راههای ارتقای سطح «سواد سالمت» افراد
جامعه در زمینه سرطان کولون

چگونه سرطان شناس شویم؟

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

فرح ناز فوالدبند
كارشناس مسؤول سابق آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
زهرا خسروی زادگان
کارشناس مسؤول برنامه پیشگیری و کنترل سرطان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مریم کرباسی
مدیر مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
سیدههاجر نبی پوراملشی
مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
بـا اهمیـت ارتقـای سـطح سـواد سلامت در پیشـگیری از
بیماریهـا آشـنا شـوند.
هدف از ارزیابی و غربالگری سرطان روده بزرگ را شرح دهند.
نحوه ارزیابی تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده
بزرگ افراد  50تا  70سال را شرح داده و به طور عملی انجام دهند.

مقدمه
سواد سالمت را میتوان به صورت توانایی خواندن ،درککردن
و عملکردن بر اساس توصیههای بهداشتی و سالمتی تعریف
کرد .افراد ،با سواد سالمت نا کافی ،با احتمال کمتری اطالعات
نوشتاری و گفتاری ارایه شده توسط متخصصان سالمتی را
درک و به دستورات داده شده توسط آنها عمل میکنند.
همچنین وضعیت سالمتی ضعیفتری دارند و هزینههای
پزشکی بیشتری را متحمل میشوند .در نتیجه امروزه سواد
سالمت نا کافی به عنوان یک تهدید جهانی به شمار میآید.
از این رو هدف از این مقاله ،ارتقای سطح سواد سالمت،
شناخت سرطان کولون و اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه و
درمانی است .کارشناسان و صاحبنظران حوزه سالمت در
کشور معتقدند که با وجود باال بودن میزان اطالعات در حوزه
سالمت ،سطح آ گاهی و به کارگیری دانستههای عمومی در
این حوزه چندان رضایتبخش نیست .نتایج یک تحقیق
سراسری نشان میدهد سطح سواد سالمت در کشور ٢٩درصد
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است ،آماری نگرانکننده که میتواند زنگ خطری برای نظام
سالمت کشور باشد .این درحالی است که سواد سالمت یکی از
مؤلفههای بسیار مهم در افزایش سطح سالمت جامعه است.
به طور کلی هرچه آ گاهی و سواد سالمت افراد جامعه باالتر
باشد ،به همان میزان سالمت جامعه نیز ارتقا مییابد و از طرف
دیگر هزینههای درمانی را بهطرز چشمگیری کاهش میدهد.
به همین دلیل در چند سال اخیر ،بیشتر نظامهای درمانی
مترقی در دنیا بخش زیادی از فعالیتها و منابع خود را به حوزه
آموزش عمومی اختصاص دادهاند .لذا در راستای برنامههای
تحول سالمت در حیطه بهداشت از سال  1394بر اساس
خدمات سالمت تعیین شده سطح اول ،شناسایی و غربالگری
سرطان روده بزرگ ،با هدف تشخیص بهنگام افراد در معرض
خطر این نوع از سرطانها ،ارایه خدمات مناسب و بموقع به
این افراد ،زمینه كاهش مرگ زودهنگام آنها ،افزایش آ گاهی
و سواد سالمت میانساالن و سازماندهی خودمراقبتی آنها
فراهم آمد.
بهورزان (در مناطق روستایی) و مراقبان سالمت (در مناطق
شهری) موظف به انجام غربالگری سرطان روده بزرگ در افراد
 50تا  70سال جمعیت تحتپوشش هستند؛ لذا در این مقاله
اهداف و نحوه شناسایی و غربالگری سرطان روده بزرگ به
اختصار شرح داده میشود.
سرطان روده بزرگ
بیماری سرطان به دنبال رشد بیرویه و خارج از کنترل
تعدادی از سلولهای بدن ایجاد میشود .سلولهای هر
عضوی از بدن میتوانند سرطانی شده و به کل بدن گسترش
پیدا کنند .سرطان روده بزرگ یا سرطان «کولورکتال» در واقع
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سرطانی است که در روده بزرگ یا قسمت انتهایی روده (رکتوم)
شروع شده است.
در بیشتر موارد سرطان روده بزرگ و رکتوم با سرعت بسیارکم و
به آرامی در طول سالهای متوالی ظاهر میشود .بیشتر مواقع
این سرطانها به صورت پولیپ شروع می شوند .پولیپ؛ رشد
بافتی به داخل مرکز روده بزرگ یا رکتوم است .بیشتر پولیپها
سرطانی نیستند .فقط انواع خاصی از پولیپها سرطانی
میشوند .برداشتن زودهنگام پولیپ وقتی که اندازه آن
کوچک است ،در واقع از ایجاد سرطان پیشگیری میکند .با
انجام غربالگری ،پولیپهای مستعد سرطان در مرحله قبل از
سرطان شناسایی میشوند و میتوان قبل از اینکه به سرطان
تبدیل شوند ،برداشته شوند .غربالگری همچنین میتواند
سرطان روده بزرگ را در مراحل اولیه شناسایی کند و درمان
باعث بهبودی شود .پولیپهای روده بزرگ و سرطانهای
روده بزرگ همیشه نشانهدار نیستند ،به خصوص در مراحل
اولیه بدون نشانه هستند .بسیاری از مواقع افراد پولیپ یا
سرطان روده بزرگ دارند ولی متوجه نیستند و هیچ نشانهای
ندارند ،پس غربالگری دورهای سرطان روده بزرگ اهمیت
زیادی دارد.
نحوه شناسایی و غربالگری سرطان روده بزرگ
ابتدا همه افراد در سنین  50تا  70سال كه به خانههای
بهداشت یا پایگاههای سالمت مراجعه میکنند ،به وسیله
بهورز /مراقب سالمت خانواده ،ارزیابی و مشخصات آنها در
پرونده ثبت شده و جهت غربالگری بیماری سرطان كولوركتال
(روده بزرگ) موارد زیر که از مهمترین نشانههای مشکوک به
سرطان روده بزرگ است ،از ایشان پرسیده و در پرونده آنها

