
 امنیت غذایی:
کافی به منظور زندگی سالم و  به غذای همه وقت و همه جاهمه مردم در  اقتصادی و فیزیکی دسترسی؛ یور از امنیت غذایظمن •

 است. سالم و فعال

 هستند. تغذیه خانواده انامنیت غذایی و مدیر محورزنان  •

 است. سالمت زنان متضمن سالمت جامعه •

 است. از تعالیم زنان، جامعه متعالی می شود. اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعهزن عنصر حیاتی در توسعه  •

  فراهم می کنند.اعتالی فرهنگ و سواد تغذیه ای زنان را زمینه  ،سیاستگذاران هر کشور •

ان انتخاب کنند، و آگاه بوده و غذای سالم را با دقت فراو تبلیغات فریبنده مواد غذایی هوشیار مقابلدر جامعه  زنان الزم است •

 چرا که تامین کننده امنیت غذایی خانواده هستند.

  خود قرار دهند. انتخابکم چرب، کم نمک و کم شیرین را الگوی غذاهای توجه کرده و  زنان به برچسب مواد غذایی الزم است •

شایع در جامعه همچون پوکی ، نقش بسیار مهمی در کنترل بیماری های غیرواگیر  کودکان مناسب در ذائقه سازی با مادران •

 دارند. استخوان، فشار خون باال، دیابت، سرطان و چاقی

غذا ، نقش بسیار مهمی در کنترل بیماری های غیرواگیر شایع در جامعه همچون  سالم انتخاب درست مواد غذایی و طبخ با زنان •

 دارند. پوکی استخوان، فشار خون باال، دیابت، سرطان و چاقی

 و شیردهی، کمک بزرگی به حفظ سالمت دختران و بانوان می نماید. باردارینوجوانی،  دوران در یهآگاهی از تغذ •

 از نقش های برجسته بانوان است. جامعه سالم در شکل گیری شیوه زندگی •

 ای تغذیههای سایر ریز مغذی ها، نیاز  به منابع غنی آهن و بیشتر آنان بلوغ، نیاززنان با مردان از نظر  تفاوتهای بیولوژیکی •

 را روشن می نماید. زایمان و شیردهی ،در دوران بارداریافزایش یافته 

و پرورش نسلی سالم  در حمایت از خانواده، انجام وظایف همسری و مادری آنانناتوانی عدم توجه به تغذیه مناسب بانوان سبب  •

 می شود. و فعال

از عوارض عدم توجه به تغذیه زنان سرزمینمان  اجتماعی اقتصادی خود بعنوان عضو مسئول در جامعهناتوانی زن در ایفای نقش  •

 خواهد بود.

در ایفای وظایف اجتماعی خود و افت سطح  فرزندان یناتوان، و شیردهی در دوران بارداریزنان ه به تغذیه مناسب عدم توج •

 را به دنبال خواهد داشت اقتصادی جامعه

 فرهنگی جامعه در گرو سالمت و تغذیه مناسب بانوان است.اقتصادی، اجتماعی و  رشد و توسعه •

 کم خونی، ضعف عضالنی و مستعد شدن به ابتالی انواع عفونت ها از عوارض سوء تغذیه بانوان است. •

 نی دارد.با توجه به خطر باالی پوکی استخوان در زنان، مصرف لبنیات، میوه ها و سبزیها در این گروه اهمیت فراوا •

 مصرف نمک زیاد خطر پوکی استخوان را افزایش میدهد. بهتر است زنان در خانواده، نمکدان را سر سفره یا میز غذا نگذارند. •

عادات غذایی اغلب اعضای خانواده به عادات غذایی زنان خانواده وابسته است. الگوی صحیح تغذیه در زنان، باعث بهبود الگوی  •

 ضای خانواده و در جامعه میشود.تغذیه صحیح در تمام اع



 مصرف نوشابه ها و قهوه باعث افزایش خطر پوکی استخوان می شود. بهتر است زنان در مصرف آنها احتیاط کنند. •

 گنجاندن میوه ها و سبزیها در رژیم غذایی روزانه میتواند خطر بسیاری از بیماریها از جمله پوکی استخوان را کاهش دهد.  •

 ربی در بدن زنان با کاهش وزن مناسب میتواند خطر ناباروری را کمتر کند.کاستن از تجمع چ •

 چاقی شکمی باعث افزایش خطر بسیاری از بیماریها است. بهتر است زنان مراقب تجمع چربی در ناحیه شکم باشند. •

 طب ایرانی:
 های طب ایرانی برای سالمت زنانآموزه

 به بهانه هفته سالمت زنان

سدددالمت خود میها. فکر میخانم و گیرد. شدددان برای خانواده و جامعده را میگذارند، جلوی انجدام وظایفکنندد وقتی که برای حفظ 

دهند. غافل از اینکه توجه به خود، زمینه بیشدتر از اینکه به سدالمتی خودشدان فکر کنند به بچه و همسدر و شدغلشدان اهمیت میاغلب 

