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 يك گام براي غربال گري سرطان

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 يك خبر حاكي است كه مركز پزشكي خاص، طرح غربال گري را آغاز كرده است.

 دكتر عبدالرضا معادي در اين زمينه گفته است: 

هاي شايع مردان، به ويژه پروستات براي اولين بار در كشور آغاز شده وطرح آموزشي و پيش گيري از سرطانطرح غربال گري 

 سرطان پستان و دهانه رحم در زنان نيز از هفتم شهريورماه به اجرا درآمده است. 

ها ها با انجام آزمايشسرطانهاي زنان عنوان كرد و گفت: اين ترين سرطانوي سرطان پستان و سرطان دهانه رحم را از شايع

سرطان ست. هم چنين پيش آگهي مثبتو درمان مطلوب در اين  شخيص ا ساده در مراحل اوليه قابل ت ها، نتايج قابل و معاينات 

 قبولي را به دنبال دارد.

ي خدمت ارايه بيمار در بخش شيمي درمان 700دكتر معادي با بيان اين كه مركز پزشكي خاص در حال حاضر ماهانه به حدود 

هايي در زمينه تشخيص زودهنگام كند، افزود، با بررسي بيماران در اين مركز، اين نتيجه حاصل شد كه در كنار درمان، طرحمي

 ها موثر باشد. تواند در جلوگيري از بروز اين بيماريهاي اوليه ميهاي الزم و مراقبتها، پيش گيري از بروز آنها و آموزشبيماري

منظور مركز پزشكي خاص با همكاري انجمن تنظيم خانواده مرحله اول طرح آموزشي و پيش گيري از سرطان پستان و  به اين

تا  30دهانه رحم را از تيرماه سااال جاري به اجرا گشاشاات. در اين طرح به عنوان اولين گام، طي يك فراخوان عمومي از زنان 

 ات اوليه دعوت شد. سال براي مراجعه و انجام آزمايشات و معاين 60

سايي نيازهاي مراجعه كنندگان به اين ترتيب، با توجه به  شنا ضعيت اجراي آن و  فاز اول اين طرح، آزموني بود براي ارزيابي و

شركت كردند. با بررسي30محدوديت زماني در ثبت نام  ستمرار اين طرح ، نفر در اين طرح  شد كه ا شده مشخص  هاي انجام 

 هاي شايع زنان كمك كند. يري از بروز سرطانگتواند در پيشمي

ها در ارتباطات خانوادگي و اجتماعي، شااايد مطالب در ي دكتر معادي، با توجه به وضااعيت روحي و معاشاارتي ايرانيبه گفته

 هاي شااايع زنان و يا موارد مربوب به تشااخيص زود هنگام، از طرد فرد شااركت كننده درزمينه پيش گيري از بروز ساارطان

 تواند در جهت افزايش دانش زنان ايراني موثر باشد. ها منتقل شود. اين امر ميجلسات به افراد ديگر خانواده

دكتر معادي با تأكيد بر ضارورت نهادينه شادن فرهنپ پيش گيري از بروز بيماري در جامعه ابراز اميدواري كرد كه با اقدامات 

 هاي الزم به آنها ارايه شود. بيماري شناسايي و هم زمان با درمان، آموزش انجام شده در اين زمينه، افراد مستعد بروز

شاخصوي گفت: بعد از انجام چند مرحله طرح غربال گري انتظار مي ست آمده بتوان  ضوع رود كه از آمار به د هايي را براي مو

 اجع تصميم گير حوزه سالمت قرار گيرد. سرطان در داخل كشور ارايه كرد و نتايج آن نيز در قالب يك پروژه در اختيار مر

 اند. ها به باالي سر برده شدهدر حالي كه دست -2

ها از نظر هر گونه تغييرات، در حالي كه دسااتها در كنار كمر قرار دارند. شفشااار دساات به كمر  بايد صااورت گيرد و پسااتان -3

الالت پوسااتي ششااامل تورم، زخم، اگزما و ... به دقت ها و اختغيرقرينگي، فرورفتگي، انحراد يا معكوس شاادن نوپ پسااتان

 مشاهده و بررسي شوند. 

