................................................ي پستان را داشته است؟هابيماري به بعضي از ابتالسابقه 
...........................................................................................................................................  

 ايـن   ، پاسـخ دهيـد    هاسؤال به اين    هاآنيك از     هر يه در بار  ،ناسيدشمي اگر چند نفر را      ـ
بنـدي و   نظرات را با كمـك اعضـاي كـالس جمـع          .  اطالعات را روي تخته يادداشت كنيد     

  .نتايج تحقيق بحث كنيددرباره 
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ي زنان در معرض خطر ابتال به سرطان پستان قرار دارند، ولي در بعضي از               گرچه همه  
  . زنان اين احتمال بيشتر است

 اگر زني يك يا تعدادي از شرايط زير را داشته باشد، خطر ابتال به سرطان پستان در او                 
  :بيشتر است

خانواده و بستگان نزديك او مثل مادر، خواهر، دختر، خاله،          ـ اگر سابقه سرطان پستان در       
  .عمه، مادربزرگ وجود داشته باشد

  .ـ اگر زايمان نكرده باشد
  .  سالگي باشد30ـ اگر اولين زايمان او بعد از 

  .  سالگي رخ داده باشد12ـ اگر اولين قاعدگي او قبل از 
  .  سالگي يائسه شده باشد55ـ اگر بعد از سن 

  .  بعد از يائسگي چاق شده باشدـ اگر
  .ي خوش خيم پستان را داشته باشدهابيماريـ اگر سابقه برخي از 

  . اگر سابقه تابش اشعه زياد به قفسه سينه را داشته باشدـ
 روده ، رحم، مانند سرطان تخمدان،هاي بدن  سابقه ابتال قبلي به سرطان در ساير قسمت  ـ

  .را داشته باشد.... .بزرگ و
 ميان عوامل ذكر شده سابقه سرطان در يك پستان و يا در خـواهر و مـادر از بقيـه                      از 
  .تر هستند مهم

  
  

  
  
  
  
  
  
  

4 هاي بهداشتي دانستني 
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   شما چگونه است؟يهث ـ وضعيت سرطان پستان در محل
  در محله  

  

  ............................... پستان و يا سرطان پستان دارند؟يهشناسيد كه تودچه كساني را مي
..........................................................................................................................................  

  ........................................دانند؟رطان پستان را مي شما اهميت ابتال به سيهآيا زنان محل
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  ........................شناسند؟ شما عالئم احتمالي ابتال به سرطان پستان را مييهآيا زنان محل
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  .دانند در چه كساني احتمال ابتال به سرطان پستان بيشتر است؟ شما مييهآيا زنان محل
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  

  مشكالت شناسايي شده درمحله
 .......................................................................................................................................ـ1

 .......................................................................................................................................ـ2

  .......................................................................................................................................ـ3
 .......................................................................................................................................ـ4
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  دارد؟ وجود هايي براي تشخيص سرطان پستانچه راه              
  

  توان انجام داد؟الف ـ براي مقابله با سرطان پستان چه كاري مي
  

  درس پنجم
  يك مسئله 

ايـن مسـئله   پستان راستش دارد،  يك توده در    كنداحساس مي  مدتي است كه     خانممريم  
طوري كـه   ست، خيلي نگران است به    ن حساس شده ا   را مشغول كرده و نسبت به آ       او   فكر

هـا هـم    ديروز كه با دوستانش زري و اكرم براي قدم زدن به پـارك محلـه رفتـه بـود، آن                   
اي كـه در    را جويا شـدند، مـريم خـانم در مـورد تـوده             متوجه نگراني او شدند و دليل آن      

  .مراجعه كنمترسم به پزشك  ميها توضيح داد و گفت،پستانش وجود دارد براي آن
  .......................................توانند او را راهنمايي كنند؟دوستان مريم چگونه ميبه نظر شما 

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  
 
 

ممكـن اسـت    . آن توجـه شـود     پستان يكي از اعضاي مهم بدن است كه الزم است به             
لـذا چنانچـه زنـي متوجـه        . ي مختلف از جمله سرطان در اين عضو ايجاد شـود          هابيماري

 . ستان خود شد الزم است فوراً به پزشك  اطالع دهدهرگونه تغيير يا عالمتي در پ
 سال بايد ساليانه توسـط پزشـك معاينـه شـوند و در افـراد                30هاي باالي     تمام خانم   

معاينه ساليانه انجام    ) در معرض خطر بودن   ( سال در صورت وجود ريسك باال        30كمتر از   
جـود دارد معاينـه توسـط        اگر يكي از عوامل خطر براي سرطان پستان در فـردي و            شود و 

  . ماه يك بار انجام شود6پزشك هر 
  .هاي تشخيص زودرس سرطان پستان است معاينه ماهانه يكي از بهترين روش

  .بهترين روش مقابله با سرطان پستان تشخيص زودرس آن است 

2

 5 هاي بهداشتي  دانستني
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 :  ستان و تشخيص زودرس آن وجود داردسه روش براي مقابله با سرطان پ 

  توسط خود يا خودآزماييمعاينه ماهيانه  .١
 معاينه توسط پزشك .٢
 ماموگرافي .٣

  
  

  سرطان پستان وجود دارد؟قطعي ي براي تشخيص هايراهچه  ـ ب
  

  درس ششم
  

  سخنراني 
از او بخواهيـد تـا      . از پزشك يا كارشناس مامايي مركز دعوت كنيد تا به كالس شما بيايد            

ي زيـر   هـا سـؤال كند و بـه      تشخيص سرطان پستان براي شما صحبت        هايروشدر مورد   
   .كنيد، در برابر هر سؤال بنويسيداي از آنچه برداشت مي  خالصه.پاسخ دهد

ي سرطان پستان باشد چه كـاري بايـد     براي كشف توده يا تغييراتي كه ممكن است نشانه        
  ...........................................................................................................................انجام داد؟

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  .......................دهند؟براي تأييد تشخيص سرطان در منطقه مشكوك چه كاري انجام مي

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

  
مـاموگرافي، سـونوگرافي و يـا       ممكن است پزشك با توجه به نتايج معاينه در خواست            

  .برداري از پستان را بكند نمونه
  

 ماموگرافي 

برداري به وسـيله   بهترين وسيله براي تشخيص زودرس سرطان پستان، يك نوع عكس  
  .شودمياشعه ايكس است كه ماموگرافي ناميده 

6 هاي بهداشتي   دانستني
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 را پيش از آنكـه بتـوان آن را بـه وسـيله معاينـه بـا دسـت                    تواند تومور ماموگرافي مي  
 . تشخيص داد كشف كند

  

 :شودميماموگرافي در دو گروه از افراد انجام 

 ).دار اران عالمتبيم(هاي پستان هستند  بيماراني كه دارا ي عالئم هر يك از بيماريـ1
   زنان سالم ـ2

و توصـيه بـه انجـام مـاموگرافي در يـك             انجام ماموگرافي در افراد سالم نيز الزم است          
 . خانم به معني ابتال به سرطان نيست

 سال فقـط در مـوارد خاصـي كـه جـراح وجـود               30 انجام ماموگرافي در زنان كمتر از        
 كـه ميـزان اشـعه آن        شـود ضايعه مشكوكي را در پستان تشخيص داده باشـد انجـام مـي            

  .كندخطري براي فرد ايجاد نمي
 سـالم، مـاموگرافي بـه عنـوان يـك روش تشـخيص زودرس اسـتفاده                  در تمامي زنان   

 سـالگي انجـام شـده و        39 تا   35به اين ترتيب كه يك ماموگرافي پايه در سنين          . شودمي
 2 تا 1 سالگي به بعد هر 50 سال  يك بار و از 3 تا 2 سال هر 50 تا 40پس از آن از سن 

  . شودسال يك بار بر حسب نظر پزشك انجام مي
  . روز پس از شروع عادت ماهانه است4 ـ8هترين زمان براي انجام ماموگرافي  ب

  

 سونوگرافي 

 در اين روش به جاي اشعه ايكس، از امواج صوتي براي ايجاد تصوير از نقـاط مختلـف                   
  .شودبدن استفاده مي

هاي بيشـتري    كه پزشك به دليلي بررسيشود سونوگرافي معموالً در مواردي انجام مي    
 .  صالح بداندرا

هاي ماموگرافي و نتايج سونوگرافي بايد نگهـداري شـوند و در مراجعـات بعـدي                  عكس 
  .همراه فرد باشند