ای های سدال هفته شداید به همین علت اسدت که در مناسدبت کند.دگی و اجتماعی را برای آنها فراهم میخدمت و انجام وظیفه خانوا

 اند تا توجه این قشر مهم جامعه را به اهمیت سالمت خود جلب کنند.را به عنوان سالمت زنان نامگذاری کرده

سدوال برایتان پیش بیاید که برای دسدت یابی به این هدف یع سدت این  سدوال ممکن ا سدخ به این  نی سدالمتی زنان چه بکنیم  برای پا

سدالمتی خود توجه می سدمی  ضدی از زنان تنها به بعد ج سدیم. بع شدنا سدالمتی را ب سدت ابتدا وجوه مختلف  کنند. گروهی دیگر الزم ا

شددان هم اهمیت می سددالمت روان خود سددتند و به  شددغلیکمی جلوتر ه سددالمت اجتماعی و  هم فکر  دهند. تعداد کمی از زنان به 

 شود.کنند. اما حتی همین هم کافی نیست. بعد معنوی سالمت از ابعادی است که خیلی زیاد به فراموشی سپرده میمی

سددانی وجود ابعاد از یکی معنویت سددت ان سددتر  و بحران بروز مواقع در که ا  در معنا خلق سددبب کرده، پیدا نمود بارزی شددکل به ا

شددکالت با رویارویی در و شددده زندگی شددای م سددان راهگ شددان شددده انجام دنیا در زمینه این در که تحقیقاتی. شددودمی ان  که داده ن

 سازگاری مهم منبع معنویت سالمت، با مرتبط مسائل ویژهبه زاتنش هایموقعیت در و دارد جسمی سالمت با مثبتی ارتباط معنویت

. بیشترند اجتماعی حمایت و کنترل قدرت دارای قوی، توانمند، افرادی برخوردارند معنوی سالمت از که افرادی زیرا رود؛می شمار به

شددت، جهانی سددازمان تحقیقات این پی در صددل یک عنوانبه را معنویت بهدا سددت پذیرفته افراد سددالمت ارتقای برای ا  تعریف در و ا

سددتفاده به خود هایبرنامه در و گیردمی درنظر را معنوی ابعاد سددالمت، سددمی سددالمت ارتقای و حفظ برای آن از ا صددیه نیز ج  تو

 .کندمی

سدب  شدیم که برای هر کدام خورار و ورزش منا شدته با ضدوع دا سدت توجه به این مو سدالمت زنان الزم ا برای توجه به ابعاد مختلف 

 سالمتی و رشد قرار دهد. که ما را در مسیرفراهم کنیم. این یعنی باید تغییری در سبک زندگی خود ایجاد کنیم به طوری

سدت. اولین قدمی هم که برای درمان بیماری پیشدنهاد شدده، تغییر  سدان ورزش ا در طب ایرانی مهمترین روش برای حفظ سدالمتی ان

گیرند. به همین غذا بر اسدا  شدرایط فردی اسدت. در اغلب اوقات معالجه با دارو و روشدهای دسدتی در اولویتهای بعدی درمان قرار می

 برای رسیدن به سالمتی در ابعاد مختلف این دو مورد یعنی ورزش و غذا جزو اساسی ترین اقدامات هستند. علت



 شش گام ضروری برای سالمت زنان:

سددعی کنید به مراحلی که  (1 سددالم و تند خوردن بدون جویدن کافی غذا پرهیز کنید. هنگام خوردن غذا  از خوردن غذای نا

شددددهاند تا به غذایی که میتک تک اجزای این نعمت خدا از زمان تولید گذرانده شدددکرگزار خورید تبدیل  اند، فکر کنید. 

 دور نگهدارید. ها خودتان را باشید و از افکار مزاحم و نگرانی

شددته اگر می (2 سددم، روان و ... همه را یکجا حفظ کنید؛ در طول روز حتما برنامه ورزش برای خودتان دا سددالمت ج خواهید 

سدددت. حرارتی که طول عمر و انرژی  شدددید. ورزش تنها منبع تولید انرژی و حرارت درونی احرارت غریزی( بعد از تولد ا با

سددت ندهید؛ حتی اگر مدت آن کند. پس ورزش منظشددما را تامین می شددد. دو درجا، پیاده روی  10تا5م را از د دقیقه با

سدته با تمرکز و توجه به تنفس، بهترین ورزش شد شدی و حتی ن شد سدتند. به ها برای خانمتند، حرکات ک شدغله ه های پر م

شدتر کنید تا دسدت کم به تدریج تعداد این پنج دقیقه خواهید ر روز برسدد. وقتی میدقیقه د 45ها را در میان کارهایتان بی

صدرف  سدت نتوانید برنامه را جور کنید؛ اما  سدر هم ورزش کنید؛ ممکن ا شدت  دقیقه به تناوب در بین کارهای  5یک جا و پ

 روزانه کار آسانی است. 