 مرحله دوم: 

هاي مياني انجام شود. باالبردن دست به پشت سر در سمتي كه قرار ها بايد با سطح صاد انگشتان توسط انگشتلمس پستان

 كند. تر كمك ميمت معاينه بهتر و دقيقاست معاينه صورت گيرد و يا دراز كشيدن و قراردادن دست در زير سر در س



ستان شويد تمام پ سي كنيد. براي آن كه مطمئن  ساس ناراحتي و درد در هنگام لمس برر ها را از نظر وجود هر گونه توده، اح

شاز هاي فرضااي به دور پسااتان از خار  به داخل ايد بهتر اساات كه لمس در امتداد دايرهتوده پسااتاني را به دقت معاينه كرده

 تر  انجام دهيد. تر به كوچكهاي بزرگدايره

سط ميان  سمت و از ناحيه زير بغل تا خط و ستان در همان  ستخوان ترقوه در باال تا چين زير پ ستان از ا محدوده لمس هر پ

فشار داده ها بايد از جهت وجود هر گونه ترشحات باشد. در آخر نوپ پستاندوپستان برروي استخوان جناغ در هر دو طرد مي

 شوند. در صورت مشاهده يا لمس هر گونه مورد غيرطبيعي براي معاينه و اقدامات بعدي به پزشك مراجعه كنيد. 

باشد. باشند كه احتماالً به علت احتقان خوش خيم آنها ميگي دردناپ ميها معموالً قبل از قاعدهتوجه داشته باشيد كه پستان

ها باشااد. نتيجه كلي اين كه درد در پسااتانتر ميهاي بيشك خانم يائسااه نيازمند بررسااياما وجود درد ثابت يك طرفه در ي

تر با ساارطان پسااتان همراهي دارد، اما به هر حال در صااورت وجود درد حتماً جهت اي بوده و كمتر نشااانه تغييرات دورهبيش

 تر به پزشك مراجعه كنيد. تر و معاينه دقيقهاي بيشبررسي

 ان و احتمال بروز سرطان پستان دختران جو

هاي پسااتاني باشااد اما احتمال آن وجود دارد. از طرفي در اين دوره زندگي تودهاگر چه ساارطان پسااتان در اين دوران نادر مي

باشند. در بيش هاي غيرسرطاني شناشي از حساسيت به هورمون جنسي استروژن  ميها و تودهشايع هستند كه شامل كيست

گردند، اما بهتر است معاينه توسط پزشك صورت گيرد. در اين موارد پزشكان قبل ها خود به خود ناپديد مياين تودهتر مواقع 

سه ماه  فرصت مي سيكل ماهانه شحدود  سه  گردند. ها ناپديد ميدهند كه در اين زمان بيش تر تودهاز هر گونه اقدامي معموالً 

ستان ضي موارد در پ ستيك ميتعددي ديده ميهاي مها تودهدر بع گويند، و طبيعي محسوب شوند كه به آن تغييرات فيبروكي

صيه نميمي سنين تو سونوگرافي بهرهگردد. ماموگرافي در اين  ست از  صيه به دختران جوان اين شود و ارجح ا شود. تو گيري 

انجام دهند. در ضاامن، اسااتفاده از هاي معاينه پسااتان را به خوبي فراگرفته و به صااورت يك عادت ماهانه اساات كه تكنيك

سينه را در اين دوران افزايش نميقرص سرطان  ضدبارداري خط  سترش تودههاي  شدو گ هاي غير دهد و در حقيقت خطر ر

 دهد. سرطاني را كاهش مي

 هاي ماموگرافي ويژگي

شعه ايكس مي صويربرداري كامالً ايمن با ا ست تودهماموگرافي نوعي ت شد كه قادر ا شدن هبا سرطاني را حتي قبل از لمس  اي 

شخيص دهد. در كليه زنان باالي  صله  50ت سال يكبار ماموگرافي انجام گردد و در فا سالگي انجام  50تا  40سال بايد هر دو 

گردد. در ضمن ماموگرافي نقاب بسيار ريز كلسيمي به نام ميكروكلسيفياكسيون را كه يك ماموگرافي به عنوان پايه توصيه مي

 دهد. تواند عالمتي از سرطان پستان باشند نشان مييم

ست  شد و حتي ممكن ا شتري نياز با صاوير بي ست به گرفتن ت شود ممكن ا شاهده  شخص م اگر مورد غيرطبيعي در ماموگرام 

وسيله براي باشد  الزامي گردد. در مجموع، ماموگرافي بهترين نمونه برداري شكه تنها راه مطمئن براي تأييد حضور سرطان مي

باشد. در ضمن بانوان اين نكته را همواره به خاطر داشته باشند كه در ماموگرافي شمانند تشخيص زودهنگام سرطان پستان مي

 گردد. هاي روتين با اشعه ايكس، مثل تصاوير دندان پزشكي  از ميزان اندكي از اشعه ايكس استفاده ميساير گرافي

 ي آخر: و نكته

ان به موقع تشخيص داده شود قابل درمان است. بهترين راه براي تشخيص زودهنگام گرفتن ماموگرافي است. اگر سرطان پست

 اند.اند، زندگي سالم و فعال را ادامه دادهتر كساني كه بيماري آن ها به موقع تشخيص داده شده و درمان شدهبيش
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