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 مقدمه
به  2008میلیون نفر در سال  6/7تعداد مرگ ناشی از سرطان در جهان از  ،سازمان جهانی بهداشتطبق آمار 

دهه آینده در ایران افزایش ی شود میزان سرطان طبینی میپیشخواهدرسید.  2030میلیون نفر در سال  1/13

امروزه سرطان دومین عامل مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ و میر در کشورهای در یابد.

هزار نفر جان خود را بر اثر 30گردد و بیش از هزار مورد سرطان ثبت می 85حال توسعه است. در ایران ساالنه حدود 

 1د.دهنیابتال به سرطان از دست م

موقع، درمان مناسب و مراقبت بعد از درمان، عوامل کنترل سرطان و ژوهش، آموزش برای پیشگیری، تشخیص بهپ

ها با بهبود ، حدود یک سوم موارد سرطانوجود با این 2باشد.جلوگیری از مرگ زودرس افراد مبتال به سرطان می

های درمان است. بروز سرطان در استانموقع بالقوه قابل شیوه زندگی قابل پیشگیری و یک سوم دیگر با تشخیص به

 های دیگر است.تب بیشتر از استانمرکزی کشور به مرا

های وسیله مرکز مدیریت بیماریبه 1391که در تابستان  1388آخرین گزارش ثبت موارد سرطانی سال براساس 

درصد،  3/12به ترتیب سرطان پوست  ،ارش شدهگز سرطانمورد  74.067ها منتشر شد، از غیرواگیر، اداره سرطان

طبق همین اند.ه خود اختصاص دادهها را بدرصد از کل سرطان 3/9درصد و سرطان معده  6/10سرطان پستان 

درصد به 23زن مبتال به سرطان در ایران،  32.898ترین سرطان در زنان ایرانی، سرطان پستان است. از گزارش، بارز

های تهران، اصفهان و یزد به ترتیب بیشترین بروز سرطان پستان را به خود هستند. استان سرطان پستان مبتال

( و موسسه تحقیقات، درمان و آموزش IARCالمللی تحقیقات سرطان)های آژانس بینطبق گزارشاند.اختصاص داده

بین زنان ایرانی، سرطان  ترین سرطانترین سرطان بین مردان ایرانی، سرطان معده و کشندهسرطان کشور، کشنده

ترین سرطان در ایران، سرطان معده شناخته شده است. این سرطان رتبه اول علل پستان است.اما در کل، کشنده

مرگ ناشی از سرطان را در مردان ایرانی به خود اختصاص داده است درحالی که در زنان، بعد از سرطان پستان، رتبه 

 3 دارد.ومیر ناشی از سرطان را دوم مرگ

حساس سازی و ارتقاء سطح آگاهی و با هدف و  به صورت پایلوتاین طرح  ،از این رو به منظور تشخیص زود هنگام

نفر از زنان شناسایی  500سرطان پستان با مشارکت تعداد غربالگری نگرش جامعه بخصوص زنان در موضوع اهمیت 

و بخش پاتولوژی بیمارستان مرکز سالمت زنان مکاری پور و با هو معرفی شده از سوی موسسه خیریه بهنام دهش

اجرا گردیده که گزارش اقدامات و نتایج به دست آمده های اجرایی توسط این موسسه خیریه آتیه و تامین کل هزینه

 به شرح ادامه تقدیم حضور شما خواننده گرامی میگردد.