سداعت  (3 سدت. خواب خوب از حدود  سدالمتی ا صدیه  10خواب کافی و به موقع از ملزومات  صدبح تو شدب تا کمی قبل از اذان 

گذارد شدب شدود. بنابراین به کودکان یاد بدهید که حتی اگر مدرسده نمی روند، شدبها زود بخوابند. اگر شدیرخوارتان نمییم

سددعی کنید به خودتان تلقین خوب بخوابید، همانطور که او را روی پاهای خودتان تکان می شددید و  دهید، نفس عمیق بک

سدت می سدمتان را به د ضدعف کنید، کودکتان گیریکنید که دارید کنترل ج سدا  کالفگی و  شدتر اح شدما بی د. هر چقدر 

شددتر بی شددما ناخودآگاه به او منتقل میقراری میبی شددما کمک میکند زیرا حس  کند که کنترل شددود.. تنفس عمیق به 

سدته سدت بگیرید و آگاهانه از خوا سدت که برای تق های جسدم عبور کنید. این یکی از همان ورزشجسدم را به د ویت هایی ا

سدت. عبادت، قرآن خواندن، بعد روان صدرف وقت برای روو و روان خودتان ا سدحر بهترین زمان برای  تان باید انجام دهید. 

سدداعات آرام، بی دغدغه شددما ی بچهمطالعه، نرمش، تمرکز، تنفس عمیق، در این  سددالمتی را در وجود  شدداط و  ها، حس ن

 کند.بیدار می

سددتی و بلندی (4 ضددمن اینکه تالش می هاییزندگی هر کس پ سددت.  کنید موقعیت دارد که خیلی اوقات از کنترل او خارج ا

شدرایط از طرف یک  شدرایط انجام دهید؛ به این فکر کنید که این  خود را آگاهانه درر کنید و بهترین کار ممکن را در آن 

این وضدعیت بیاموزید. یادتان باشدد  های زیادی از قدرت نامتناهی برای شدما فرسدتاده شدده تا بتوانید آبدیده شدوید و در 

سدردگی، تر  و اید. همه تهدیدها میبرای چه به این دنیا آمده شدند. بنابر این اف شدما با شدد و تکامل  صدتی برای ر توانند فر

 اضطراب را با آگاهی و قدرت بزرگ معنوی خود کنار بگذارید و به پیش بروید.

 به شدما برای را شددن مادر زیبای احسدا  مانند ایتازه تجربیات فرصدت که اسدت خداوند زیبای هاینعمت از یکی بارداری (5

سددت ممکن کند،می پیدا دوران این در شددما روان و بدن که تغییراتی علت به حال این با. دارد دنبال  هایسددختی گاهی ا

 راه در مجاهد به( صااکرم پیامبر تعبیر به مادر مقام شددده باعث که هاییسددختی. بیاید ناپذیرتحمل نظرتان به دوران این

 . یابد ارتقا خدا



یدامبر اکرم اص( فرموده ندد:   اپ لده ف  بمنزلد  ذا حملدت المرا  کداندتا سددده و مدا قدائم المجداهدد بنف صدددائم ال  سدددبیدل اهال

 جانش در راه و با مال و باشدد دارشدود، مانند کسد  اسدت که روزها روزه بگیرد و شدبها شدب زندههنگام  که زن آبسدتن می

 مجاهدت کند.« خدا

ضددوع این به حال به تا شددبرده کار به باردار مادر برای تعبیری چنین پیامبر چرا که ایدکرده فکر مو د چون بارداری ایاند  

 جنین، بر مادر روان  و اخالق  وضدعیت درآمد، کسدب و زندگ  روش کردار، مسدوولیتی سدنگین و مقد  اسدت. زیرا رفتار،

 .گذاردمی بسزا تاثیرى آینده جامعه نهایت در و فردا کودر

اگر در هر لحظه از زندگی احسدا  ضدعف کردید و دچار نا امیدی شددید، مراجعه به پزشدک را فراموش نکنید. همانطور که  (6

شدک معنوی نیاز دارد.. یکی از  شدما نیز به پز شدک نیاز دارد، روان و روو  شدما هنگام بیماری به پز سدم  های ورزش روشج

دهید چه نقشدی در رشدد معنوی شدما دارد. آیا در راسدتای معنوی این اسدت که در هر لحظه آگاه باشدید کاری که انجام می

تکامل شدماسدت یا نه  و اگر نیسدت مشدخت اسدت که ادامه آن به صدالو شدما نیسدت. غذاهای معنوی بسدیار متنوع هسدتند. 

سدت که کمک می شدما شداید به همین علت کند از کوچکتاین ذهن  رین فعالیت روزانه غذایی برای روو خود تامین کنید، 

سدت. نه تنها مطالعه، عبادت و کمک به دیگران جزو غذاهای معنوی هسدتند؛ بلکه بازی  سدت که ارزش اعمال به نیت آن ا ا

سددد تواندد تدان قددیمی هم میبدا فرزنددتدان، غدذا پختن، نظدافدت منزل، آرایش کردن، مراقبدت از خود، مهمدانی رفتن و دیددار دو

 غذای معنوی برای شما باشد. تنها کافی است که قصد و نیت مناسبی در حین انجام آن داشته باشید.