  

  برداري  نمونه
زارش شـود الزم    گـ  هرگاه در ماموگرافي يا سونوگرافي يك ضايعه مشكوك به بدخيمي          

 . برداري براي بيمار انجام شود است نمونه
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كند نمونـه بـرداري يـا بيوپسـي         رطان پستان را قطعي مي     تنها روشي كه تشخيص س     
است كه در آن قسمتي از يك تومور يا تمام تومور خارج و به وسيله ميكروسكوپ بررسـي    

  .گرددبرداري توسط جراح انجام مي عمل نمونه. شودمي
 

 
  درمحله

 خود شده آيا در محله شما زني وجود دارد كه متوجه تغيير شكل يا وجود توده در پستان
  .................................................................................................................................باشد؟

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  .................................................................................چگونه متوجه اين مشكل شده است؟

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  ..................................................................آيا اقدامي جهت بررسي علت انجام داده است؟

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  ......................................................................آيا اقدامي كه انجام داده مناسب بوده است؟

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  

  مشكالت شناسايي شده درمحله
 .......................................................................................................................................ـ1

 .......................................................................................................................................ـ2

  .......................................................................................................................................ـ3
 .......................................................................................................................................ـ4
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  ؟چه اهميتي داردخودآزمايي پستان 
  

  ؟چيست و چه مراحلي داردانجام خود آزمايي پستان لزوم   ـالف
  

  درس هفتم
  سخنراني 

از او بخواهيـد تـا      . از پزشك يا كارشناس مامايي مركز دعوت كنيد تا به كالس شما بيايد            
اي خالصه. ي زير پاسخ دهد   هاسؤال صحبت كند و به      اهميت خود آزمايي پستان   در مورد   

   .ر برابر هر سؤال بنويسيدكنيد، داز آنچه برداشت مي
  ............................................................................؟چرا بايد خودآزمايي پستان را انجام داد

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  .....................................................؟بهترين زمان انجام خودآزمايي پستان چه موقعي است

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  ..................................................................................؟خودآزمايي پستان چه مراحلي دارد

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

3
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 دقيقه وقت و 10 خانواده ندارد و در هر ماه اي براي خودآزمايي پستان هيچ هزينه
  . صله براي انجام آن الزم استكمي حو

اي ايجاد نمي كند و در واقع بـا تشـخيص زودرس از مـرگ و                 ه خودآزمايي هيچ عارض   
  .كندمير زنان  و مادران جامعه جلوگيري مي

 شما با انجام خودآزمايي ماهانه و به صورت مرتب، با خصوصـيات پسـتان خـود آشـنا                   
  .در مراحل اوليه تشخيص خواهيد دادشده و در صورت بروز هرگونه تغيير، آن را 

 روز پـس از قطـع خـونريزي         3ــ 2  بهترين زمان براي انجام خودآزمايي ماهانه پستان       
 سالگي شروع به انجام خودآزمايي پسـتان        20ها بايد از سن      همه خانم . عادت ماهانه است  

  . كنند
هـا متـورم و     پسـتان  خودآزمايي را نبايد قبل يا در زمان عادت ماهانه انجام داد، چون              

  .دردناك هستند
  در دوران يائسگي، حاملگي و شيردهي معاينه را در روز اول هر ماه يا هر روز دلخـواه                    

  . توانيد انجام دهيدديگر مي
.  به هيچ وجه نبايد هنگام حاملگي يا شيردهي، خودآزمـايي پسـتان را متوقـف كنيـد                 

  . ها است توسط خود خانمخودآزمايي پستان راحت ترين راه شناخت بيماري
توانيد با يك آموزش ساده معاينه پستان را ياد بگيريـد و مـوارد مشـكوك در                   شما مي  

  .پستان را تشخيص دهيد
  :خودآزمايي پستان شامل دو قسمت است 
 ها در جلوي آينهنگاه كردن به پستان .١
  هالمس كردن كامل پستان .٢

  .  كامل و به ترتيب انجام شودبايد به طور) نگاه و لمس(  معاينه پستان 
هـاي بعـد      بعد از انجام خودآزمايي هميشـه از روش مناسـبي بـراي يـادآوري در مـاه                 

 . استفاده كنيد
  

  
  
  
  

7 هاي بهداشتي دانستني
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  شود؟خودآزمايي پستان چگونه انجام مي ـ روش نگاه كردن در ب
  

  درس هشتم
  بحث عمومي 

  . تصاوير زير را با دقت نگاه كنيد
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در جلوي آينههاپستان نگاه كردن به ـ2شكل 

  

  

 

2 1 

34

5
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  ............................................................؟چرا نگاه كردن در خودآزمايي پستان اهميت دارد
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  ............................................................در خودآزمايي پستان به چه نكاتي بايد توجه كرد؟
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  .............................................................؟نگاه كردن در خودآزمايي پستان چند حالت دارد
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  

دهند و تنها بـا     نشان مي هاي پستان، به صورت تغييرات ظاهري خود را          بعضي بيماري  
هاي خود آشـنا باشـيد   بنابراين الزم است كه با ظاهر پستان. شوندنگاه كردن مشخص مي  

  .ها تشخيص دهيدتا بتوانيد هر تغيير احتمالي را در آن
هـاي   براي انجام اين كار، قسمت باالتنه خود را لخت كنيد و در مقابل آينه به پسـتان                 

  .خود نگاه كنيد
  :ت غير طبيعي شامل تغييرا

 هاي كوچك يا بزرگ در پوست پستان فرورفتگي  •
 توكشيدگي نوك پستان كه به تازگي ايجاد شده باشد  •
  زخم پوست يا نوك پستان  •
 قرمزي و پوسته پوسته شدن و خارش نوك و هاله اطراف پستان  •
  .باشندميقرمز و متورم شدن پستان و تغييراتي شبيه پوست پرتقال در پوست پستان   •

  :شامل چند حالت است نگاه كردن 
ها را از نظر عدم تقارن      ها را در دو طرف بدن به حالت آويزان قرار دهيد و پستان             دست. 1
  )2ـ1شكل .(هاي باال بررسي كنيدو نشانه) هاتفاوت چشمگير در اندازه آن(
و ساير عالئـم نگـاه      ها  ها را در دو طرف سر به صورت صاف باال ببريد و به پستان              دست. 2

  )2ـ2شكل . (كنيد
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هـا  ها را به عقب بكشيد و به پسـتان        ها را پشت سر، به هم قفل كرده و شانه          كف دست . 3
  )2ـ3شكل .(ها را از نظر هر كدام از تغييرات ذكر شده بررسي كنيدنگاه كنيد و آن

ن حـال   ها را بـر روي كمـر فشـار داده و شـانه هـا را بـه عقـب بكشـيد و در ايـ                          دست. 4
  )2ـ4شكل . (هاي قبلي به دقت بررسي كنيدهاي خود را مانند حالتپستان

ها را به صورت آويزان در دوطرف تنه قرار دهيد و در آينه بـه ظـاهر                  خم شويد و دست   . 5
  )2ـ5شكل . (ها به دقت نگاه كنيدپستان

توجـه  . اه كنيـد  ها را هم از رو به رو و هم از كنار نگ            حالت، پستان  5 در هر يك از اين       
مهم اين اسـت كـه      . داشته باشيد كه هيچ زني دو پستان صد در صد مشابه و قرينه ندارد             

  .تغييراتي كه در ظاهر پستان نسبت به ماه قبل در آن ايجاد شده پيدا كنيد
 توجه داشته باشيد كه عالئم مهمي مانند كشيده شدن نـوك پسـتان بـه داخـل و يـا                     

لذا ضروري  .  است فقط در يكي از اين حالت ها ديده شود          حالت فرو رفتگي پوست ممكن    
  .است تمام مراحلي را كه شرح داده شد هميشه و به ترتيب انجام دهيد
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  ؟شودچگونه انجام ميخود آزمايي پستان لمس كردن در روش  ـ پ
  

  درس نهم
 

  بحث عمومي 

  . با ديگر اعضا كالس بحث كنيدهاتصاوير زير را با دقت نگاه كنيد و در مورد آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 

1 

 

2

3 
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  ها لمس كامل پستانـ3شكل 
  

  ..........................................................؟چرا لمس كردن در خودآزمايي پستان اهميت دارد
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  ...................................................؟شودلمس كردن در خودآزمايي پستان چگونه انجام مي
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  .....................................................................؟در لمس پستان به چه نكاتي بايد توجه كرد
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