                                                             

 موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان1

 موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان2

لی تحقیق روی الملهای غیرواگیر، اداره سرطان/ آژانس بین، وزارت بهداشت، مرکز مدیریت بیماری1388گزارش کشوری ثبت موارد سرطانی 3

 های خاصسرطان، سازمان جهانی بهداشت/ موسسه تحقیقات، آموزش و پیشگیری سرطان، بنیاد امور بیماری
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 شناسنامه طرح

 طرح غربالگری سرطان پستان     : عنوان 

 پورخیریه بهنام دهشموسسه     :مجری 

 لوژی بیمارستان آتیهبیومرکز سالمت زنان و بخش پاتو  های همکار:مراکز و سازمان 

 شهر تهرانساکن سال  69تا  30نفر از زنان  500تعداد     :گروه هدف 

  :1392دی تا  دینرفرو  آماده سازی و هماهنگی 

  20الی  13 -دوشنبه های روز، 93خرداد  31دی ماه الی 16   :اجرامدت زمان 

  ریال010/335/712   :ها هزینهجمع کل 

 

 پورخیریه بهنام دهشموسسه  –طرح انهمکار

 مهرنوش خوشخونژاد  :  مسئول 

 لیلی رضایی  :مشاورمالی 

 سمیرا صفوی  : مدیر اجرایی 

 :حامی موسسه میلیون ریالی  200پور + کمک موسسه خیریه بهنام دهش  منابع مالی 

 حسابداری، قلک، دفتر، مددکاری ای همکار:واحده 

 رامش الهیجی، ، نازنین سپهریمریم رضاییها خانم :ین همکارداوطلب 

 دکترندا مهردادیلدا روشندکتر  ،دکتر سیما گیتی ،مریم کاشانیها خانم  :مشاوران ،، 

 حسام الدین نراقیزاده و دکتر موسوی انآقای، دکتر مونا ملک زاده

 

 مرکز سالمت زنان–طرح  انهمکار

  دکتر آزاده جوالیی :و پزشک متخصصمدیر 

 محبوبه شرف الدین، مرمر اسفندیاریها خانم  :دستیاران پزشک 

  نادریان و دکتر کیانیها خانم  رادیولوژی:تیم 

 نسرین خجستهخانم   :بخش پذیرش 
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 (Objectiveاهداف اختصاصی )

 در میان گروه هدف پروژهمبتال به سرطان پستان  اردتشخیص زودهنگام مو 

 در میان گروه هدف و سایر زنان در ارتباط با ایشانانجام خودآزمایی ماهانه سازی آموزش و حساس 

 های بلند شناسایی راهکارهای توسعه و بهبود روش اجرایی این طرح به منظور طراحی و اجرای برنامه

 مدت

 ی سرطان پستان و ایجاد شبکه ارتباطی و همکاری شناسایی مراکز و سازمانهای توانمند در زمینه غربالگر

 مشترک

 

 (Outcomeنتایج مورد انتظار از اجرای طرح )

 سرطان پستان ن زنان به منظور شناسایی زودهنگاممعرفی و آشنا سازی اهمیت غربالگری در میا 

  نجام ابا هدف افزایش احتمال حفظ پستان و پیشگیری از تخلیه بی مورد زیر بغل در میان گروه

 به موقع تشخیصغربالگری و 

 های پیشگیری و آموزشهای مناسب جلب مشارکت زنان در برنامهشناسایی روش 

 مستندسازی دستاوردها و تهیه مقاله و گزارش علمی در پایان طرح جهت انتشار در مراجع مربوطه 

 بلند مدت بهره برداری از نتایج حاصله به منظور طراحی برنامه آموزشی و اجرایی به صورت 

  اجرایی طرح غربالگری سرطان پستان به منظور ترویج و جلب مشارکت سازمانهای دست بستهتهیه-

 اندرکار
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 روند اجرای طرح

 تان؛سرطان پس رایزنی و هماهنگی با مراکز متخصص در غربالگری  

  ؛پوردهش خیریه بهنامموسسه انتخاب و توافق با مرکز سالمت زنان به منظور همکاری در طرح با 

  ؛4داوطلبین همکاری در طرحشناسایی 

 ؛ریزی مراجعه داوطلبین برای معایناتهماهنگی با مرکز سالمت زنان و برنامه 

 ؛مدیریت و هماهنگی الزم به منظور برنامه ریزی مراجعه کنندگان به مرکز سالمت زنان 

  نیاز و با درصورت ، بجوافت دریاانجام ماموگرافی، ، تشکیل پرونده، مراجعه کنندگان در مرکزحضور

