غربالگری
سرطانهای شایع
کولورکتال،
دهانه رحم،
پستان

اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
شیما دین پرور
کارشناس سالمت سالمندان ومیانساالن
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اکرم آقایی
مربی مرکز آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
طاهره ندوشن
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی
دانشگاه علوم پزشکی یزد
سمانه خاتمی
بهورزخانه بهداشت حسن آباد
دانشگاه علوم پزشکی یزد
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غربالگری سرطان را تعریف کنند.

ﺗﻔﺎوت ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم وﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی راتوضیح دهند.
عـوامل مستعدکننده ابتـال بـه سرطان پستـان ،دهانه

رحم و کولورکتال را شرح دهند.

نـشـانـههـای ابتـال بـه سرطـان پسـتـان ،دهـانـه رحـم و
کولورکتال را بیان کنند.

مقدمه

بــراســاس اســنــاد ســازمــان جهانی بهداشت از
40درصــد سرطانها میتوان پیشگیری کرد و
مواردی هم که قابل پیشگیری نیستند ،اگر در
سایه خودمراقبتی ،نگاه امیدوارانه به اثر بخشی
روش های تشخیصی و درمانی و مراجعه بموقع و
زودهنگام تشخیص داده شوند ،درمان پذیرترند.
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سرطان ﭼﯿﺴﺖ؟

واژه ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ گفته ﻣﯽﺷﻮد.
سلول های ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺑﺎفت های دیگر و
در نهایت درگیری تمام اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را دارﻧﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻃﺎن:
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اجتماعی،
فرهنگی ،رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ است .ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼی ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از
اﻓﺮاد ﺑﺎ وجود چندین عامل تهدیدکننده در ﺑﺪن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از
اﻓﺮاد ﺑﺪون داشتن عوامل شناخته شده ،ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن
شوﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ و ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ
در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت منظم دورهای در اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﯿﻮه
زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
نشانههای ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن

ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ زﺧﻢ ﻫﺎ خود به
*زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ:
ً
خود بهبود مییابندً ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ طی
ﻣﺜﻼ زﺧﻢ ﻫﺎی دﻫﺎن
2ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
*ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﯾﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل :وﺟﻮد ﺧﻮن در ادرار
یا منی ،ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮن در ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ ،وﺟﻮد ﺧﻮن
روشن در مدفوع یا مدفوع ﻗﯿﺮی رﻧﮓ ،ﺧﻮﻧﻤﺮدﮔﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
*ﺗـﻮده ﯾــﺎ ﺿـﺨـﯿـﻢ ﺷـﺪﮔـﯽ در ﭘـﺴـﺘـﺎن ﯾـﺎ ﻣـﺤـﻞ
دﯾﮕﺮ :ﻗﻔﺴﻪ سینه یا نوک پستان دردﻧﺎک ﯾﺎ دچار
ﭘﻮﺳﺘﻪرﯾﺰی ،ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎن ،ﻏﺪد ﻟﻨﻔﺎوی ﻣﺘﻮرم ﯾﺎ
وﺟﻮد توده در گردن ،زیربغل ﯾﺎ ﮐﺸﺎﻟﻪ ران
*ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﻠﻊ :اﺣﺴﺎس ﻣﮑﺮر ﻧﯿﺎز به
پاککردن ﮔﻠﻮ ﯾﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻪ
*ﺗﻐﯿﯿﺮ واﺿﺢ در زﮔﯿﻞ ﯾﺎ ﺧﺎل :ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﺪازه ،رنگ،
خصوصیات ظاهری زگیل یا خال
*ﺳﺮﻓﻪ آزاردﻫﻨﺪه ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﺪا :ﻣﺸﮑﻼت پابرجا
یا مشکالتی که در دورهﻫﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه پدیدار و
سپس از بین ﻣﯽروﻧﺪ.

*آﻧﻤﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺸﺪه :بخصوص هنگامی که با تبهای
مکرر یا عفونت همراه باشد.
*ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
عواﻣﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪای و ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ کاهشدهنده اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ:
*کاهش مصرف ﭼﺮﺑﯽ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
*ﮐﻢﮐﺮدن ﭼﺮﺑﯽ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ (کمتر از  20درصد
کالری مصرفی روزانه)
*ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ،ﺗﺮﺷﯽ ،ﻧﻤﮏ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﮏ
ﺳﻮد ﺷﺪه
*اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ
*اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮدار
*ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺑﺪن
*ورزش
غربالگری سرطان

