
 " اثر بخشی درمان را بیشتر و هزینه ها را کاهش می دهذ ، افزایش آگاهی عمومی عالیم سرطان پستان" 

 

 

ضَاّذ سیادی ٍجَد دارد کِ اگز سزطاى سٍدتز تطخیع دادُ ضَد، ًِ تٌْا اثزبخطی درهاى ّا بیطتز ٍ ّشیٌِ ّا کوتز هی 

ضَد( کاّص هی یابذ ٍ اثزات جسوی ٍ رٍاًی  ضتِ هیضَد، ًیاس بِ جزاحی ّای رادیکال )جزاحی ّای کِ تواهی پستاى بزدا

 آى ًیش کن هی ضَد.

بِ گشارش رٍابط ػوَهی هؼاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍری، دکتز ػلی هطلق رئیس ادارُ سزطاى ٍسارت بْذاضت با اضارُ بِ اثز بخطی 

طَری کِ در حال حاضز، تطخیع سٍد ٌّگام سزطاى گفت: سزطاى یکی اس هطکالت اغلی سالهت در دِّ ّای اخیز است بِ 

در بسیاری اس کطَرّا بِ دٍهیي دلیل هزگ ٍ هیز تبذیل ضذُ است. بزٍس سزطاى بِ دالیل هتؼذد اس جولِ افشایص سي 

 جوؼیت، تغییز در ضیَُ سًذگی ٍ ػَاهل هحیطی در حال افشایص است. 

ػٌَاى ضایغ تزیي سزطاى در سًاى ضٌاختِ هی  ٍی افشٍد: در ایي هیاى سزطاى پستاى بِ جش ایٌکِ تقزیبا در تواهی کطَرّا بِ

ضَد، در ایزاى ٍ بسیاری اس کطَرّای در حال تَسؼِ ًیش ًسبت سًاى هبتال در سي سیز پٌجاُ سال سیاد است ٍ اس آًجا کِ سًاى 

یزات رٍاًی تاث چٌاًکِ داراست را باالی اجتواػی اثزات در ایي سي کارایی سیادی چِ در هحیط خاًَادُ ٍ چِ اجتواع دارًذ 

 جزاحی سزطاى ٍ درهاى ّای بؼذی ّن بزای سًاى ٍ ّن بزای ّوسز ٍ فزسًذاى سیاد هی باضذ. 

رئیس ادارُ سزطاى ٍسارت بْذاضت گفت: ضَاّذ سیادی ٍجَد دارد کِ اگز سزطاى سٍدتز تطخیع دادُ ضَد، ًِ تٌْا اثزبخطی 

ی رادیکال )جزاحی ّائی کِ تواهی پستاى بزداضتِ هیطَد( درهاى ّا بیطتز ٍ ّشیٌِ ّا کوتز هی ضَد، ًیاس بِ جزاحی ّا

 کاّص هی یایذ ٍ اثزات جسوی ٍ رٍاًی اى ًیش کن هی ضَد. 

دکتز هطلق خاطز ًطاى کزد: در ایزاى در طی سال ّای گذضتِ با آگاّی ػوَهی ٍ پیطزفت رٍش ّای تطخیػی، درهاًی 

تیجِ ًیاس بِ جزاحی ّای رادیکال کن ضذُ است اها ّوچٌاى تا اًذاسُ هتَسط تَهَر تطخیع دادُ ضذُ کاّص یافتِ، در ً

 دستیابی بِ ّذف ایذُ آل )تَهَر سیز دٍ ٍ تزجیحا سیز یک ساًتیوتز( فاغلِ دارین. 



ٍی افشٍد: بزای دستیابی بِ ایي ّذف یکی اس هْوتزیي هَارد، آهادگی سیستن بْذاضتی بزای ضٌاسایی سزطاى پستاى در 

ر ّویي راستا ٍسارت بْذاضت تالش هی کٌذ ضوي طزاحی ٍ اجزای پزٍتکل ّای استاًذارد ٍ کن ّشیٌِ هزاحل اٍلیِ است. د

 کاهل ّای بزرسی تحت را هطکَک افزاد بزای ضٌاسایی ػالین ّطذاردٌّذُ سزطاى پستاى، بتَاًذ در سطح هزاکش درهاًی پایِ 

خیع سٍدٌّگام در سطح کطَر، اس سال آیٌذُ اهکاى تط هزاکش ساخت بِ آغاس ٍ طزاحی با خَضبختاًِ کِ دّذ قزار تزی

 هزاقبت ًظام هٌذ در سطح دٍ ًیش فزاّن خَاّذ ضذ. 

ٍی با اضارُ بِ کوپیي سزطاى غَرتی کِ جْت آگاُ ساسی باًَاى در ارتباط با سزطاى سیٌِ تَسط هَسسِ خیزیِ سزطاى ٍ 

ظ ػالین ّطذاردٌّذُ سزطاى، ضاُ کلیذ اساسی در اًستیتَ کاًسز بزگشار هی ضَد گفت: افشایص آگاّی ػوَهی در خػَ

ضٌاسایی سٍدٌّگام سزطاى پستاى است کِ بزگشاری پَیص ّا یا کوپیي ّای هلی ٍ هحلی هی تَاًذ ًقص هْوی در ایي راستا 

ایفا کٌذ ٍ ٍسرات بْذاضت ًیش در طی سال ّای گذضتِ چٌیي پَیص ّایی را طزاحی ٍ اجزا کزدُ ٍ اس ّوکاری ٍ ّوزاّی 

هزدم ٍ ساسهاى ّای هزدم ًْاد ًیش استقبال هی کٌذ تا با ّوکاری ّوِ بتَاى، بزٍس سزطاى پستاى را کن ٍ آى را سٍدتز 

 ضٌاسایی کزد.

 


