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 پیطگیسی اش سسطان

 

داوشگاي علىم پسشکی وخدمات 

 بهداشتی درماوی استان گیالن  

 مرکس آمىزشی درماوی امیرالمىمىیه )ع(

 

 ویژه بیماران و همراهان

 سسطان پستان:

 

توام خاًوْا تؼذ اس تیست سالگی تایذ هاّاًِ پستاتاى     

 ّای خَد را هؼایٌِ کٌٌذ.

سال ّز سِ سال یکثار ٍ تؼتذ اس     04-04خاًوْای تیي 

آى ًیش ّز سال تَسظ پششک هؼایٌِ  پسااى شًَتذ ٍ    

سال تایذ ساالًِ هاهَگزافتی اًتمتام       04-04سًاى تیي 

 دٌّذ.

 سسطان دَاوٍ زحم:

توام سًاى هااّل تایذ ساالًِ تست سزعاى رحتنپپتاج    

 اسویز( را اًمام دٌّذ.

 سسزطان زيدٌ بصزگ:

ستال تتزای        04هزاجؼِ  ساالًِ در تواهی افزاد تاالی 

هؼایٌِ پششکی  اس جْت سزعاى رٍدُ تشرگ ٍ اًتمتام     

ستالتگتی ٍ ًتیتش             04تست خَى در هذفَع تؼذ اس 

 سال  پیشٌْاد شذُ است. 0تا  3آًذٍسکَپی ّز 

 

ّ و گ ا ً ی  َ س       ٍ ا ح ذ   آ ه 
 NE– PL– 23کذ سٌذ:  -8931

 

عالئمی کٍ می تًاوىد َطدازدَىدٌ ضسيع سسطان می 

 باضىد عبازتىد اش:

تغییز در ػادات دفغ هذفَع یا ادرار هثل یثَستت یتا     -

 اسْال غیزعثیؼی تِ هذت عَالًی

 ٍجَد خَى در هذفَع-

 اخاالل دفغ ادرار ٍ ٍجَد خَى در ادرار-

 سخوی کِ پس اس دٍّفاِ تْثَد ًیاتذ.-

تغییز در اًذاسُ، شکل ٍ رًگ سگیل یا خالْای هَجتَد  -

 در تذى

 ایماد تَدُ یا تزآهذگی در پسااى یا ّز ًقغِ دیگز تذى-

خًَزیشی یا تزشح غیزعثیؼی اس دساگاُ تٌاسلی سًاًتِ  -

 یا هماری عثیؼی تذى

 اشکال در تلغ غذا-

 سزفِ ّای هذاٍم یا گزفاگی طذا-

( بٍ طًز مستب جُت معایىٍ ي بسزسی بٍ پصضک خًد  7

 مساجعٍ کىید:

تایذ تَجِ داشت کِ تسیاری اس سزعاى ّا تٌتْتا تتا      

هؼایٌِ پششکی ٍ آسهایش ّای تکویلی تشخیتض دادُ    

هی شًَذ ، ػوذُ تزیي  سزعاى ّایی  کِ هی تتَاى تتا     

هؼایٌِ  ٍ آسهایش ّای پششکی در هزاحل اٍلیِ آًْتا را    

تشخیض داد ٍ درهاى کزد شاهل سزعاى ّای پساتاى ،    

 دّاًِ رحن ٍ رٍدُ تشرگ هی تاشذ

مرکس آموزشی درمانی     -واحد آموزش پرستاری     :  نشانی 

 امیرالمؤمنین )ع( رشت

33238306-8تلفن:                             

آیا می داوید بیص اش ویمی اش سسطاوُا با آوچٍ ما می 

خًزیم دز ازتباط َستىد.پس دز بُبًد ضیًٌ شودگی 

 سالم ي تغریٍ صحیح کًضا باضیم.



غذاّای پزچزتی تِ خظَص حاٍی چتزتتی     

حیَاًی، غذاّای سزخ شذُ یا کثاتی شذُ ،   

غذاّایی کِ تِ طَرت دٍدی ًگْذاری هتی    

شًَذ غذاّایی ًوک سَد شتذُ ٍ ًتیتش          

هَادغذایی کپک سدُ، هی تَاًٌذ در ایتمتاد   

سزعاى ًقش داشاِ تاشٌذ. اس عزف دیتگتز      

هظزف غذاّای کن چزب ، اًَاع سثشی ّا ٍ   

هیَُ ّا ٍ غذاّایی کِ حاٍی فیثتز فتزاٍاى     

ّساٌذ ، هی تَاًٌذ در جلَگیزی اس ایتمتاد     

 تسیاری اس سزعاى ّا ًقش جذی ایفا ًوایٌذ.

 ( بٍ طًز مىظم يزشش کىید.4

ٍرس  رٍساًِ یا یک رٍس در هیاى کِ تِ عتَر  

هٌظن اًمام شَد تاػث تٌظین ٍسى شذُ ٍ اس   

ایماد تسیاری اس تیواریْا اس جولِ ستزعتاى   

پیشگیزی هی ًوایذ.سؼی کٌیذ تتا حتفت        

تؼادل در رصین غذایی ٍ ًیش فؼالیتت ختَد،     

 ٍسى تذًااى را تِ حذ ایذُ آل تزساًیذ.