غربالگری سرطان نوعی آزمایش غربالگری بهشکل
جستجوی سرطان پیش از ظهور نشانههای بیماری در
فرد است .غربالگری به تشخیص و شناسایی زودهنگام
ســرطــان کمک می کند .اســاس ـ ًا هــدف اصــلــی انجام
غربالگری این است که سرطان را در مراحل اولیه یعنی
زمانی که هیچ عالمت و نشانهای ندارد ،شناسایی کند.
تشخیص بهنگام ،پروسه درمان را کوتاهتر و در دسترستر
و نتیجهبخشتر خواهد کرد و به دنبال آن طول عمر
افزایش مییابد.
سازمان بهداشت جهانی غربالگری را یکی از مهم ترین
سالحهای مبارزه با سرطان معرفی کرده است.
اهداف غربالگری سرطان

غربالگری دو هدف اصلی و مهم را دنبال می کند که
عبارتند از:
1.1کاهش یا حذف مرگ بر اثر سرطان در سرطانهایی
که تا  90درصد قابلدرمان هستند.
2.2کــاهــش تــعــداد افـــــرادی کــه ســرطــان در آن هـــا،
توسعهیافته و به مرحله پیشرونده میرسد.
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تستهای غربالگری متداول در دنیا

الف :سرطان پستان :ماموگرافی
ب :سرطان دهانه رحــم :تست پــاپ اسمیر ،آزمایش
ویروس پاپیلومای انسانیHPV
ج :سرطانکولورکتال :کولونوسکوپی ،وجود خون مخفی
در مدفوع
آیا غربالگری سرطانهای مختلف یکسان است؟
سرطانهای مختلف دارای تستهای غربالگری متفاوتی
هستند .حتی در سنین مختلف غربالگری یک سرطان
هم فرق می کند.
آیا غربالگری در مورد همه سرطانها امکان پذیر است؟
شاید روزی علم بتواند راه های پیشرفته و آسانی جهت
غربالگری پیدا کند ،اما در حال حاضر برخی سرطانها
قابل غربالگری نیستند.
آیا غربالگری در ردههای سنی مختلف یکسان است؟
غربالگری ردههــای سنی مختلف با هم فرق می کند و
حتی غربالگری خانمها و آقایان هم متفاوت است.
آیا غربالگری با آزمایشهای تشخیصی فرق می کند؟
غربالگری در افراد سالم انجام می شود ،اما آزمایشهای
تشخیصی در فرد مشکوک یا بیمار انجام می شود.
آزمــای ـشهــای غربالگری شامل آزمــای ـشهــای خــون،
بررسیهای پرتونگاری ،استفاده از روش های مختلف
آنــدوســکــوپــی ،کــولــونــوســکــوپــســی،کــولــپــوســکــوپــی و
بررسیهای ژنتیک هستند.

ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی
ﻣﻌﻨﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ عالمت
هشداردهنده ای برای سرطان ندارند اما به دلیل شرایط
ا ســرطــان پستان) یــا سنی خــاص (مث ً
جنسی (مــثـ ً
ال
سن باال) بالقوه در معرض سرطان هستند ،اقدام های
تشخیصی را انجام دهیم.
سرطان پستان

سرطان پستان شایعترین سرطان و مهم ترین عامل مرگ
ناشی از سرطان در زنان است و نیز شایعترین علت مرگ
زنان در  35تا  55سالگی محسوب می شود.
در ایــران سرطان پستان در زنان جوانتر و حداقل یک
دهه زودتر از زنان در كشورهای پیشرفته دیده می شود
و متاسفانه بیماران در مراحل پیشرفته مراجعه میكنند.
از آنجایی كه هر چه سرطان پستان زودتر تشخیص داده
شود ،درمان آن آسان تر و موفقیت آمیزتر خواهد بود ،لذا
بهتر است كه زنان از عالیمیكه ممكن است در سرطان
پستان ظاهر شود آگاهی كافی داشته باشند.
نشانههای خطر در معاینه پستان
*تغییر در حس (لمس کردن) پستان یا نوک پستان
*تغییر در ظاهر پستان یا نوک پستان
*وجود توده ،برآمدگی یا سفت شدن پستان یا نزدیک