سدت اما برای در امان ماندن از آن آلودگیآب و هوایی که در آن نفس می (7 شدیم و دنیای اطراف اگر چه آلوده ا ها هم راه  ک

هوشدمند بدناطبیعت مدبره(. این سدیسدتم هوشدمند مواد زاید را اگر ناچیز باشد، ای وجوددارد: تقویت سدیسدتم دفاعی سداده

شددحات بدن، از بدن خارج به راحتی از طریق راه سددایر تر شددک و  های دفعی بدن مانند ادرار، مدفوع، عرق، عادت ماهانه، ا

ت وجود یبوسدت، قطع عادت ماهانه کند. بنابر این مراقب باشدید که این مسدیرها در بدنتان خوب و فعال باشدند. در صدورمی

 و اختالل در هر یک از مواد دفعی به پزشک مراجعه کنید. 

 

 

 

 روابط سالم در تحکیم خانواده

نشانه پیوندهای عاطفی است که اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند و شامل مولفه هایی مانند: رابطه عاطفی،  1انسجام خانواده    

تعامل خانوادگی، روابط پدر و مادر، رابطه فرزندان و والدین، میزان تعامل از لحاظ زمان و مکان، نوع دوستی و عالئق و نهایتاً نحوه 

، از هماهنگی، انسجام و تفاهم متقابل برخوردار لدین و فرزندان تشکیل شده استانواده که از واگذراندن اوقات فراغت است. اگر خ

باشد، زمینه زندگی سالم خانودگی در آن فراهم می گردد. اما اگر واحد خانواده انسجام و هماهنگی نداشته باشد، به فروپاشی و انهدام 

 
1 family cohesion 



در این مقاله بیشتر به بررسی تاثیر روابط سالم والدین و  فرزندان در تحکیم  تهدید می شود و پایه و اسا  آن متزلزل می گردد.

 خانواده می پردازیم. 

 مفاهیم اساسی  

 ارتباط فرآیندی است که به واسطه ی آن فرستنده از طریق یک مسیر ارتباطی پیامی را به گیرنده انتقال می دهد.ارتباط : 

 :خانواده

ای است که چندد  گویدکدده خددانواده نظددام عاطفی پیچیدهی تعریددف خددانواده مددریدر  وگلدددنبرگگلدددنبرگ  ✓

نسدل را در بدر مدی گیدرد و وجده تمدایز آن بدا سدایر نظدام هدای اجتماعی در وفاداری، عاطفه و دائمدی بدودن عضدویت 

  .در آن اسدت

اسالم خانواده سلول اصلی جامعه است که دو ستون دارد، ستونی به نام پدر و از منظر فرهنگ بومی ایران و دین مبین  ✓

ستونی به نام مادر و ستون اصلی آن مادر است و با ازدواج شرعی مفهوم پیدا می کند و با حضور فرزندان وسعت می یابد 

 و شیرین و زیبا می گردد.

 

 

 . خانواده نسبت به یکدیگر دارند پیوندهای عاطفی است که اعضایانسجام یا تحکیم خانواده: 

 فرزندی  –بررسی الگو های ارتباطی والد 

یکی از عوامل موثر بر انسجام و تحکیم خانواده، نوع ارتباط والدین با فرزندان می باشد که آن را بعنوان سبک های فرزندپروری     

 فرزندانشان با هاآن تعامالت نحوه بر که شودمی گفته والدین تعلیمی و تربیت هایروش بهسبک فرزند پروری مطرو می نمایند. 

 اع سبک های فرزندپروی به شرو زیر می باشد: انو گذارد.می تاثیر

 (Authoritarianمستبدانه ا ❖

 (Authoritativeمقتدرانه ا ❖

 (Permissiveسهل گیر ا ❖

 ( Uninvolvedبی اعتنا ا ❖

 (Authoritarianمستبدانه )

حرف حرفه  "والدین مستبد به این دلیل معروف هستند که وقتی کودر دالیل پشت یک قانون را زیر سوال می برد می گویند :     

آنها عالقه ای به مذاکره ندارند و بر اطاعت متمرکز هستند. این والدین به فرزندان خود اجازه درگیر شدن در چالش ها و  "منه ! 

 ین را وضع می کنند و عواقبش را بدون توجه یا توجه اندر به نظر کودر اجرا می کنند. موانع را نمی دهند. قوان



 (Authoritativeمقتدرانه )

والدین مقتدر قوانینی دارند و برای نقض قوانین پیامدهایی در نظر می گیرند. آنها به نظرات فرزندان خود اهمیت می دهند و    

یری از مشکالت رفتاری می کنند. آنها از استراتژی های انظباطی مثبت برای تقویت رفتارهای بیشتر زمان و انرژی خود را صرف پیشگ

 مثبت استفاده می کنند.