45

6
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اگر با حوصـله و دقـت انجـام         . ترين مرحله خود آزمايي پستان است      تان مهم لمس پس  
  .توانيد تشخيص دهيد ر موارد مشكوك را با لمس كردن ميدهيد اكث

براي معاينه يك بـالش كوچـك در زيـر          . براي لمس پستان ابتدا به پشت دراز بكشيد        
 كه پستان چپ كامالً     شانه چپ بگذاريد و دست چپ خود را زير سرتان بگذاريد به طوري            

در . براي لمس پستان چپ از دست راست استفاده كنيد        . در وسط قفسه سينه قرار بگيرد     
  )3ـ1شكل  (.مورد پستان راست، برعكس عمل كنيد

كه نرمه انگشتان از حساسيت بسيار بااليي برخوردار است،           با توجه به اين   براي معاينه    
وقت بافت پستان را بين انگشـت شسـت و           هيچ. از بند دوم و سوم انگشتان استفاده كنيد       

  .ايد كنيد يك غده لمس كردهساير انگشتان فشار ندهيد، زيرا به اشتباه احساس مي
ها فشار دهيـد و پوسـت را         بين پوست و دنده   س بافت پستان را      براي انجام صحيح لم    
  .روي بافت پستان بلغزانيد

سپس همان قسـمت را     .  ابتدا هر پستان را با نرمه انگشتان و با فشار آرام معاينه كنيد             
بـا ايـن روش هـم       . بين سطح انگشتان و قفسه سينه فشار بيشتري داده و معاينـه كنيـد             

  )3ـ2شكل . (شوندن معاينه ميهاي عمقي پستا هاي سطحي و هم قسمت قسمت
  :هاي پستان را معاينه كنيد  همه قسمت

) بنـد  لبه پاييني سينه  ( ا پايين پستان    ت) حدود استخوان ترقوه  ( از انتهاي بااليي پستان    
پستان توانيد از اطراف     براي اين كار مي   . يد معاينه شوند  و از جناغ سينه تا تمام زير بغل با        

هـاي سـاعت، لمـس را انجـام      هاي فرضي هم جهـت عقربـه       يرهبه طرف نوك پستان در دا     
  )3ـ3شكل . (دهيد

لمـس زيـر بغـل      .  پس از لمس هر پستان، لمس زير بغل همان طرف را انجـام دهيـد               
شود و در صورت وجود هـر گونـه سـفتي يـا             مانند لمس پستان با نرمه انگشتان انجام مي       

  )3ـ4شكل . (نه مراجعه نماييدغده در زير بغل، بايد به واحد بهداشتي جهت معاي
ها را در جهات مختلف مانند حالت دوشيدن فشار دهيد و به             در انتهاي معاينه، پستان    

  )3ـ5شكل . (ترشحات نوك پستان توجه كنيد
 ترشحات نوك پستان شايع هستند و اگـر از هـر دو پسـتان باشـند، معمـوالً خطـري                     

تر هستند و ممكـن اسـت بـه           يك طرفه مهم   رنگ اي و بي  ترشحات خوني و خونابه   . ندارند
  .هاي سرطاني ايجاد شده باشنددليل بيماري

 9 هاي بهداشتي دانستني
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در اين حالت هم . توان در زير دوش هنگام حمام كردن انجام داد  را ميها لمس پستان
طور كامل معاينـه     و زير بغل را با نرمه انگشتان به       مطابق توضيحات قبلي بايد تمام پستان       

هـا بهتـر    س و لغزنده هستند بسياري از توده كه پستان و انگشتان خي    در اين حالت    . شوند
  )3ـ6شكل . (شوندلمس مي

  : دقت كنيد
به محض پيدا كردن هر نشانه يا عالمت غير طبيعي در خودآزمايي پسـتان سـريعاً بـه            ـ  1

 .خانه بهداشت يا مركز بهداشتي درماني مراجعه كنيد
ست در مورد درست انجام دادن آن دچار شـك و           در ابتداي انجام خودآزمايي، ممكن ا     ـ  2

در  چنانچه. ترديد شويد، نگران نباشيد با چند بار تكرار، معاينه صحيح را خواهيد آموخت            
 .انجام خودآزمايي دچار مشكل شديد با بهورز يا كاركنان بهداشتي درماني مشورت كنيد

واقـع افـراد پيـر بيشـتر از         در  . شوددر سن باالتر اهميت خودآزمايي پستان بيشتر مي       ـ  3
بنابراين بايد در مورد تشخيص     . افراد جوان در معرض خطر ابتال به سرطان پستان هستند         

 .زودرس سرطان پستان دقت بيشتري به كار ببرند
چـه در   . شوند كامالً مهم هسـتند    هايي كه در زمان حاملگي و شيردهي لمس مي        تودهـ  4

 محض پيـدا كـردن هـر عالمـت يـا نشـانه غيـر             زمان حاملگي و چه در زمان شيردهي به       
 .طبيعي سريعاً به خانه بهداشت يا مركز بهداشتي درماني مراجعه كنيد

 :ترين نكات در خودآزمايي پستان عبارتند از بايد به خاطر داشته باشيد كه مهمـ 5
 .را انجام دهيد  هر ماهه آن •
 .طور كامل انجام دهيد هخودآزمايي را ب •
 .دي را به بهورز يا كاردان بهداشتي نشان دهيدهر تغيير غير عا •
  

  
  
  
  
  
  

  



 

     پستان سرطان     26

  مؤثر است؟پستان چه عواملي در پيشگيري از سرطان 
  

نقش تغذيه و عوامل مرتبط با آن در پيشگيري از سرطان پستان چگونه ـ الف 
  است؟

   دهمدرس
  بحث عمومي 

  ............................د؟ سرطان پستان چه كار بايد كرابتال به به نظر شما براي كاهش خطر 
..........................................................................................................................................  

  ............................................؟ دهدمي به سرطان پستان را افزايش ابتالچه غذاهايي خطر 
..........................................................................................................................................  

  ...................................................... از چه موادي بايد در رژيم غذايي روزانه استفاده كرد؟
..........................................................................................................................................  

  ........................................................آيا روش نگهداري غذاها در ايجاد بيماري مؤثر است؟
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  
 
 

ـ    غذا يكي از عوامل مهم در كاهش يا افزايش ابتال به بيماري     ا ها است، ما مـي تـوانيم ب
 . تغيير دادن نوع و روش تهيه غذاي خود از خطر ابتال به سرطان به مقدار زيادي بكاهيم

 .هاي زنان و مردان با رژيم غذايي آنان ارتباط داردنا درصد از سرط30 حدود 
كمتر از اشخاصـي    % 50كنند در حدود      ميوه و سبزيجات به وفور مصرف مي       كه  افرادي 

 . ان كم است در معرض خطر ابتال به سرطان قرار دارندكه مصرف ميوه و سبزيجات آن
كلم منابع بسـيار خـوب مـواد ضـد سـرطان            هايي مانند كلم بروكلي، كلم و گل       سبزي 

 .هستند
 و سلنيوم كه فلزي كمياب      C و   A بعضي از مواد موجود در غذاها، مانند ويتامين هاي           

 هـاي پسـتان،   ناسرط با   Aويتامين  . داست، اثر جلوگيري كننده از ابتال به سرطان را دارن         

10 هاي بهداشتي دانستني
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رسد كـه ايـن اثـر ضـد سـرطان           به نظر مي  . مثانه، پوست، دهان و دهانه رحم ارتباط دارد       
  )1جدول . (مربوط است) Aپيش ساز ويتامين (بيشتر به بتاكاروتن موجود در اين مواد 

 آنتي   پژوهشگران هم اكنون مشغول مطالعه اثرهاي ضد سرطاني موادي طبيعي به نام            
، بتاكاروتن و ماده معـدني      C  ،E ها، عمدتاً داراي ويتامين   آنتي اكسيدآن . اكسيدان هستند 

  . كنندها را در برابر آسيب سرطان محافظت ميسلنيوم مي باشند كه سلول
كه با تابش نور خورشيد بر پوست بدن         (D مواد مغذي ديگري مثل كلسيم و ويتامين         