ﺗﻔﺎوت ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ عنوان
ارایهدهنده خدمات سالمت ،نشانههای هشداردهنده
سرطان را بدانیم تا در زمان ارزیابیهای دوره ای ،اگر
فردی را بررسی کردیم یا در فواصل ارزیابی ها ،فردی با
این نشانهها مراجعه کرد ،آمادگی شناسایی این عالیم
و جداکردن موارد مهم از غیر مهم را داشته باشیم تا در
مرحله بعد ،مــوارد دیگر را برای اقدام های تشخیصی
کاملتر به مراکز سطح باالتر و مجهزتر معرفی کنیم.
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پستان و یا ناحیه زیر بغل
*حساسیت نوک پستان در لمس یا لطافت نوک پستان
*تغییر در اندازه یا شکل پستان
*فرو رفتگی نوک پستان به داخل
*ترشح مایع از نوک پستان
*پوست،هاله ،یا نوک پستان ممکن است متورم یا قرمز
یا پوسته پوسته شود .ممکن است مانند پوست پرتقال
خلل و فرج پیدا کند.
*بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل (در مراحل انتهایی)
روش های پیشگیری از سرطان پستان
*معاینههای منظم دورهای
*كنترل وزن و پرهیز از چاقی
*مصرف كافی میوهها و سبزیها به شکل روزانه
*انجام مرتب ورزش و فعالیت های بدنی و دوری از كم
تحركی
*ترک استعمال دخانیات
*كاهش مصرف غذاهای سرخ كرده و چربیها
*مراجعه به مراكز خدمات جامع سالمت یا پزشک در
صورت داشتن سابقه سرطان پستان در خانواده
نتیجه :آمــوزش خودآزمایی پستان در بیشتر مــوارد به
کشف زودرس تــوده و در نتیجه تشخیص ،پیگیری و
درمان بموقع منجر خواهد شد و از پیشرفت بیماری به
سمت بدخیمی جلوگیری می شود.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی
ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
در برنامه مراقبت ادغــام یافته سالمت میانساالن که
در مراکز خدمات جامع سالمت اجــرا می شود ،ﻫﺪف
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
و ﺳﭙﺲ ارایه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ.
گروه هدف ،همه زﻧﺎن  30تا  69سال های هستند ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز یا ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم
و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن به ماما ارﺟﺎع ﺷﺪهاﻧﺪ .در
صورت طبیعی بودن ونداشتن مشکل در معاینه و شرح

حال توصیه می شود ،افراد زیر  40سال هر دو سال یکبار
و در افراد باالی  40سال سالی یکبار جهت غربالگری
مراجعه کنند.
پیشنهادمیشودجهتشناساییسرطانپستانمعاینههای
ماهانه توسط خود شخص از سن  20سالگی شــروع و
در صورت لمس یا احساس هرگونه حالت غیرطبیعی به
نزدیکترین مرکز خدمات جامع سالمت مراجعه شود.
سرطان دهانه رحم

ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ زﻣﺎﻧﯽاﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ در دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .یکی از موارد قابل توجه درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ
رﺣﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪدر اﺛﺮ مواجهه با ﻧﻮﻋﯽ وﯾﺮوس ،آن را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ زود ﺗﺸﺨﯿﺺ
دادهﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﻣﺎن ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد.

ســرطــان پــســتــان شــای ـعتــریــن ســرطــان و
مهم ترین عامل مرگ ناشی از سرطان در
زنان است و نیز شایعترین علت مرگ زنان
در  35تا  55سالگی محسوب می شود.
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دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی
ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ

مهم ترین عالیم سرطان دهانه رحم
*خونریزی غیر طبیعی واژینال از جمله پس از نزدیکی،
در فواصل دورههای قاعدگی و پس از یائسگی

*ترشحات بدبوی واژینال (تومورهای بزرگ می توانند
دچار عفونت شده و ترشحات غیرطبیعی واژینال که
گاهی بدبو هستند ایجاد کنند .گاهی ممکن است این
ترشحات قبل از بروز خونریزی غیرطبیعی بروز کنند)
*درد هنگام رابطه جنسی
*سرطان دهانه رحم تا زمانی که پیشرفت نکرده در
زنان بدون فعالیت جنسی کام ً
ال بدون عالمت است.
*دردهای لگنی
*عالیم فیستول :به ندرت خروج ادرار یا مدفوع از واژن
به سبب فیستول ناشی از رشد تومور
مهم ترین توصیههای خودمراقبتی برای پیشگیری از
سرطان دهانه رحم
*داشتن فقط یک شریک جنسی
*استفاده از کاندوم حین نزدیکی
*شروع نخستین رابطه جنسی در سنین باالتر
*درمان عفونتهای رحمی
*پیشگیری از ابتال به بیماریهای آمیزشی
*استفاده نکردن از مشروبات الکلی
*دوری از سیگار و دخانیات
*مصرف زیاد میوه و سبزیجات
*رعایت بهداشت جنسی
*داشتن فعالیت بدنی منظم
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در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و سپس ارایه خدمات مناسب
در سطوح مختلف شبکه ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ.
گروه هدف ،همه زﻧﺎن 30تا  59سالهای هستند ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﻮرز یا ﻣﺮاﻗﺐ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪرﺣﻢ (آزمایش پاپ اسمیر یا تست
همزمان  HPVوپاپ اسمیر) به ماما ارجاع شدهاند .بهترین
راه کاهش خطر سرطان دهانه رحم ،ضمن رعایت شیوه
زندگی سالم ،انجام مراقبتهای معمول نظیر معاینههای
دورهای و ترغیب زنان جامعه به شرکت در برنامههای
غربالگری ســرطــان دهــانــه رحــم از طریق برنامههای
آموزشی ،موجب تشخیص زودرس ،درمان بموقع و کاهش
عوارض مرگ ناشی از این بیماری میشود.
سرطان روده بزرگ