 (Permissiveسهل گیر )

را اتخاذ می کنند. پیامدهایی که برای رفتارهای نامطلوب  "بچه ها باید بچگی کنند"این والدین کامال بخشنده هستند و نگرش     

کودکان خود در نظر می گیرند، اجرا نمی کنند. آنها صمیمی و پاسخ گو هستند، اما انتظارات روشنی ندارند و رفتار فرزندان را هدایت 

 ظارت تربیتی کمتری روی فرزندان دارند. نمی کنند. آنها ن

 ( Uninvolvedبی اعتنا )

والدین بی اعتنا وقت و انرژی زیادی را برای رفع نیازهای اولیه کودکان اختصاص نمی دهند. احتمال غفلت در این والدین وجود      

مشکالت سوء مصرف مواد در این والدین  دارند که به نظر می رسد کمتر عمدی باشد. مشکالت سالمت جسمانی یا سالمت روان یا

 بیشتر دیده می شود. 

 

 

 بررسی الگو های ارتباطی در خانواده 

پردازند. در طریق به مقابله با آن میپنج زمانی که نوعی فشار در زندگی وجود داشته باشد برخی مردم از ستیر معتقد است      

فرستد ناآگاه است اما شنونده شخت فرستنده از اینکه پیام دو سطحی می .سطحی استهای آشفته انتقال پیام به صورت دو خانواده

حالم خیلی "مثال: فرد لبخندی بر لب داشته باشد و با کلمات بگوید  -به دو پیام توجه دارد مانند تفاوت بین کلمات و حرکات بدنی

 الگوی ارتباطی به شرو زیر می باشد:  5. این ”بد است

کند از هر موضوعی فرد سازش گر همواره سخنانش در جهت جلب توجه دیگران است و سعی می  : (Placating) سازش گر - 1

 .شود معذرت خواهی کند و هرگز مخالفتی نشان ندهد. دنبال تائید دیگران استکه موجب ناخوشایندی دیگران می

 ستم تا شما را خوشحال کنم. مثال : آنچه شما بخواهید درست است. من اینجا ه موافقت آمیز لمات:ک

 "اممن بیچاره"گیرد حالت رقت آمیز به خود می :بدن

 اگر فالنی نباشد من در حکم مرده هستم.  .کنم، من بی ارزشممن احسا  هیچ بودن می درون:

همیشه عالقمند است که سلطه خود را بر دیگران تحمیل کند و نه اینکه واقعا حقیقت را دریابد. او  :(Blaming) سرزنشگر - 2



یک دست به کمر زده و با انگشت دست دیگر به اطرافیان اشاره می کند. محکوم می کند و موقعی احسا  ارزش می کند که کسی 

 از او اطاعت کند . ایرادگیر و خودکامه و ارباب است. 

  "همیشه چنین می کنی، چرا همیشه تو ...  "یا  "دهیهیچ وقت کاری را درست انجام نمی"مخالفت آمیز  ت:کلما

و تهاجمی دارد و عظالت و اندام سفت است. در حال سرزنش کردن دیگران نفس آنها بریده بریده می شود وضع مالمت کننده  بدن:

 "در اینجا من ارباب هستم"ند چون عضالت گردن سفت می شود. صدای خشن و گرفته دار

شان نکنم هیچ  اگر سرزنش "و  "دهد هیچ کس به من اهمیت نمی"از درون احسا  تنها بودن و ناموفق بودن می کنند.  درون:

  ”دهدکس کاری انجام نمی

در صحبت کردن از دهد که احساسات دارد. حسابگر بسیار مرتب و معقول است و اصالً نشان نمی :( Computing) حسابگر – 3

طوالنی ترین کلمات استفاده می کند حتی اگر معنی آنها را نداند . بدین طریق الاقل هوشمند جلوه می کند ولی بعد از مدتی کسی 

 قایسه کرد. اون نباید هیچ اشتباهی کند. به حرف آنها گوش نمی کند. می توان او را با ماشین حساب م

 بیشتر کلمات انتزاعی به کار می برند.  .بیش از اندازه معقول است :کلمات

 "من آرام: خونسرد و آسوده خاطرم"صدایش خشک و یکنواخت است و بدنش خشک و سرد و می گوید بدن:

کنم آسیب پذیرم من باید کاری بکنم تا مردم متوجه شوند که انسانی باهوش هستم و فقط منطق و عقاید احسا  می درون:

 .توانند مورد قبول باشند و مرا مجاب کنندهستند که می

شود با آنچه زند و هر حرفی که از دهانش خارج میهر عملی که از یک آدم گیج ، سر می: (Distractingا  نامربوطیا گیج  - 4

دهد. احسا  درونی او به افراد مات و مبهوت کنند نامربوط است. هیچ وقت جوابی به جا نمیگویند و کاری که میدیگران می

 .رود. فکرش هیچ جا متمرکز نیستشباهت دارد. صدایش مرتب باال و پایین می

 استفاده می کند.  معنی ندارندکه کلمات نامربوط  کلمات:

 نابجا کج وبدن: 

 (هیچ کس توجهی به من ندارد، هیچ جا جایم نیست اضعیفاحسا  درونی او به افراد مات و مبهوت شباهت دارد.  درون:

انسان بالغی را ترسیم می کند که در زندگی به دنبال تعامل با دیگران است. کلماتی را می  (:Leveling) همتراز یا نرمال  – 5

ن جور است. روابط آزاد و آسان و شرافتمندانه دارد. می توانید به چنین افرادی اعتماد کنید. اگر گوید که با حالت صورت و وضع بد

کاری را انجام دهد که درست نباشد، پوزش می طلبد. مانند ماشین عمل نمی کند. اگر به کسی بگوئید که از شما خوشم می آید، 

گوئید که از دست شما عصبانی هستم، صدایش خشک و صورتش صدایش گرم و چشمانش مستقیم بسوی اوست. اگر به کسی هم ب

 خشمگین است چون حرکات اون حاوی پیامی مستقیم است. 

 تاثیر سبک های فرزندپروری و سبک های ارتباطی در خانواده بر انسجام/ تحکیم  خانواده 



روابط خانوادگی بسیار پیچیده است. آشنا شدن با شبکه خانودگی موجب می شود که فشارها و نقش های خانوادگی سبک تر    

 شوند. نقش ها مشخت کننده توقعی هستند که از یک همبستگی عاطفی و مثبت بین افراد می رود. 

ین پیوند ها می تواند مرئی یا نامرئی باشد. به طور کلی می توان افراد خانواده با شبکه ای از پیوند ها به یکدیگر متصل می شوند. ا

 گفت در خانواده نقش ها در سه طبقه دسته بندی می شود : 

 شویی ازن و شوهری(زنا – 1

 فرزندی  –فرزندی و مادر  -پدر – 2

 برادری  –خواهر  – 3

آیند های ارتباطی و پاسخ به فشارهای روانی دارند. بطوریکه می نقش ها اثر عمده ای بر کارایی موثر خانواده از طریق نفوذ قواعد، فر

توان مشاهده کرد تاثیر سبک های ارتباطی والدین و فرزندان چه تاثیر بر رشد شخصیت و هم چنین روابط خانوادگی آنها دارد که 

 در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود : 

می شوند بیشتر اوقات از قوانین پیروی می کنند. اما اطاعت آنها بهایی دارد. فرزندان  کودکانی که با والدین سخت گیر و مستبد بزرگ

والدین مستبد بیشتر با مشکالت عزت نفس مواجه هستند چون به نظراتشان اهمیت داده نشده است. همچنین حالت های تهاجمی 

گی انجام کارها در آینده باشند اغلب بر عصبانیتی که نسبت ونگدر این کودکان بیشتر دیده می شود زیرا آنها به جای اینکه به فکر چ

 به والدین خودشان احسا  می کنند متمرکز می شوند. 

از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین مستبد اغلب سخت گیر هستند، فرزندانشان در تالش برای اجتناب از تنبیه اغلب به دروغگوهای 

 روی می آورند. 

مقتدر دارند به احتمال زیاد به بزرگساالنی مسئولیت پذیر تبدیل می شوند که به راحتی احساساتشان را بیان کودکانی که والدین 

 می کنند. آنها شاد و موفق هستند. 

کودکانی که با والدین سهل گیر بزرگ می شوند بیشتر از نظر تحصیلی دچار مشکل می شوند. آنها مشکالت رفتاری بیشتری را نشان 

ون قوانین را نمی دانند. در این کودکان عزت نفس پایین و غمگینی بیشتری گزارش شده است. همچنین آنها در معرض می دهند چ

 مشکالت سالمتی بیشتری از جمله چاقی، پوسیدگی دندان و .. هستند 

دی پایین تر از سایر کودکان کودکان والدین بی اعتنا عزت نفس پایین تری دارند آنها در مدرسه عملکرد ضعیفی دارند و در رتبه شا

 هستند. 

 خانم ستیر ویژگی های خانواده آشفته را به شرح زیر بیان می کنند : 

 .اند زده یخ همه گویی که است سرد چنان آن محیط گاهی. کرد احسا  می توان سریع خیلی را منفی جو .1

 .است مودبانه العاده فوق فضا .2

 .است مشهود وضوو به حوصلگی بی .3



 است افتاده فرو چشم ها.می رسند نظر به احسا  بی صورتکی مانند یا غمگین و عبو  ها چهره و خمیده و سفت بدنها .4

 .گریزند می مردم از نگاه ها و

 می کنند تالش صرفا افراد وظیفه است و نوعی خانوادگی همبستگی گویی است کم خانواده افراد میان در دوستی نشانه .5

 .کنند تحمل را یکدیگر تا

  که به شرح زیر می باشد : وبژگی های خانواده بالندهبا توجه به 

 است. آرمیده ها چهره حالت و ملیح بدنها حرکت .1

 می کنند. صحبت روشن افراد .2

 دارد. وجود هماهنگی و روانی هم با روابطشان در .3

  رفتار بزرگ آدم های مثل آنها با هم خانواده افراد بقیه و آیند می مهربان و رو گشاده نظر به خردسالند وقتی حتی .4

 یکدیگر با. می کنند صحبتا شکارآ. می کنند را هم های خواسته و حال رعایت و می دهند گوش هم سخنان به.  می کنند

 .می کنند همدردی

 .است پذیرفتنی خانواده افراد طرف از احتمالی اشتباهات می کنند احسا  چون ،ترسند نمی کردن خطر از .5

 .دارند دوست را او و هستند قائل ارزش او برای دیگران که می کنند احسا  همه .6

نیز مشاهده و هیمنطور در سبک ارتباطی همتراز می توان مشاهده کرد که این شاخت ها در سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین 

 می شود . 