توانـد بـا مـواد      كلسـيم مـي   . ري از ابتال به سرطان مؤثرنـد      نيز در پيشگي  ) شودساخته مي 
ها متصل شود و اين مـواد را بـه تركيبـاتي            سرطان زا در مجراي گوارشي تركيب يا به آن        

  .باشدلبنيات كم چربي بهترين منبع تأمين كلسيم مي. زيان بدل سازدبي
 غـذاهاي عمـل آورده   تـوان دهند، مي از عواملي كه خطر ابتال به سرطان را افزايش مي       

سوسيس، كالباس و همبرگرهاي آمـاده را نـام بـرد كـه باعـث                ، دودي، )نمك سود (شده  
   .شوندافزايش خطر سرطان روده بزرگ، پستان و رحم مي

 مصرف چربي زياد به ويژه چربي حيواني خطـر ابـتال بـه سـرطان پسـتان را افـزايش                     
  . دهدمي

هـاي بـاال     زا نقش دارد اسـتفاده از حـرارت        رطانبخ غذا نيز در ايجاد عوامل س       نحوه ط  
 بـردن   مصرف ميوه و سبزي بـه از بـين        . شودزا مي  ي طبخ غذا باعث توليد مواد سرطان      برا

  .كندهاي نامناسب طبخ كمك مي سموم تشكيل شده در اثر روش
 .  چاقي با افزايش خطر سرطان پستان بعد از يائسگي همراه است 
در تعدادي از مطالعـات     . خطر ابتال به سرطان پستان ارتباط دارد       تحركي با افزايش   بي  

  .ورزش منظم بيانگر كاهش خطر ايجاد سرطان پستان و كولون بوده است
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   برخي مواد غذايي غني از آنتي اكسيدانـ1جدول 
  

 ماده غذايي  آنتي اكسيدان 

 زردآلو 
 مارچوبه 

 طالبي 
 هويج
 هلو

 كاهو 
 اسفناج

 بتاكاروتن

 سيب زميني شيرين 

 گوشت لخم 
 شير بي چربي

  دارغالت صبحانه سبوس
  دارنان گندم سبوس
 غذاهاي دريايي 

 سلنيوم

 گوشت مرغ بدون پوست 

 مارچوبه
 كلم بروكلي 

 كلم
 گريپ فروت 

 فلفل سبز
 آب پرتقال
 توت فرنگي

  Cويتامين 

 آب گوجه فرنگي 

 بادام
 دار غالت صبحانه سبوس

 دار    نان گندم سبوس
  Eويتامين 

 جوانه گندم 
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   شما چگونه است؟يهت غذايي مردم محلا عاد ـب
  در محله 

  ................................................... شما چه غذايي است؟يغذاي خوب از نظر مردم محله
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

  ...................................................... شما چه غذايي را بيشتر دوست دارند؟يمردم محله
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
  .......................................................؟شودر خورده مي شما بيشتيچه غذاهايي در محله
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

  

 مشكالت شناسايي شده درمحله

1-.......................................................................................................................................  
2-....................................................................................................................................... 

3-....................................................................................................................................... 

4-.......................................................................................................................................  
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  هاي بهداشتيتوصيه
 

 يعني روزانه از تمام     ، غذايي خود در نظر بگيريد     ياصول تنوع و تعادل را در برنامه       -١
  . ديهاي غذايي در حد مناسب استفاده نماي گروه

 مواد غذايي بپرهيزيد تـا وزن مناسـب  بـراي سـالمت خـود را                 از افراط در مصرف    -٢
 . حفظ كنيد

 .  وعده در روز افزايش دهيد4ـ5ها را به ها و سبزيمصرف ميوه -٣
هــاي چــرب را كــاهش دهيــد و بــه جــاي آن از  مصــرف گوشــت قرمــز و گوشــت -۴

 . ماهي استفاده كنيد  گوشت مرغ، بوقلمون ياهاي سفيد و كم چرب مثلگوشت
دار و  ي سـبوس  هانابر را افزايش دهيد براي اين منظور از غالت كامل، ن          مصرف في  -۵

 . حبوبات استفاده كنيد
 . هاي حيواني را كاهش دهيدمصرف چربي به ويژه چربي -۶
مصرف روغـن جامـد را كـاهش داده و بـه            . به نوع روغن مصرفي خود توجه كنيد       -٧

 . تفاده كنيدجاي آن از روغن مايع مخصوص پخت و پز براي تهيه غذاها اس
ايـن  . مصرف انواع ماهي و غذاهاي دريايي را در برنامه غذايي خود افـزايش دهيـد               -٨

 يعنـي اسـيدهاي     هاآنگروه از مواد غذايي به دليل تركيب چربي مفيد موجود در            
ـ چرب امگا براي طبخ . اندثر شناخته شدهؤ مهانا در پيشگيري از بعضي از سرط3 

مواد مغذي مفيد    ز و يا آب پز كردن استفاده شود تا         بهتر است از روش بخارپ     هاآن
 .  حفظ شودهاآن

مواد غذايي مثل سـير، پيـاز، چـاي سـبز و انـواع كلـم را در برنامـه غـذايي خـود                   -٩
 . بگنجانيد

 . زده و مانده پرهيز كنيداز مصرف غذاهاي كپك -١٠
 . امكان خودداري كنيد هاي دودي تا حدااز مصرف غذاهاي نمك سود و غذ -١١
 . يت بدني خود را افزايش دهيدفعال -١٢
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   درمان سرطان پستان چيست؟هايوشر
  

   درمان سرطان پستان چه اهميتي دارد؟ ـالف
  

  ازدهمي درس
  سخنراني  

از پزشك مركز دعوت كنيد تا به كالس شما بيايـد و از او درخواسـت كنيـد تـا در مـورد                       
  . سواالت زير پاسخ دهيد درمان سرطان پستان براي شما صحبت كند و به هايروش
  ي براي درمان سرطان پستان وجود دارد؟هايروشچه 

  ؟تشخيص زود هنگام چه اهميتي در درمان دارد
  

 
 

هاي مختلفي مانند جراحي، شيمي درماني و پرتو درماني بـراي درمـان سـرطان                روش 
  . پستان وجود دارد

ر عوامـل فـردي دارد كـه         انتخاب روش درمان بستگي به وضعيت تومور پستان و سـاي           
 .گرددبهترين روش توسط تيم درماني با همكاري بيمار انتخاب و اعمال مي

 بايد توجه كرد كه هرچـه سـرطان پسـتان در مرحلـه زودتـري تشـخيص داده شـود،            
  .ها بيشتر خواهد بود اثربخشي اين روش

شـود، بـا    تشـخيص داده مـي    در مراحـل اوليـه      هـا    سرطان آن  بسياري از بيماراني كه    
ـ    . گردندمداوا مي طور كامل     بههاي امروزي   درمان طـور كامـل بهبـود       هبسياري از بيماران ب

  .كنندها با سرطان در حال كنترل زندگي مييابند، در حالي كه بسياري از آنان سالمي
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   سرطان پستان چگونه است؟درمان روش جراحي در ـ ب
  

   دوازدهم  درس
   كار گروهي 

  .هاي كوچك تقسيم شويد در هر گروه به سؤاالت زير پاسخ دهيد گروهبه 
  ...................................................؟ ترين روش در درمان سرطان چيست به نظر شما اصلي

..........................................................................................................................................  
  ....................................................................به نظر شما جراحي پستان چه عوارضي دارد؟

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  .................................................هايي براي بيمار بايد انجام داد؟ بعد از جراحي چه مراقبت

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  
 

 در هر مرحله و   . رمان در سرطان پستان است    ترين روش د   ترين و اصلي   جراحي قديمي  
تـرين روش    رايـج . هـاي جراحـي خـاص وجـود دارد         براي هر نوع از سرطان پسـتان روش       
  .جراحي پستان برداشت كامل آن است

  :شود در حال حاضر سرطان پستان به دو روش جراحي مي
ن نوع جراحي توان قسمتي از پستان را برداشت در اي     هنگامي كه غده كوچك باشد مي      ـ1

  . كننده مثل اشعه درماني وجود دارد ي تكميلهاتقريباً هميشه نياز به درمان
هاي سرطاني بيشتر از يكي باشند، اندازه غده بـزرگ باشـد يـا انـدازه پسـتان                   اگر غده  ـ2

طور كامل برداشـته   وجود نداشته باشد، تمام پستان به     كوچك باشد يا امكان اشعه درماني       
 . شودي از زيربغل نيز جراحي ميشود و قسمتمي