 بیوپسی در ، انجامسونوگرافی، بزرگنمایی و در صورت مشاهده توده مشکوک ،تشخیص رادیولوژیست

 ؛مرکز

 در اتاق مخصوص توسط در گروههای دو نفره انجام معاینات بالینی و پس از آن  آموزش معاینه پستان

 جراح عمومی؛

  صورت لزوم انجام ماموگرافی و یا سونوگرافی؛ سال توسط پزشک و در 40معاینه افراد زیر 

  ؛آتیماه  12الی  6 طیهماهنگی برای چک آپ  مورد مشکوک،مشاهده در صورت عدم 

   بازگشت به زندگی و پس از آن و در مرحله پیش سرطان  برای افرادو خروج توده انجام جراحی

 فعالیتهای اجتماعی و روزمره؛

 در مراکز و برای افراد مبتال به سرطان  شیمی درمانی،رادیوتراپی()انجام جراحی و درمانهای تکمیلی

 ؛مورد انتخاببیمارستانهای 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .حامیان موسسه:تک ماکارون،شاتل،رایتل،دهشپاد،همکاران سیستم،بانک سامان،گاما،چرم مشهد،چای گلستان 4

 خیریه ها:سپاس، دستهای مهربان،زینب کبری،عمل

 ن،اقوام درجه یک،کارمندان مدرسه غفار رسول، افراد خارج از موسسهپرسنل،داوطلبا

 زنان اتباع افغان
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 نقاط قوت طرح

 ؛و خیرین موسسه خیریه بهنام دهش پورموسسه هزینه طرح توسط کل تامین  -1

در طرح تنوع و تکثرهای الزم از لحاظ سن،تاهل و تجرد،محل سکونت، شغل،میزان تحصیالت بکارگیری  -2

 ؛فوق

بالینی و آموزش  در انجام معایناتدارای تجربه فعالیت مرتبط  استفاده از متخصص جراحی عمومی -3

 ؛در گروه هدف خودآزمایی پستان

به این  لت دسترسی گروه هدف پروژهومرکز سالمت زنان واقع در میدان ونک و سهو همکاری با انتخاب  -4

 ؛مرکز

 سونوگرافی، ماموگرافی پیشرفته هایدستگاههمکاری و تعامل با مرکز سالمت زنان که دارای تجهیزات و  -5

  ؛دیجیتالکیفیت تصویربرداریها با بوده و 

 روز؛همان در شناسایی توده مشکوک پس از در  مرکز سالمت زنان انجام بیوپسی  -6

ساعت بعد  24نمونه ارسالی از مرکز و ارائه پاسخ بررسی  جهتلوژی بیمارستان آتیه بیوپاتومرکز  همکاری با -7

 ؛از ارسال نمونه

 ؛مرکز سالمت زنان در بررسی و شناسایی موارد مشکوکهمکار در کارشناسان تجهیزات و دقت باالی  -8

افراد معرفی شده از سوی خیریه و انجام معاینات برای  اختصاص روزهای دوشنبه از سوی مرکز سالمت زنان -9

 ؛در هر نوبت معاینهنفر  35الی  25ن بررسی تعداد به طور میانگی

به  برای گروه هدف)نمایش اسالید نمونه های شناسایی شده( آموزشی و حساس سازی  اقداماتاستفاده از  -10

 ؛غربالگری در هفته های پایانی طرحانجام ساالنه آزمایشات  منظور ترغیب و تشویق ایشان برای

 ؛پور به شرکت کنندگان در طرحطرف خیریه بهنام دهش ارائه بروشور و محتوای آموزشی از -11

 ؛ارائه بسته بهداشتی به کلیه شرکت کنندگان در طرح -12

 ؛شرکت کنندگان در طرح اتباع افغاننفر از زنان  60تعداد به حمایتی مواد غذایی بسته ارائه  -13

