* عَارض ٍ پیاهدّای سرطاى پرٍستات:

* چگًَِ از ایي بیواری پیطگیری کٌین:

 -کاّص کیفیت صًذگی

 -هؼایٌات هشتة تحت ًظش هتخصاص اٍسٍواَطی

 -تحویل ّضیٌِّای اقتصادی تِ فشد ،خاًَادُ ،جاهؼِ

تشای کساًی کِ سي تاالتش اص  51سال یاا سااتا اِ

 -ػَاسض جسوی ٍ سٍاًی ًاضی اص دسهاىّا

* درهاى سرطاى پرٍستات:
 -جشاحی (پشٍستاتکتَهی سادیکال)

خاًَادگی سشطاى پشٍستات داسًذ
داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خدهات بْداضتی ٍ درهاًی تْراى

 اًجام غشتاویشی دس صَستی کِ ػالئن تیواسی ساًذاسیذ ٍوی ػَاهل خطش تیواسی سا داسا ّستیذ
 -اتخار سثک صًذگی ساون (فؼاویت تذًی سٍصاًاِ،

 -پشتَ دسهاًی

تغزیِ هٌاسة ،تشک سییاس ٍ اوکل)

َّ -سهَى دسهاًی

 -فؼاویت تذًی سٍصاًِ حذاقل  01دقی ِ ٍ  0تا  5دس

 -ضیوی دسهاًی

ّفتِ

 -سشها دسهاًی (کشایَسشجشی)

 -هصشف فشاٍاى هَاد داسای آًتیاکسیذاى ٍ ویکَپي

* پیصآگْی سرطاى پرٍستات:
 ایي سشطاى خیلی کطٌذُ ًیست ٍ تاا پایایایاشی ٍتطخیص ٍ دسهاى توَقغ قاتل کٌتشل است
  %89هشداى هثتال حذاقل تا  5سال %98 ،تا  01ساال ٍ %55تا  05سال صًذُ هیهاًٌذ.
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داًطکدُ پرستاری ٍ هاهایی

سرطان پروستات

هثل گَجِ فشًیی ،سَیا ،چای سثضٌّ ،ذٍاًِ
 کاّص هصشف چشتیّا ٍ گَضت قشهض افضایص هصشف غزاّای حاٍی سٍی ،سلٌیاَم ٍٍیتاهیي D

 کاّص تواع تا هحیطّا ٍ هَاد آوَدُ ٍ سوی6
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* سرطاى پرٍستات چیست:

* عالئن سرطاى پرٍستات:

* آهار ٍ ارقام سرطاى پرٍستات:

 -تَهَسی دس هشداى هیاًسال ٍ ساووٌذ است کِ اص

 -سِ سشطاى ضایغ دس هشداى سشطاىّای پشٍستاات،

سلَلّای پشٍستات هٌطا هایگایاشد ٍ تصاَست

ایي سشطاى چَى تِ آساهی سضذ هیکٌذ دس هشاحل

آّستِ پیطشفت هیکٌذ .تیاطاتاش ساشطااى ّاای

اٍویِ ػالهت خاصی ًذاسد اها دس هشاحل پیطشفتاِ

پشٍستات آسام سضذ هیکٌٌذ ،اها تشخی سضذ ًسثاتاا

ٍ هتاستاتیک ػالئن صیش سا تشٍص هیدّذ:

سشیؼی داسًذ .ػلت اصلی ٍقَع آى ًااهطاخاص

ٍ -جَد خَى دس ادساس ٍ هایغ هٌی

سیِ ٍ کَوَسکتال ّستٌذ.
 سشطاى پشٍستات یکی اص ضایغتشیي سشطاىّاا دسهشداى ضٌاختِ ضذُ است کِ هیضاى اتتال ٍ هشگٍهیاش
ًاضی اص آى دس حال افضایص هیتاضذ.

است.

 -جشیاى هٌ طغ ٍ ضؼیف ادساس

* عَاهل خطر:

 -سَصش ادساسی

سشطاى دس ایشاى هیتاضذ.

 -سي تاالتش اص  51سال

 -احتثاع ٍ تکشس ادساسی

 -تطَس ت شیثی ّشساوِ  001111هَسد جذیذ ضٌاسایی

 -طًتیک ٍ سات ِ خاًَادگی سشطاى پشٍستات

 -اًضال دسدًاک

ضذُ ٍ ً 00111فش دس ا ش ایي تیواسی فَت هیکٌٌذ.

 -تفاٍتّای قَهی ،فشٌّیی ٍ ًظادی

 -اختالل ػولکشد جٌسی

 -اص ّش  5هشدً 0 ،فش دس طَل ػوش خَد دچاس ع.ج

 -فؼاویت جسواًی کن ٍ چاقی

 -کوشدسد ،دسد ًاحیِ ویي ٍ پشیٌِ

 -سطین غزایی ًاهٌاسة (هثال پشچشتی)

 -آًوی (کن خًَی)

 -هحشکات هحیطی (کاس تا هَاد ضیوایی ٍ سوی)

 -کاّص ٍصى ٍ تَْع

 -سشطاى پشٍستات ّطتویي ػلات هاشگ دس ا اش

هیضَد.
 تشٍص سشطاى پشٍستات تا تاالسفتي سي اص  51ساالتِ سشػت افضایص هییاتذ ٍ تیص اص  %01هاَاسد دس
سٌیي تاالی  55سال سخ هیدّذ.
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 -اوتْاب ٍ ػفًَت هضهي پشٍستات

بیواری ّایپرپالزی خَشخین پرٍستات ًیس

 -استؼوال فشاٍاى دخاًیات ٍ اوکل

هیتَاًد ًطاًِّای فَق را پدید آٍرد!
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