، مشـكل   ها عفونت زخم، جمع شدن مايع در محل عمل         ترين عوارض اين جراحي     مهم 
 . باشدحس شدن قسمتي از زيربغل و ورم بازو مي شدن حركات دست و بازو، بي
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مراقبت از دست و بازو، بعد از جراحي پستان مهم است و بايد بيماران به نكـات                 
 : زير توجه كنند

  .  از قراردادن دست در معرض آفتاب يا آب خيلي گرم و بخار سونا پرهيز شود
خون بايد از دست سـالم انجـام         ها و حتي گرفتن فشار     تمامي تزريقات، واكسيناسيون   

 . شود
 . بغل براي جلوگيري از خراش يا زخم احتياط شود  هنگام برداشتن موهاي زير

 . ين خودداري شود از برداشتن كيف يا وسايل سنگ
هاي روي دست سريعاً شسته و ضدعفوني و به هرگونه قرمزي يا چركي شدن               بريدگي 

  . آن توجه شود
  . ورزش كردن مفيد است ولي بايد با احتياط و پس از مشورت با پزشك انجام شود
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   سرطان پستان چگونه است؟درماني در درمانروش شيمي پ ـ 
  

  دهمسيز درس
 بحث عمومي 
  ............................................... ي شده باشد؟درمانايد كه شيمي كنون كسي را ديده آيا تا

..........................................................................................................................................  
  ........................................................................... است؟درماني چه بوده شيمي علت انجام

..........................................................................................................................................  
  .......................................... ؟درماني براي او ايجاد شده بودچه مشكالتي در موقع شيمي 

..........................................................................................................................................  
 
 
 

   .هاي درمان سرطان است استفاده از داروهاي شيميايي ضدسرطان يكي از روش

شود و بسته به نوع سرطان       دارو از طريق خوراكي يا تزريقي وارد بدن مي          در اين روش   
هـاي  براي درمان، جلوگيري از گسترش، آهسته كردن رشد سرطان، از بين بـردن سـلول              

  .رود كار مي هگسترش يافته به ساير نقاط بدن يا براي كاهش عالئم ناشي از آن ب
، شيمي درماني به ميزان قابل تـوجهي   بعد از برداشتن تومور سرطاني به روش جراحي     

 .دهداحتمال بازگشت سرطان را كاهش مي
  . بعضي از داروهاي شيمي درماني به صورت قرص هستند

داروهـاي شـيمي    .شـوند  در اغلب مواقع اين داروها به شكل تزريق وريدي استفاده مي 
 . دشون هفته يك بار تزريق مي3 ـ8اي در فواصل  ي به صورت دورهدرمان

ترين عوارض جانبي داروهاي شيمي درمـاني شـامل تهـوع و اسـتفراغ، از دسـت                 شايع 
عمالً برخي از   . خستگي هستند  صورت گذرا، افزايش شانس ابتال به عفونت و        هدادن موها ب  

 .تر از برخي ديگر استعوارض جانبي سخت
 : جهت كاهش تهوع بهتر است نكات زير به بيماران توصيه شود

  . هاي عميق بكشندي كه تهوع دارند، سعي كنند از راه دهان نفسهنگامـ 
 . هاي مصنوعي در روز شيمي درماني آن را خارج كننددر صورت استفاده از دندان ـ
 . از مصرف غذاهاي سرخ كرده يا غذاهاي چرب خودداري نمايند ـ
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 . شود، در منزل غذا درست نكننداگر بوي غذا باعث تهوع آنان ميـ 
 .وادي با طعم نعناع يا ليمو در دهان خود نگهدارندمـ 
در هنگام تهوع ناشي از شيمي درماني بهتـر اسـت غـذا بـه مقـدار خيلـي كـم ولـي در             ـ  

هاي زياد ميل شود و از غذاهاي مقوي و مايعات شيرين استفاده شود تا انرژي كـافي         وعده
  .براي مقابله با بيماري وجود داشته باشد

 : خستگي بيمار بايد به نكات زير توجه نمايدارضه در صورت وجود ع 
 داروهاي شيمي درماني مي توانند باعث ايجـاد خسـتگي در بيمـاران شـوند، مخصوصـاً                  ـ

  . شوندوقتي كه براي اولين بار استفاده مي
  .شود پس از تكميل درمان اين حالت رفع ميـ
خود را كمتر كند و بيشتر       در صورتي كه بيمار احساس خستگي دارد بهتر است فعاليت            ـ

  . به استراحت بپردازد
 . در صورت وجود عارضه ريزش مو بايد به نكات زير توجه شود

 اين عارضه به نوع داروهاي مورد استفاده بستگي دارد به طوري كه با برخي از داروهـاي                  ـ
موها ريـزش    انواع داروها    درحالي كه با برخي ديگر از     . ريزندشيمي درماني، اصالً موها نمي    

  . كنند پيدا مي
، موهـا   ريزش مو به دنبال شيمي درماني هميشه مـوقتي اسـت و پـس از پايـان درمـان        ـ

تـر از موهـاي قبلـي         حالـت  موهاي جديد اغلب اوقات بهتر و خـوش       . كنند دوباره رشد مي  
  . هستند

  

  توصيه بسيار مهم
ايد به پرستار اطـالع      ساعت اخير تزريق وريدي داشته است، ب       24كه بيمار طي     در صورتي 

همچنين تزريق نبايد از طريق دستي كـه        . دهد تا دارو را از طريق آن رگ وارد بدن نكند          
  .پستان همان طرف عمل شده است انجام شود
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   سرطان پستان چگونه است؟درماني در درمان روش پرتو ـت 
  

  دهمچهاردرس 
  بحث عمومي 

  ..........................  با اشعه قرار گرفته باشد؟درمانايد كه تحت آيا تا كنون بيماري را ديده
..........................................................................................................................................  

  ....................................................................... ي چه عوارضي دارد؟درماندانيد پرتو آيا مي
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  

  
 

هاي درمان سرطان پستان است كه بيش از  پرتو درماني يا درمان با اشعه يكي از روش         
شوند، در بخشي از مسير درماني خود، تحـت         ي افرادي كه دچار سرطان مي     نيمي از همه  

  .گيرندميدرمان با آن قرار 
كار مي رود كه براي انهدام يا        ههاي محدود به يك ناحيه ب      درمان با اشعه براي سرطان     

  .شودها استفاده ميهاي سرطاني در جهت جلوگيري از تكثير آنصدمه زدن به سلول
گونه دردي ندارد و در هر جلسـه بـراي انجـام آن فقـط چنـد                   انجام پرتو درماني هيچ    

  .ستدقيقه وقت الزم ا
وش جراحـي يـا      پزشكان اين روش را با توجه به وضعيت بيمار به تنهايي يا همراه با ر               

  .برند كار مي هدارو درماني ب
ترين  شايع.  پرتو درماني عوارض جانبي كمي دارد كه در بيماران مختلف متفاوت است            

  .باشدعوارض آن خستگي و تغييرات پوستي مي
درماني مشابه آفتاب سوختگي است و معموالً در حـدود          تغييرات پوستي ناشي از پرتو       

عوارض پوستي منطقـه درمـان، معمـوالً        . شودهفته سوم يا چهارم درمان، پوست قرمز مي       
  .كنند هفته پس از پايان پرتو درماني بهبود پيدا مي4ـ6

  : هاي الزم جهت كاهش خستگي ناشي از پرتو درماني عبارتند از توصيه 

  . ار كند بيمار كمتر كـ
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هـاي در حـال اسـتراحت مثـل           بيمار اوقات فراغت خود را بيشتر به استراحت يا فعاليت          ـ
 .مطالعه بگذراند

  . ها ساعات بيشتري بخوابد ـ سعي كند شب
  :مراقبت از پوست منطقه در حين پرتو درماني 

از . دگيـرد، بايـد بـا ماليمـت رفتـار كـر           اي كه تحت تابش اشعه قرار مي       ـ با پوست ناحيه   
مصرف صابون، لوسيون، كرم، مواد خوشبوكننده، عطر، دارو، پودر يـا مـواد مشـابه بـدون                 

  . مشورت با پزشك خودداري شود
 . ـ از خارش، مالش يا خراش دادن پوست ناحيه تحت درمان اكيداً پرهيز شود