مورد    7، د پیش سرطانمور 5 مورد مبتال به سرطان پستان، 2 ،مورد نمونه برداری از بافت مشکوک 14 از -14

 ؛خاص بدون مشکل
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 نقاط ضعف طرح

 از با توجه به اینکه) در طرح غربالگری سرطان پستان بدلیل مخالفت مدیر مرکز هر نوع بیمهعدم استفاده  -1

نمی بایست در  ،هزینه های غربالگری توسط سیستم های بیمه ایران شناخته شده نیست ethicsلحاظ 

 بیمه خود بیماران استفاده نمود.( غربالگری از دفترچه هایانجام هر گونه 

      وقت  داده به متقاضیان زمانهای طوالنیدر توده مشکوک، واب پاتولوژی جارائه  جهت ،در بعضی موارد -2

 .می شد

امور وقتگیری از انجام حضور خود بیماران مرکز در هفته هایی که به طرح غربالگری اختصاص داشت و  -3

 ؛پسیجمله بیو

   جهت آموزش و معاینات بالینی ،در بعضی هفته ها، عدم حضور به موقع پزشک در مرکز -4

پروژه  ،نفره در هر هفته 35الی  20ثبت نام حداکثر همچنین و  سالمت زنانمرکز در  یبدلیل محدودیتهای -5

     ی انجام در زمان کوتاهتر جهت بررسی و نتایج حاصل از طرح که می بایست دماه به اتمام رسی 6طی 

  گرفت.می 

هزینه های بیوپسی می بایست از تیجه حاصل گردید که ناین با پزشکان متخصص  تعاملو طی مشاوره  -6

لزوم  مرکز سالمت زنان به دلیل با مدیریت در جلسات و گفتگوهای مکرر .دح غربالگری جدا باشطر

 داخت گردید.د و این هزینه ها توسط موسسه پرآزمایشات دقیق تر موافقت نگردی

 ؛نوع و شیوه برخورد پزشک مربوطهنارضایتی تعدادی از مراجعه کنندگان از  -7

افراد  %45 ،در طرح فوقافراد ثبت نام شده  و حامیان موسسه ب،داوطل بودن قشر پرسنل،دلیل جوان به  -8

  ند.سال اختصاص داد 60الی  50افراد را گروه سنی  %32و سال  50الی  40شرکت کننده بین 

 

 ه پیوست گزارش آماری و تصویری از طرح ارائه گردیده است.ب

از  نفر 7تعداد توانستیمطرح از  و حمایت با موافقتکه را داریم و قدردانی  از مجریان طرح کمال تشکر نیز در پایان

ربالگری به ئه پکیج طرح غادر فاز دوم با ارامید است  .یمنمای شناسایی در مراحل اولیه بیماری،گروه هدف را زنان 

 برداریم.گام مثبتی در این راه انسان دوستانه  یمبتوانسازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی بانوان شاغل در 
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 طرح آماریگزارش  - 1پیوست 
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 طرحاز  مراجعات و نتایج حاصلهگزارش  - 2پیوست 

 تاریخ
تعداد مراجعین 

 نفر -

تعداد 

 بیوپسی
 تنتیجه آزمایشا سن -اسامی

16/10/92 35 2 

          سید معصومه هاشمی پور

 ساله56 

 

پس از عمل  جراحی   - پرسنلمادر  

در  میلی متری مبتال به سرطان10توده 

مراحل درمانی تکمیلی  ،دیبیمارستان 

.)نیاز به شیمی را پشت سر گذاشتند

 درمانی نبود و تنها رادیوتراپی شدند.(

 

 راضیه انصاری نمین

 ساله 65

 

پس از  -مددکار بیمارستان امام حسین

انجام وکیوم بیوپسی توده یک میلی 

مشخص شد متری در مرکز دکتر گیتی 

 وجود ندارد. وردیم

30/10/92 27 0   

07/11/92 32 0   

14/11/92 23 0   

21/11/92 30 1 

 فاطمه ناظرحضرتی

 ساله 55

 

توده در  -شاتلاز شرکت مادر پرسنل 

ی بود و در بیمارستان مرحله پیش سرطان

 .مهدیه تحت عمل جراحی قرار گرفتند 

28/11/92 38 3 

 طاهره خدابنده

 ساله 45

 

پس از  –کارمند مدرسه غفار رسول 

 توده مبتال به سرطان درعمل جراحی 

، مراحل درمانی تکمیلی بیمارستان خاتم 

 را پشت سر گذاشتند.