ثبت میشود:
خونریزی دستگاه گوارش تحتانی در یكماه اخیر
یبوست طی یك ماه اخیر با یا بدون اسهال ،دردشكم و
احساس پربودن مقعد پس از اجابت مزاج
كاهش بیش از ده درصد وزن بدن طی شش ماه همراه با
یكی از نشانههای باال
در صورتی كه فرد دارای هریك از نشانههای ذكر شده در باال
باشد ،فرد از نظر ابتال به سرطان روده مشكوك تلقی شده و باید
وی را برای تأیید یا رد ابتال به سرطان روده و انجام ارزیابیهای
تكمیلی ،پس از تكمیل فرم ارجاع غیرفوری به پزشك ارجاع
دهد .در غیر این صورت طبق برنامه اقدام میکند .در فردی
كه گزینه برنامه غربالگری است ،ابتدا در مورد سابقه سرطان
روده بزرگ درخود فرد یا خانواده ،ادنوم روده (پولیپ روده) یا
بیماری التهابی روده ،سؤال و پاسخها ثبت و پس از تكمیل فرم
ارجاع غیرفوری ،به پزشك ارجاع میشود .در غیر این صورت،
آزمایشهای مربوط را با همكاری فرد انجام میدهند.
اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام
سرطان روده بزرگ
یكی از مهمترین اصول اولیه كنترل سرطان روده بزرگ ،انجام
اقدامهای پیشگیرانه است .بنابراین الزم است آموزشهای
الزم در زمینه شناخت عوامل خطر ایجادكننده بیماری
سرطان روده بزرگ كه موجب بروز یا تشدید نشانههای بیماری
میشوند و راههای پیشگیری و كنترل این عوامل به بیمار و
خانواده وی داده شود .مهمترین عوامل خطر بیماری سرطان
روده بزرگ به جز افزایش سن عبارتند از:
بیماری التهابی روده
سابقه سرطان روده بزرگ یا پولیپهای روده در فرد با سابقه
خانوادگی این بیماریها
سندرم ژنتیكی مانند پولیپهای ادنوماتوز (دارای ادم)
فامیلی یا سرطان كولون ارثی بدون پولیپوز
عوامل مربوط به سبك زندگی كه میتواند خطر سرطان روده
را افزایش دهد مانند :فقدان فعالیت فیزیكی منظم ،كمبود
میوه و سبزیهای مصرفی ،فیبر پایین و چربی باالی رژیم
غذایی ،اضافه وزن و چاقی ،مصرف الكل ،مصرف دخانیات
همچنین باید درباره نشانههای هشداردهنده بروز سرطان
روده و نحوه برخورد و اقدامهای اولیه درصورت بروز نشانهها
به بیمار و اطرافیان وی آموزش داده شود.
باید به افرادی كه در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری
شركت میكنند ،آموزش داد تا ا گر در فواصل برنامه غربالگری،

این نشانهها را داشتند ،زودتر مراجعه كنند .پزشك وظیفه
اصلی طبقهبندی افراد در معرضخطر و مشكوك و ارجاع آنها
به سطح باالتر را بر عهده دارد.
نتیجهگیری
عوامل خطر مانند سن ،نژاد و سابقه خانوادگی اصالحپذیر
نیستند ،ولی به نظر میرسد اصالح شیوه زندگی با الگوی
تغذیهای سالم و افزایش فعالیت فیزیكی ،مصرفنکردن
الكل و دخانیات میتواند تا حدی از بروز سرطان روده بزرگ
جلوگیری كند .نمایه توده بدنی باال در میان مردان همراه با
زندگی كمتحرك در هردو جنس بشدت با سرطان روده بزرگ
مرتبط است .مدارك معتبری خطر باالی ابتال به بیماری را در
مصرف زیاد گوشت قرمز ،همچنین كاهش خطر ابتال به بیماری
را در مصرف باالی غذاهای گیاهی و كلسیم نشان داده است.
بعضی از داروها از جمله مصرف آسپرین و داروهای ضدالتهابی
غیراستروییدی اثرات محافظتی دارند .لذا میتوان با آموزش و
توصیههای الزم به مردم از بروز این بیماری كاسته و با انجام
غربالگری این بیماری نسبت به شناسایی زودهنگام افراد در
معرض خطر این سرطان اقدام کرد.
پیشنهادها
انجام آموزش عمومی غربالگری همه افراد گروه سنی  50تا 70
سال تحت پوشش واحدهای بهداشتی درمانی طی سالهای
آینده با توجه به خطرات این بیماری
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