  .طور سرخود، در آن ناحيه خودداري شود هـ از گذاشتن پنبه يا هر نوع گاز و باند ب
) مثل گذاشـتن كيسـه آب گـرم يـا كيسـه يـخ             (ـ از گرما دادن يا سرد كردن آن قسمت          

 . خودداري گردد و در هنگام استحمام، بهتر است از آب ولرم استفاده شود
 .بغل در حين درمان خودداري گردد ـ از مصرف مواد موبر يا تراشيدن موها در ناحيه زير

 .  شودهاي نرم، نخي و سبك استفاده ـ از لباس
از دستكاري ضايعات خودداري    ... ـ به محض تشديد ضايعات پوستي، خراش، زخم، تاول و         

  . كرده و سريعاً به پزشك مراجعه گردد
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 پستانتوان از بيماران مبتال به سرطان چگونه مي              
 حمايت نمود؟

  
  دهمپانز درس

  يك داستان
هاي متعدد متوجه شد كه به سرطان ه پزشك و طي بررسيمريم خانم پس از مراجعه ب

كند به لحظات است و فكر مياو بكلي از زندگي نا اميد شده . پستان مبتال شده است
فايده كند درمان بيتواند چه تصميمي بگيرد، فكر مينمي. پايان زندگي خود رسيده است

  .است، همسر و فرزندان او هم خيلي نگران هستند
  .........................................................................؟كنيداي مي مريم خانم چه توصيهشما به

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  ..............................................................................كنيد؟خانواده او را چگونه راهنمايي مي

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  
  ..........................................................توانند به او بكنند؟خانواده مريم خانم چه كمكي مي

..........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................  

  
  

انـد،  شوند كه به سرطان پسـتان مبـتال شـده         اي كه بيماران متوجه مي     از همان لحظه   
  . ها تغيير خواهد كردزندگي آن

تواند روح و روان بيماران را تحت تأثير ان مثل هر بيماري مزمن ديگر، مي سرطان پست  
  .قرار دهد

اين مبارزه  . آيد يك مبارزه براي زندگي به شمار مي       گذر از مراحل تشخيصي و درماني        
هاي و در اين لحظه   . فقط جسمي نيست بلكه ذهني، عاطفي، احساسي و روحي نيز هست          

  .شودمراحل درمان مينوميدي است كه بيمار وارد 
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ممكن است در بعضي از بيماران، برداشـتن پسـتان يـا تغييـرات ظـاهري آن پـس از                     
  .درمان باعث ايجاد عوارض روحي رواني شود

 گذراندن مراحل تشخيص و درمان سرطان پسـتان ممكـن اسـت اثـرات متفـاوتي بـر                  
شوند، تـا اينكـه     متر مي ها طبيعي هستند و به تدريج ك       اين واكنش . روحيه خانمها بگذارد  

  .بيمار ياد بگيرد كه چگونه خود را با بيماري تطبيق دهد
  
  روابط خانوادگي 

افـراد خـانواده بـه      . حمايت عاطفي همسر و فرزندان بيمـار از وي بسـيار مهـم اسـت               
مثال برخي از بيماران احتياج دارند      . توانند به بهبود وي كمك كنند     هاي مختلفي مي  روش

بـرعكس، برخـي    .  مورد بيماري و تجربياتشان با اعضاي خـانواده گفتگـو كننـد            تا مدام در  
  .اي نشوددهند به هيچ وجه به اين موضوع اشارهديگر ترجيح مي

 بايد به يادداشت كه همسر و فرزندان بيمار نيز ممكن اسـت نگـران از دسـت دادن او                    
در اين  . و انزوا نشان بدهند   باشند و اين نگراني را به صورت اضطراب، افسردگي، عصبانيت           

  .موارد بهتر است از يك روانپزشك يا روانشناس مشاور خانواده كمك گرفته شود
  

  هاي حمايتي گروه
هاي خـوب تطـابق بـا وضـعيت جديـد            هاي حمايتي نيز يكي از روش      شركت در گروه   

  .است
 تمـاعي مـثالً   اي از افراد مبتال به يك بيماري يا مشـكل اج           هاي حمايتي مجموعه    گروه 

 شوند وها و جلسات منظم، به دور يكديگر جمع مي    سرطان پستان هستند كه طي نشست     
و » انتقـال اطالعـات بـه يكـديگر       «،  »تبـادل تجربيـات ناشـي از بيمـاري        «اهدافي ماننـد    

  .كنندرا دنبال مي» هاي روحي و رواني از يكديگر حمايت«
كند تا مشكالت خود را با  فراهم ميها فرصتي را براي بيماران شركت در اين گروه

ها استفاده كنند و متقابالً، ساير بيماران در ميان بگذارند و از هم فكري و همدلي آن
  .خودشان نيز به بيماراني كه احتياج به حمايت دارند كمك كنند

  
  هاي حمايت از بيمارانروش
ني و بـا همكـاري و       كلي بسـياري از بيمـاران، پـس از گذرانـدن يـك دوره زمـا               طور ه ب 

تواننـد مشـكالت روحـي ناشـي از         هـاي حمـايتي، مـي     همياري خانواده، دوستان و گـروه     
  .تشخيص و درمان را پشت سر بگذارند
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در صـورتي كـه پزشـك    . تواند به تنهايي يا همراه بـا دوسـتانش ورزش كنـد            بيمار مي  
ليـت بـدني ماليـم در       ييد كند، ورزش و فعا    أمار را براي انجام حركات ورزشي ت      آمادگي بي 

كنـد در بـدنش تركيبـات شـيميايي         اين مواقع مفيد است، زيرا وقتي كه بيمار ورزش مي         
  .شوند احساس ذهني او بهتر شودشوند كه آرام بخش هستند و باعث ميخاصي آزاد مي

 گاهي اوقات ممكن است بيمار به دليل احساس نا اميدي و افسردگي شـديد، احتيـاج                 
در صورتي كه عالئم زير وجود داشته باشد بهتر است          . پزشك داشته باشد  به درمان توسط    

  :به پزشك اطالع داده يا به يك روانپزشك مراجعه شود
  احساس غمگيني و اندوه يا احساسات ناخوشايند مداوم•
  ترس مفرط از اتفاقات آينده، از وضعيت سالمتي خود و افراد خانواده •
  مشكالت زناشويي و خانوادگي•
 فكار خودكشي ا•

  .باشندبراي تطابق بيمار با وضعيت خودش موارد ذيل داراي اهميت مي 
  :بايد اطالعات خود را افزايش دهد  

تواند وضعيت خـود   بهتر مي . اگر بيمار اطالعاتي در مورد چگونگي درمان خود داشته باشد         
 .را كنترل كند

  :احساسات خود را بيان كند 
دهد كه احساس مثبتي در مورد درمان داشته         اين امكان را مي    بيان احساسات به بيماران   

تر اسـت   هاي فراواني براي اين كار وجود دارد، فرد بايد راهي را كه برايش آسان             باشند، راه 
مثالً صحبت با آشنايان يا دوستان مورد اعتماد، داشـتن يادداشـت شخصـي يـا                . پيدا كند 

  احيبيان احساسات از طريق انجام نقاشي يا طر
  :مراقب خود باشد 

  .برد اختصاص دهدهر روز زماني را براي انجام كاري كه از آن لذت مي
  :ورزش كند 

 اگر بيمار احساس كند كه توان انجام حركات ورزشي را دارد و پزشـك هـم آمـادگي او را                   
ركات و حركاتي مانند راه رفتن، يوگا، شنا يا ح        . ييد كند، برنامه ورزش ماليم را آغاز كند       أت

  . كششي را انجام دهد
  : از ديگران كمك بخواهد

گاهي اوقات احساس قدرت برخورد با شرايط موجود بسيار سخت است و اوضاع خـارج از                
توانـد بـه    هـاي حمـايتي، مـي     نا، همراهي خانواده، دوستان و سازم     رسدتحمل به نظر مي   

تواننـد در هـر     ها مي آن. كنديادآوري اين موضوع كه در طول اين سفر تنها نيست، كمك            
  .هاي او همراهش باشندقدم از راه براي شريك شدن در ترسها، اميدها و خواسته

  . در اين موارد، يكي از بهترين كارها دعا است
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  هايمان رابه مردم منتقل كنيم؟ چگونه پيام
  
  