ی کنند آگاه شوند می توانند هم به عنوان فرد و هم به پس هنگامی که اعضای خانواده از همه رویدادهایی که در زمان حال تجربه م

عنوان خانوده رشد کنند . هدف اصلی یکی سازی رشد هر یک از اعضای خانواده با یکپارچگی و سالمت نظام خانواده است. به همین 

جر به به تحکیم و انسجام خانواده منظور در زیر به اصول اساسی که می تواند از طریق بهبود روابط والدین با فرزندان در خانواده من

 شود اشاره ای می نماییم. 

 در خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده کودکاناصول رفتاری والد و 

اگر خانواده که مرکب از والدین و فرزندان است از هماهنگی، انسجام و تفاهم متقابل زن و شوهر برخوردار باشد، زمینه زندگی    

سالم خانوادگی را فراهم می کند. اما اگر واحد خانواده انسجام و هماهنگی نداشته باشد به فروپاشی و انهدام تهدید می شود و پایه و  

 ریزد. به منظور افزایش انسجام در خانواده الزم است والدین در ارتباط با فرزندان خود به این اصول پایبند باشند :  اسا  آن فرو می

 دارند انتظاری چه آنها از مادرشان و پدر که دانند نمی : بچه ها دقیقا بگذارید میان در فرزندانتان با روشنی به را انتظاراتتان : 1 اصل

گذارند. در بیان انتظارات بصورت یکدست عمل کنید تا کودکان بین  می تاثیر موقعیت و شرایط روی اندازه چه تا انتظارات این و

 انجام انتظارات پدر یا مادر دچار سردرگمی نشوند . 

 نوعی از آنها اغلب بگوییم بهتر و ها بچه کننده ناراحت رفتارهای از بگیرید: بسیاری نادیده را اهمیت بی رفتارهای : 2 شماره اصل

و هم چشمی   چشم مانند هاست بچه و سال و سن به مربوط که هایی رفتار مثال عنوان کند، به  توجه آنها به کسی که نیست



 و حفظ که باشید داشته خاطر به شوند انگاشته نادیده باید کنند می کالمی مشاجره یکدیگر با ها بچه وقتی یا و برادران و خواهران

 .است گذرا و اهمیت بی مسائل از مهمتر فرزند و والد میان رابطه ارتقاء

 را فرزندانمان مطلوب رفتارهای از بعضی که است این مادر و پدر عنوان به ما وظیفه: کنید تقویت را مناسب رفتارهای : سوم اصل

 متشکرم آفرین،: ا بگوئید او به دهد می انجام منزل در کاری فرزندتان دیدید اگر: مثال بکوشیم آنها  تقویت جهت در و کنیم انتخاب

 دادی(  انجام که کاری از

 به سازنده و مثبت طرزبه رفتار به مجدد دادن جهت: کنید هدایت نو از را آنها سپس و متوقف را نامتناسب رفتارهای : چهارم اصل

 شود:  می تشکیل مرحله شش از که است معروف( اصالحی آموزشا روش

 بزنید. مثبتی حرف  -1

 بدهید. شرو خالصه طور به را ساز مساله رفتار  -2

 دهید. توضیح را مطلوب رفتار  -3

 است. تر مطلوب جدید رفتار چرا که دهید توضیح و بیاورید دلیلی  -4
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 شوید. نزدیک خود فرزندان به کالمی لحاظ به ❖

با فرزندانتان غذا بخورید: مشخت شده است کودکانی که در کنار سایر اعضای خانواده غذا می خورند، مهارتهای هیجانی،  ❖

 دارند.اجتماعی و روانی بیشتری 

با کودکانتان بازی کنید: بازی کردن با ایجاد صمیمیت بیشتر بین والدین و فرزندان به شما کمک می کند تا دوستان  ❖

 خوبی برای یکدیگر باشید.

به فرزندانتان اجازه کمک کردن بدهید: کمک کردن در برخی کارهای منزل و بیرون از منزل باعث ایجاد حس مسئولیت  ❖

 شمندی و عزت نفس در کودکان شده و عالوه بر آن او به فردی خیر و مهربان تبدیل خواهد شد.پذیری و احسا  ارز

به فرزندانتان ابراز عالقه کنید: الزم است محبت خود را با انجام کارهایی به او نشان دهید برای مثال: روی یخچال برایش  ❖

به حرف هایش گوش کنید تا بداند چقدر برای شما پیام های محبت آمیز بنویسید، یا زمانی که صحبت می کند به دقت 

 مهم و دوست داشتنی است.