سرطان روده بزرگ به رشد سلولهای سرطانی درکولون
یا رکتوم گفته می شود .این سرطان هم در مردان و زنان
اتفاق میافتد .سرطان کولورکتال بیماری است که در
صورت تشخیص زود هنگام ،بسیار قابل درمان است.
عوامل خطر سرطان کولورکتال که میتوان آن ها را
کنترل کرد:
*رژیــم غــذایــی دارای مــقــدار زی ــادی گوشت قرمز یا
گوشتهای فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس
*چاقی خصوص ًا چاقی شکم

با رعایت رژیم غذایی کم چرب به همراه
مقداری فیبر ،میوهها ،سبزیجات و ورزش
به میزان  ۵روز یا بیشتر در هفته و هر بار
به مدت  ۳۰دقیقه میتوان از سرطان روده
بزرگ جلوگیری کرد.
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*کم تحرکی
*سیگار کشیدن
*نوشیدن الکل
ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی سرطان روده بزرگ
ﯾﺒﻮﺳﺖ :ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر اﺣﺴﺎس ﭘﺮﺑﻮدن ﻣﻘﻌﺪ ﭘﺲ از اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج را
ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻬﺎل :درﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮاﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮنرﯾﺰی رﮐﺘﺎل :دﻓﻊ ﺧﻮن روﺷﻦ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه
ﻗﻄﺮه ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺪﻓﻮع یا دﻓﻊ ﺧﻮن ﺗﯿﺮه اﺳﺖ.
ﮐﺎﻫﺶ وزن :ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺶ از ده درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻃﯽ
ﺷﺶ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﺳﺖﮐﻪ ﺑﺪون رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ خود خواسته
ایجاد شده باشد.
درد ﺷﮑﻢ :درد ژﻧﺮاﻟﯿﺰه ﯾﺎ درد ﻧﺎﺣﯿﻪ پایین شکم
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺳﺮﻃﺎن
روده ﺑﺰرگ
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک
ﯾﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ و ﺳﭙﺲ ارایــه خدمات
مناسب در سطوح مختلف نظام سالمت و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ.
گروه هدف ،همه افراد 50تا  69ساله ای هستند که برای
ارزیابی به مراکز ارایهدهنده خدمت فراخوانده شدهاند.

سرطانکولورکتال

پــس از ارزیــابــی فــرد و گرفتن شــرح حــال تست فیت
جهت شناسایی خون مخفی در مدفوع انجام می شود.
در صــورت مثبت بــودن فــرد به سطح تخصصی جهت
اقــدام هــای تکمیلی ارجــاع می شود .در صــورت منفی
بودن تست ،دوسال بعد جهت مراجعه برای غربالگری
مجدد توصیه می شود .در افراد زیر  50سال و باالی 70
سال در صورت داشتن نشانهها یا عوامل خطر به سطح
تخصصی ارجاع می گردند.
بدیهی است با رعایت رژیم غذایی کم چرب به همراه
مقداری فیبر ،میوهها ،سبزیجات و ورزش به میزان  ۵روز
یا بیشتر در هفته و هر بار به مدت  ۳۰دقیقه میتوان از
این سرطان جلوگیری کرد.

نتیجهگیری

سرطانها اگر بموقع تشخیص داده شوند قابل درمان هستند و اگر نشانههای گفته شده نادیده گرفته شود،
می تواند بسیار خطرناک باشد و باعث پیشرفت بیماری شود؛ لذا باید نشانههای گفته شده را جدی گرفت و با
رعایت شیوه زندگی سالم ،تغذیه سالم و داشتن فعالیت فیزیکی مطلوب از ابتال به سرطانها جلوگیری کرد.

منابع
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