در  «قسـمت  در ايـد ونتـايج آن را     هايي كه در جلسـات قبلـي داشـته        بر اساس بحث  
  .ريزي كنيدايد، براي انتقال پيام به مردم محله برنامه نوشته»لهمح
  
  ي مناسبهاپيامانتخاب  •

 شـدت هـر     يدربـاره . روي تخته يادداشت كنيـد      شما وجود دارد،   يهمسائلي كه در محل   
كدام مسئله خطر    چه تعداد از مردم محله با آن مسئله روبرو هستند؟         . مسئله بحث كنيد  

  بيشتري دارد؟
تر   مسئله را كه مهم    5 .گيري كنيد يأايد، ر اشت كرده د مسائلي كه ياد   يربارهسپس د 

  .از بقيه هستند در جدول زير يادداشت كنيد
  

  ي مامسائل بهداشتي مهم محله  شماره
1  
2  
3  
4  
5  

  

  
هايي بيشتر  شما به چه آموزشيهمردم محل. ريزي كنيدسپس براي حل مسائل برنامه

توان روشي بايد مردم را آموزش داد؟ چه كار ديگري جز آموزش مياحتياج دارند؟ با چه 
 بعد بطور خالصه يههايتان را در جدول صفحبراي اين مسائل انجام داد؟ نتيجه بحث

  :بنويسيد
  
  
  

7  
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  براي حل  شماره
  كدام مسئله؟

  چه كاري 
  بايد كرد ؟

  چه كسي مسئول 
  اين كار خواهد بود ؟ 

  اين كار چه زماني 
  د شد ؟انجام خواه

  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  

  
كـار خـود را نـاقص        نويسيد اجرا نكنيد،  هايي كه در اين جدول مي     اگر برنامه : توجه كنيد 

مـردم  يتـان را بـه      هاپيـام فقط زماني به يادگيري كتاب ديگري بپردازيد كه         . ايد رها كرده 
  .محله منتقل كرده باشيد

  

  تهيه مواد آموزشي •
 جـزوه،  فلـت، مپ  تهيـه مـواد آموزشـي مثـل پوسـتر،          ريزي خودتـان  اگر در جدول برنامه   

  .هم داريد، به صورت گروهي در كالس اين مواد راتهيه كنيد.…شعار و ديواري،روزنامه
  

نوع مواد   شماره
  آموزشي

ي هاپيامموضوع و 
  اصلي

افراد مسئول انجام 
  كار

وسائل   زمان
 مورد نياز
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  )چهره به چهره(سخنراني •
بهتـر  . اين كار بـه تمـرين نيـاز دارد         ودتان را براي آموزش مردم آماده كنيد و       شما بايد خ  

 شـما اهميـت بيشـتري دارنـد،         يه مسـائلي كـه در محلـ       يهاست در كالس خود دربـار     
هـاي شـما    سخنراني كنيد تا هم آمادگي بيشتري كسب كنيد و هم اگر اشكالي در گفته             

  .را بر طرف كنيد آن مربي و ساير داوطلبان سالمتهست، با كمك 
بـراي   تان قابل قبول باشد، چه كاربايـد بكنيـد؟        براي مردم محله   براي اينكه سخنان شما   

توانيـد ايـن     در صورت موافقـت مربـي مـي       . (ريزي كنيد هاي تمريني برنامه  سخنراني اين
  .)سخنراني را براي مردم ديگر انجام دهيد و مربي بر كار شما نظارت كند

  

  تاريخ  سخنران  نيموضوع سخنرا  شماره
  
  
  
  
  
  

      

  
  ايفاي نقش •

 را دانست و به تـدريج       هاآنبراي انتقال پيام به تك تك مردم بايد روش صحيح گفتگو با             
  .بهترين راه تمرين ارتباط با ديگران ايفاي نقش است. در اين كار ماهر شد

 ماجراهـاي    و هـا سؤالها،   مسئله يه هم يهدربار داوطلبان سالمت    در حضور مربي و ساير    
  .اين كتاب يك ايفاي نقش انجام دهيد

هـا، بايـد     فراموش نكنيد كه در اين بحث     . استتر از خود آن      فاي نقش مهم  بحث بعد از اي   
  !افراد يهها صحبت كنيد، نه دربار نقشيهدربار

بنابراين بـراي زمـان اجـراي ايفـاي         . شايد بخواهيد از قبل براي ايفاي نقش تمرين كنيد        
  .ريزي كنيدمهنقش برنا
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  تاريخ اجرا  اسامي بازيگران  تعداد بازيگران  ماجراي ايفاي نقش  شماره
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  خودآزمايي
  

 را در خاطر داريد و هاآنايد،  براي اينكه بدانيد آيا مطالب اين كتاب را به خوبي يادگرفته
  :بپرسيدكنيد، سؤاالت زير را از خود   به شكل صحيحي استفاده ميهاآناز 
  

  ؟دانم آيا مي 
   چرا تشخيص زودرس سرطان پستان اهميت دارد؟

   چرا خودآزمايي پستان اهميت دارد؟
   چه كساني بيشتر در معرض خطر ابتال به سرطان پستان هستند؟

   حمايت از افراد مبتال به سرطان پستان چيست؟هايراه 
  مؤثر است؟چه عواملي در پيشگيري از ابتال به سرطان پستان  

  ؟چيست سرطان پستان درمان هاي راه
  ؟چگونه بايد مقابله كرد سرطان پستان درماني مختلف هايروشعوارض   با

  
  توانم؟  آيا مي

   خودآزمايي پستان را انجام دهم؟
   عوامل مؤثر در پيشگيري از ابتال به سرطان پستان را توضيح دهم؟

  دهند؟م تا براي خود اقدام مناسب انجام افراد در معرض خطر را راهنمايي كن
   افراد مبتال به سرطان پستان را براي زندگي بهتر راهنمايي كنم؟

  
  ام؟ ها را به مردم منتقل كرده آيا پيام
  ام؟  خطرات تشخيص ديررس سرطان پستان براي ديگران توضيح دادهيه آيا دربار

 خـود توضـيح     يهرا بـراي زنـان محلـ      در پيشگيري از سرطان پسـتان         آيا عوامل مؤثر   
  ام؟ داده

  ام؟ ح داده عالئم احتمالي سرطان پستان توضييه آيا براي زنان محله دربار
 غذايي در پيشگيري از سرطان را بـراي زنـان محلـه             يه آيا اهميت تنوع و تعادل برنام      

  ام؟توضيح داده

  ؟
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پسـتان هسـتند،  بـراي بررسـي      آيا زناني را كه بيشتر در معرض خطر ابتال به سرطان        
  ام؟توسط پزشك تشويق نموده

  ام؟ي روش خودآزمايي پستان براي زنان محله توضيح داده آيا درباره
هاي درمان سرطان پستان و راه مقابله با ايـن عـوارض بـراي        ي عوارض روش   آيا درباره  

  ام؟بيماران مبتال به سرطان پستان  توضيح داده
  

  مؤثر بوده است؟ آيا كارهاي ما 
   ما خطر تشخيص ديررس سرطان پستان را باور دارند؟يه آيا زنان محل

  اند؟ ما با عالئم احتمالي سرطان پستان آشنا شدهي محلهآيا زنان 

  دهند؟  خودآزمايي پستان را بطور مرتب انجام ميي ماهيا زنان محل آ

تنوع و تعـادل را در       به سرطان پستان      به منظور پيشگيري از ابتالء      ما يهيا مردم محل   آ 
  برند؟ خانواده بكار ميي غذاييبرنامه

 حمايـت   تـوان   مـي چگونـه   پستان   از فرد مبتال به سرطان       دانندمي ما   يهآيا مردم محل   
  كرد؟

  
  .اگر در هر يك از اين موارد اشكالي داريد، آن را با مربي خود در ميان بگذاريد
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هاي بهداشتي به مردم مفرآيند انتقال پياچگونه 
  ؟را ارزيابي كنيم

  
    

براي اينكه بدانيد آيا مطالب اين كتاب به درستي بـه خانوارهـا منتقـل شـده و بخواهيـد                    
  . تأثير آن را بررسي كنيد، مراحل زير را با كمك داوطلبان سالمت انجام دهيدميزان 

  

   مرحله اول 
ي انتهـاي همـين     ا استفاده از پرسشـنامه    قبل از آموزش اين كتاب به داوطلبان سالمت، ب        