 نازنین طاهرپور

 ساله 43

 

 
 

توده در  -شرکت گاما در لاز اقوام پرسن

مرحله پیش سرطانی بود و در بیمارستان 

.آرش تحت عمل جراحی قرار گرفتند  

 

 

 ماه منظر خطیری

 ساله 59

 

پس از در مرکز دکتر گیتی -مادر پرسنل

مشخص شد موردی وکیوم بیوپسی انجام 

 وجود ندارد.

05/12/92 28 1 
 معصومه خاتون امیری

 ساله 45
 موردی نبود.

12/12/92 38 2 

 لیال حیدری

 ساله 42

 

 موردی نبود.
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 تاریخ
تعداد مراجعین 

 نفر -

تعداد 

 بیوپسی
 تنتیجه آزمایشا سن -اسامی

 سکینه رسولی

 ساله 42

 

توده در مرحله پیش  -از اتباع افغان

در بیمارستان مهدیه با سرطانی بود و 

هزینه موسسه خیریه بهنام دهش پور 

  .تحت عمل جراحی قرار گرفتند

18/01/93 32 0   

25/01/93 16 0   

01/02/93 27 0   

08/02/93 30 1 

 هاله شالفروش

 ساله 49

 

توده در  -از حامیان شرکت دهشپاد

و طی عمل مرحله پیش سرطانی بود 

 جراحی خارج گردید.

15/02/93 31 1 

 گلچین ابراهیمی

 ساله 44  

 

 موردی نبود.

22/02/93 21 0   

05/03/93 19 0   

12/03/93 18 1 

 زهرا رضایی

 ساله 51

 

 موردی نبود.

19/03/93 28 1 

 میترا شفارودی

 ساله 46  

 

 موردی نبود.

26/03/93 25 1 

 مهری میرحیدرزاده

 ساله 52

 

 موردی نبود.
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 طرح مالیگزارش  - 3پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش تصویری - 4 پیوست 

 ارزش ریالی عنوان سرفصل
 000/000/700 نفر در مرکز سالمت زنان 500 سرطان پستان برای غربالگریآزمایشات و معاینات در طرح   هزینه

 000/900/1 عدد کیسه و چاپ لوگوی خیریه 420 ههزین

 000/000/3 رفت و آمد اتباع افغان به مرکز سالمت زنان  هزینه

 000/500/1 بردن پکیج های طرحآژانس پرسنل جهت  هزینه

 008/016/2 بیوپسی دو نفر از اتباع افغان در بیمارستان آتیه هزینه

 000/000/1 ری و بایگانی تصاویر ماموگرافیگیگابایت جهت جمع آو 16عدد فلش  3 هزینه

 002/919/2 نفر از داوطلبان و پرسنل قبل از شروع پروژه با مرکز سالمت زنان 3تصویربرداری  هزینه

 000/471/5 قلک طرح غربالگری در مرکز سالمت زنان درآمد

 500/333/3 قلک  طرح غربالگری در  دفتر خیریه درآمد

 010/335/712 جمع کل هزینه ها

 500/804/8 جمع کل درآمدها
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 تکمیل فرم رضایتنامه توسط مراجعه کنندگان اتباع افغان  زنان میانتوزیع پکیج مواد غذایی 

  
 پستان غربالگری سرطانطرح استند  سونوگرافی و بیوپسی در مرکز سالمت زنانآزمایشات محل انجام 

  

 دیجیتال دستگاه ماموگرافی سرطان پستانغربالگری  طرح پکیج های

 