 ( اش مصسف الکل بپسَیصید.5

هظزف الکل در ایماد تسیاری اس سزعاى ّای 

دّاى، گلَ، حٌمزُ ، هزی، کثذ ٍ لَسالوتؼتذُ   

ًقش دارد ، هظزف الکل تِ ّوزاُ اساؼتوتال   

دخاًیات احاوال ایماد سزعاى را تِ هزاتتة  

 افشایش خَاّذ داد.

( بٍ عالئم َطدازدَىدٌ سسطان توًجوٍ    6

 کىید.

تَجِ تِ ػالئن کَچکی کِ در اتاذای ایتمتاد   

سزعاى پیذا هی شَد، هی تتَاًتذ تتاػتث       

 تشخیض سٍدرس سزعاى گزدد.

 سسطان چیست؟
رشذ غیزعثیؼی ٍ خارج اس کٌازل قسوای 

اس یک تافت یا یک ػضَ تذى استت کتِ     

هَجة هی شَد سلَلْا تِ سزػت ٍ تتذٍى  

 ًظن رشذ ٍ تکثیز یاتٌذ.

در دِّ  آیٌذُ  سزعاى ّا  تؼذ اس تیوتاری  

قلثی  ٍ ػزٍقی دٍهیي ػاهل  اتاال ٍ هتزگ  

ٍ هیز خَاٌّذ تَد ٍ اًاظار هی رٍد تؼتذاد  

هیلیَى ًفز در    04هَارد جذیذ سزعاى اس 

هیلیَى ًفتز در      00هیالدی تِ  0444سال 

 افشایش یاتذ. 0404سال 

در حال حاضز سزعاى سَهیي ػاهل هزگ 

 34ٍ هیز در کشَر هاست.سالیاًِ تیش اس    

ّشار ًفز اس ّوَعٌاى ػشیش ها در اثز ایتي    

 تیواری جاى خَد را اس دست هی دٌّذ.

تًجٍ بٍ وکات ذیل ما زا اش ابوتوال بوٍ       

بسیازی اش سسطان َا مصًن خوًاَود     

 ومًد:

 ( اش مصسف دخاویات بپسَیصید.1

سزعاى ریِ کِ سزعاى ًسثاا شایؼی تَدُ 

ٍ درهاى آى ًیش هشکل است راتغِ تسیتار  

 ًشدیکی تا هظزف دخاًیات دارد.

سزعاى ّای دیگزی ّن ّساٌذ کِ ارتثاط 

آًْا تا اساؼوال دخاًیات تِ اثثات رسیتذُ  

است . اس آى جولِ هی تَاى سزعاى ّتای   

دّاى، گلَ، حٌمزُ ، هزی، هثاًِ ٍ پاًکزاس 

 را ًام تزد.   

تْاز است کِ ّزگش سیگار ًکشیذ ، اگز تِ اساؼتوتال   

 دخاًیات  اػایاد داریذ  ّن اکٌَى آى را قغغ کٌیذ.

تذى شوا هی تَاًذ تؼذ اس قغغ سیگار، کن کن طذهتات  

ایماد شذُ  را تزهین ًوایذ تِ  شزط آًکِ تِ هتزحلتِ   

 تحزاًی ًزسیذُ تاشذ.

 ( اش تماس شیاد با وًزخًزضید بپسَیصید.2

سزعاى پَست  کِ جشٍ یکی اس شایغ تزیي سزعاى ّا 

هی تاشذ ارتثاط اثثات شذُ ای تا هیشاى تاتش اشتؼتِ   

 خَرشیذ تِ تذى دارد.

تواس عَالًی هذت ٍ  شذیذ تا ًَر آفااب تِ خظتَص  

در افزادی کِ پَست رٍشي داشاِ ٍ تِ سزػت دچتار  

آفااب سَخاگی هی شًَذ هی تَاًذ سهیٌِ ساس ایمتاد  

سزعاى ّای هخالف پَسای گزدد ، تٌاتزایي ستؼتی     

کٌیذ تا حذ اهکاى خَد ٍ کَدکااى را اس تاتش شتذیتذ   

 آفااب هحافظت ًواییذ.

دستًزات سادٌ شیس دز ایه زاٌ بٍ ضما کموک موی     

 کىىد:

طثح  00در تاتسااى ٍ در ساػات تاتش شذیذ آفااب پ -

 تؼذاس ظْز( اس هکاى ّای سایِ دار اسافادُ کٌیذ. 0تا 

در آفااب اس کالُ ٍ لثاس ّای دارای پَشش کتاهتل   -

 اسافادُ ًواییذ.

سهاًی کِ سیز آفااب تِ سز هی تزیذ اس کتزم ّتای         

هحاف  پَست جْت پَشاًذى قسواْای تاس تذًتاتاى   

 اسافادُ کٌیذ.

 در آفااب اس ػیٌک ّای آفااتی اسافادُ کٌیذ.-

 ( تغریٍ مىاسب داضتٍ باضید.3

ًقش تغذیِ در ایماد تؼذاد سیادی اس سزعاى ّتا تتِ     

 اثثات رسیذُ است. 