 درصد از خانوارهاي تحت پوشـش هـر رابـط را            10بخش ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد       
  . مورد سنجش قرار دهيد

  

  مرحله دوم 
ي پس از آموزش محتوي كتاب، با توجه به شرايط و نيـاز مـردم محلـه كـه در طـي دوره                

هـا،  بندي گرديده، انتقال پيام   رسي و دسته   بر »در محله «هاي  آموزشي و ضمن انجام بحث    
نظارت مربي  . گيردتوسط داوطلبان سالمت محالت به خانوارهاي تحت پوشش صورت مي         

ايـن قسـمت از كـار مربـي بخشـي از            . بر چگونگي انجام آموزش در محله ضـروري اسـت         
  .شودآموزش داوطلبان محسوب مي

  

  مرحله سوم 
اري زش محتـوي كتـاب، الزم اسـت مربـي بـا همكـ             ماه پـس از اتمـام آمـو       يك  به فاصله   

 همان خانوارهاي انتخاب    نگرش و عملكرد    ميزان افزايش آگاهي،   داوطلبان سالمت مجدداً  
  . ا مورد سنجش قرار دهدي اول رشده در مرحله

  

  مرحله چهارم
 درصد بود مجدداً جهت     35در صورتي كه ميزان افزايش آگاهي و نگرش خانوارها كمتر از            

  .ريزي شودها برنامهال پيامانتق
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  پيوست 
   

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  ...................مركز بهداشت استان

  
  پرسشنامه بررسي ميزان آگاهي و نگرش خانوارهاي تحت پوشش داوطلب سالمت

   در مورد سرطان پستان
  

ي از اعضاء آگاه خانوار با مادر يا يك  سالمتداوطلبنامه از طريق مصاحبه  اين پرسش
  .شودتكميل مي

  
  : اطالعات عموميـالف 
  ..................................نام شهرستان -١
 .................................................................نام واحد مجري برنامه -٢

  ............................................ نام مربي -٣
 ...........................................  سالمت نام داوطلب -۴

 .............................................................آدرس خانوار......................... شماره خانوار -۵

  13         /        /        تاريخ -۶
  

  
  سؤاالت 
  ؟شود ايجاد ميها در چه مراحلي از زندگيتغييرات طبيعي در پستان -١

  در دوران بلوغ و عادت ماهانه ـالف
  در دوران حاملگي ـب
  در دوران يائسگي ـپ
 ي موارد فوق در همه ـت
  باشد؟كدام يك از موارد زير جزء ترشحات غير طبيعي پستان مي -٢

  ترشحات خوني يا آبكي ـالف
  ترشح شير در مدت كوتاهي پس از قطع شيردهي ـب

  شماره پرسشنامه
  

  قبل از آموزش
  

  بعد از آموزش
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 .اي در پستان باشدراه با غده ترشحاتي كه هم ـپ
 .باشد موارد الف و پ صحيح مي ـت
  در چه زناني احتمال ابتال به سرطان پستان بيشتر است؟ -٣

 . خانمي كه زايمان نكرده باشد ـالف
ـ ب ي سرطان پستان در خانواده و بستگان نزديك او مثل مادر، خواهر، عمه  سابقه 

 .وجود داشته باشد
 . سالگي رخ داده باشد12د قبل از  اولين قاعدگي فر ـپ
 ي موارد فوق همه ـت
  باشد؟بهترين زمان انجام خودآزمايي پستان چه وقت مي -۴

   روز پس از قطع خونريزي ماهانه3ـ2  ـالف
  قبل از عادت ماهانه ـب
   در زمان عادت ماهانه ـپ
   هيچيك از موارد فوق ـت
  ترين عالمت سرطان پستان چيست؟ شايع -۵

 ستان درد پ ـالف
 .شوددر پستان كه اغلب توسط خود بيمار كشف مي وجود توده ـب
  ترشحات آبكي يا خوني از پستان ـپ
  تغييرات پوست پستان  ـت
  هايي براي تشخيص زودرس سرطان پستان وجود دارد؟چه راه -۶

  معاينه ماهانه توسط خود يا خودآزمايي ـالف
  معاينه توسط پزشك ـب
  ماموگرافي ـپ
 .باشدي موارد صحيح مي همه ـت
  تشخيص قطعي سرطان پستان از چه راهي امكان پذير است؟ -٧

 ماموگرافي ـ الف
  سونوگرافي ـب
  نمونه برداري يا بيوپسي ـپ
  هيچيك از موارد فوق ـت
  دهد؟مصرف چه غذاهايي خطر ابتال به سرطان پستان را افزايش مي -٨
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  مصرف چربي زياد به ويژه چربي حيواني ـالف
  مصرف غذاهاي فيبردار ـب
 سير، پياز، چاي:  مصرف مواد غذايي مانند ـپ
  مصرف ميوه و سبزيجات ـت
ي پسـتان صـحيح     هاي زير در مورد تشـخيص بـدخيمي تـوده         كدام يك از گزينه    -٩

  باشد؟مي
 .ي بدخيمي آن است بزرگ بودن توده نشانه ـالف
 .ي بدخيمي آن است دردناك بودن توده نشانه ـب
 .هاي آن است راه تشخيص بدخيمي توده، آزمايش ميكروسكوپي سلول تنها ـپ
  .ي بدخيمي آن است متعدد بودن توده نشانه ـت

هاي زير در مورد عالئم احتمالي ابتال به سرطان پستان صحيح           كدام يك از گزينه   ـ  10
  باشد؟مي

 ي سفت و سخت و بدون حركت در پستان وجود توده ـالف
 بكي از نوك پستان ترشحات خوني و آ ـب
  فرورفتگي نوك پستان ـپ
   بزرگي پستان ـت
  . موارد الف، ب و پ صحيح است ـث

   چرا تشخيص به موقع سرطان پستان اهميت دارد؟ـ11
 .هاي زنان استترين بيماري زيرا اين بيماري از شايع ـالف
ـ ب هـاي فـردي،    در صورتي كـه بـه موقـع تشـخيص داده نشـود باعـث خسـارت        

 .شودگي و اجتماعي فراواني ميخانواد
 . تشخيص به موقع آن نقش مهمي در جلوگيري از عوارض بيماري دارد ـپ
 .ي موارد فوق صحيح است همه ـت

   در مورد خودآزمايي پستان كدام گزينه نادرست است؟ـ12
 .اي براي خانواده ندارد خودآزمايي پستان هيچ هزينه ـالف
 . خودآزمايي پستان نبايد صورت گيرد در هنگام حاملگي و شيردهي ـب
  .كنداي ايجاد نمي خودآزمايي پستان  هيچ عارضه ـپ
  .ترين راه شناخت بيماري توسط خود فرد است خودآزمايي پستان ساده ـت

  باشد؟ها قابل تشخيص نميكداميك از مشكالت پستان با نگاه كردن به پستانـ 13
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  وجود توده در پستان ـالف
 هاي كوچك و بزرگ در پستانتگي فرورف ـب
  زخم پوست يا نوك پستان ـپ
  قرمز و متورم شدن پستان ـت

   در حمايت از بيماران مبتال به سرطان پستان كدام عبارت صحيح است؟ـ14
  . بايد به بيمار كمك شود تا خود را با بيماري تطبيق دهد ـالف
 .ر مهم است حمايت عاطفي  همسر و فرزندان بيمار از وي بسيا ـب
  .هاي حمايتي بايد به بيمار معرفي گردد گروه ـپ
  .ي موارد فوق صحيح است همه ـت
  

  در جمالت زير كدام عبارت صحيح و كداميك غلط است؟
  . بي تحركي با افزايش خطر سرطان پستان ارتباط داردـ15
طان باعث افزايش خطر ابتال به سر     ) نمك سود و دودي   ( غذاهاي عمل آورده شده      ـ16
  .شودمي
  . بيماري كه مبتال به سرطان پستان است به هيچ وجه نبايد ورزش كندـ17
هاي مختلفي مثل شـيمي درمـاني، پرتـو درمـاني و جراحـي بـراي درمـان                   روش ـ18

  .سرطان پستان وجود دارد
  . انتخاب روش درمان بستگي به وضعيت تومور پستان داردـ19
  .كندائمي است و موها دوباره رشد نمي ريزش موها بعد از شيمي درماني دـ20
  .باشدي جانبي داروهاي شيمي درماني تهوع و استفراغ ميترين عارضه  شايعـ21
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