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 پویش ملی مبارزه با سرطان

 میلیون مبتال به سرطان در جهان 18تعداد  1397در سال. 
 هزار مورد جدید ابتال گزارش می شود  110در ایران هر سال

 .هزار مورد منجر به مرگ است 56که 
 نیستسن سرطان در ایران پائین تر. 
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 کاهش ریسک ابتال به سرطان

 :شیوه زندگی نامناسب و عوامل خطر محیطی
استعمال دخانیات 
اضافه وزن، چاقی 
رژیم غذایی و عادات تغذیه 
کم تحرکی 
مصرف الکل 
مواجهه های شغلی و پرتوهای یونیزان 
بیماری های زمینه ای 
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 پیام های پویش ملی مبارزه با سرطان

 نیمی از سرطان ها قابل پیشگیری است•
 روش های خودمراقبتی برای پیشگیری را بشناسید•
 عالئم هشداردهنده سرطان را بشناسید•
 آموزش، حمایت و احترام به حقوق بیماران را تقویت کنید  •
 سرطان مسری نیست•
 درد جزئی از سرطان نیست•
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 خودمراقبتی و تشخیص

 :سرطان سینه
 افزایش شانس ادامه حیات% 97سال نخست،  5تشخیص در 
معاینه توسط خود شخص 
ماموگرافی 

 
 :سرطان رحم

معاینات پزشکی و پاپ اسمیر 
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 دالیل عدم انجام آزمایش
 

HIV: Human Immunodeficiency Virus  

 ویروس نقص ایمنی

 

 AIDS: Acquired immunodeficiency virus  

 سندرم نقص ایمنی اکتسابی
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 آمار مبتالیان طبق اعالم وزارت بهداشت



 

 تماس جنسی با افراد آلوده•
 تزریق خون و فرآورده های آلوده•
 سرنگ مشترک •
 مادر آلوده به جنین•
ابزار آلوده در دندانپزشکی، حجامت،  •

سوراخ کردن گوش، خالکوبی، تیغ ریش  
 تراشی و اصالح

 پیوند اعضا از بافت آلوده•
 مبتالیان به بیماری های آمیزشی•
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•HIV خارج در تکثیر به قادر 
 .نیست بدن

 
 که ای آلوده فرد هیچ کنون تا•

 سطوح با تماس طریق از
  باشد، شده آلوده محیطی
 .است نشده شناخته

 
 

 



 

 اتکا به عالئم تا چه اندازه مطمئن است؟•
 ELISAآزمایش 

9 

 :زمان مناسب آزمایش
 هفته پس از عفونت، میزان قابل تشخیصی از آنتی بادی ضد  8تا  2اکثر افراد HIV  را

 آورندبوجود می 

 عفونتماه پس از  3برخی افراد 

 ضدپیدایش آنتی بادی نادر، در مواردHIV   ماه بعد از عفونت به  6است تا ممکن
 افتدتاخیر 



 

 چه گر دارند، وجود  HIVعفونت درمان برای بسیاری داروهای•
  کمک عوارض بهبود در ولی شوند، نمی محسوب قطعی درمان

 .کرد خواهند
  AIDS به  HIVعفونت تبدیل سیر ویروسی، ضد قوی داروهای•

  داده افزایش را فرد عمر طول نتیجه در کنند می طوالنی را
 .نمایند می بهتر را فرد زندگی وکیفیت
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،دادن دست گرفتن، آغوش در روبوسی 
اجتماع و کار محل منزل، در معمولی تماس 
البسه و غذا و آب 
سرفه و عطسه 
بیمار عرق و اشک با تماس 
عمومی توالت و عمومی شنای استخر 
اتوبوس بلیت و پول تلفن، گوشی در، دستگیره 
عمومی نقلیه وسایل 
حیوانات با تماس و حشرات نیش 
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 (HPV)ویروس پاپیلومای انسانی 

Human Papilloma Virus 
 

 سرطان دهانه رحم1.

 سرطان کانال زایمانی2.

 سرطان دستگاه تناسلی خانم ها3.

 سرطان تناسلی آقایان4.

 سرطان مقعد5.

 سرطان قسمت خلفی حفره دهان6.
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 (HPV)ویروس پاپیلومای انسانی 
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 دهانه رحم، دستگاه تناسلی آقایان و قسمت خلفی )همراه با بدخیمی  18و  16انواع
 (حفره دهان

 (همراه با زگیل تناسلی)غیر بدخیم  11و  6انواع 
 :انتقال
تماس مستقیم پوست به پوست و در اغلب موارد از طریق انواع تماس جنسی 
در صورت وجود زگیل حین زایمان 

 :عالئم
 زگیل ها متعدد یا منفرد، بدون درد در ناحیه تناسلی آقایان و خانم ها: نوع غیر بدخیم

 خونریزی نامنظم، کاهش وزن شدید، درد پشت و لگن، خستگی، ترشحات: نوع بدخیم



 HPVپیشگیری 

 :ABCDالفبای 
 خویشتنداری(bstinenceA) 
 وفاداری(e FaithfulB) 
 کاندوم مداوم از استفاده(ondomContinues use of C  ) 
 گردان استفاده از الکل و داروهای روان عدم(rugs Don’t use of D) 
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 ماه پس از ورود، 4تا  3در برخی ایجاد زگیل در  بدون عالمت،
 زمان دقیق انتقال و منبع عفونت امکان پذیر نیست،

 .محدودشوندهعفونت خود 



 HPVپیشگیری 

 روش واکسیناسیون
 18و  16: دوظرفیتی

 11و  6، 18، 16: چهار ظرفیتی
 ویروس ها% 90محافظت مقابل : نه ظرفیتی

 
 سن زدن واکسن  

 زمان واکسیناسیون 
 نوع واکسیناسیون 

 

16 



 درمان عوارض

کرم موضعی 
کرایوتراپی 
لیزر 
جراحی 

 
 .درمان موضعی خطر انتقال بیماری را کاهش می دهد ولی کامالً منتفی نمی کند

 
 مشاوره قبل ازدواج

 .ضروری هستند HIVبررسی عفونت های هپاتیت، سیفلیس، 
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 :منابع
راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونت های آمیزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1.

 مرکز مدیریت بیماری های واگیر
 سازمان غذا و دارو، دفتر پایش فرآورده های سالمت محور2.

 دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران3.
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