 زمان در: نزنید را حرف آن است بهتر نه، یا می کند بهتر را شرایط بزنید خواهید می که را حرفی نیستید مطمئن اگر ❖
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 شوند نوازش  شوند، کشیده آغوش در شوند، لمس که دارند دوست مردم اغلب آید می حساب به اندام ترین وزن پر و

 محروم شدن کشیده آغوش در این از و نوازش این از شوندمی بزرگتر که پسران خصوص به خانواده فرزندان وقتی متاسفانه

 کند.  می کمک هم شما فرزند سالمتی به بلکه است خوبی کار کشیدن آغوش در تنها نه است بد بسیار این و شوند می

 

 سرطان:

شود و پرورش کودب  برای باید بدانید  شویردهی و نید دوره های ر صوور عموم جامهه امروز ما  گرراندن دوره بارداری و  بر خالف ت

سواویمادر منافع بی بدیلی دارد و فرزندآوری و فرزندپروری  سوال م سوت. در  سوالمتی مادر نی های اخیر پژوهش ها  با از بین رفتن 

شوتری راجع به این فرایند  سوان  رونمایی کرده اند. در ادامهاز حقایق بی سواختار خلقت ان به برخی از این فوائد  طبیهی و مطابق با 

 در پیشگیری از سرطان ها اشاره می شود:

 :فوائد بارداری و شیردهی

د شده برآور 1.7تا  1.2و بیشتر بچه دارند امولتی پار(  2نسبت سرطان سینه در زنانی که بچه ندارند انولی پار( به  زنانی که  ✓

 است. یعنی حاملگی اثر پیشگیری کننده بر سرطان پستان دارد.

هفته(  پایین تر باشد، این اثر محافظتی  37هرچه سن اولین بارداری ای که به انتها رسیده باشد اترم شده باشد یعنی باالی  ✓

 بیش تر است.



اولین بارداری زودتر و آخرین بارداری دیرتر سال است. پس منطقا هرچه  10اثر محافظتی بارداری بر روی سرطان پستان تا  ✓

 باشد، به طور کلی ضریب محافظتی باالتر می رود.

 اولین علت ذکر شده برای سرطان تخمدان در کتاب های مرجع پزشکی، زایمان کم یا نازایی است. ✓

 نولی پاریتی یا تجربه نکردن حتی یک زایمان، از عوامل خطر قطعی سرطان تخمدان است. ✓

هفته، اثر محافظتی نسبت به ایجاد فیبروم در رحم زنان دارد. افیبروم ها شایع  20ت نشان می دهد یک بارداری بیش از مطالعا ✓

 ترین علت هیسترکتومی یا درآوردن رحم هستند(

رداری مطالعات نشان می دهد هرچه سن اولین بارداری کمتر باشد، ریسک ابتال به فیبروم کاهش می یابد و هرچه فواصل بین با ✓

 ها بیش تر باشد، ریسک ابتال به فیبروم بیشتر است.

برابر  5زایمان( 5در مطالعه ای نسبت ابتال به فیبروم در یک خانم نولی پار ابدون زایمان( به خانم مولتی پار ادراین پژوهش:  ✓

 گزارش شده است.

بهبود کامل و در برخی باعث سرکوب عالیم در  حاملگی باعث تحلیل و بهبود اندومتریوز می شود. حاملگی در بعضی افراد باعث ✓

 طی حاملگی می شود.  ااندومتریوز ، وجود بافت رحم در جایی غیر از رحم است که مشکالت زیادی به وجود می آورد(

 مطالعات متعدد نشان می دهد که شیردهی باعث کاهش سرطان های پستان و تولیدمثلی می شود. ✓

کمتر به بیماری  %23ی که حداقل به مدت دو سال تجمعی شیردهی داشته اند، در آینده پژوهش ها نشان می دهد خانم های ✓

 های قلبی عروقی مبتال می شوند.

کاهش می دهد. هر بارداری و زایمان  %4.3ماه شیردهی، ریسک ابتال به سرطان پستان را  12در مطالعه ای نشان داده شد هر  ✓

 کاهش می دهد. %7هم این ریسک را حدود 

ماه باید باشد تا بهترین اثر بخشی شیردهی را در محافظت  24ماه و حداکثر آن  18اقل میزان شیردهی به ازای هر کودر حد ✓

 از بروز سرطان پستان  در مادر داشته باشیم.

            سال تمام می باشد 2بیشترین اثر محافظتی برای مادران شیرده به ازای هر کودر شیردهی به مدت  ✓

اعث تحلیل و بهبود اندومتریوز می شود. حاملگی در بعضی افراد باعث بهبود کامل و در برخی باعث کاهش عالیم حاملگی ب ✓

   اندومتریوز در طی حاملگی می شود. یکی از توصیه های متخصصین به زنان مبتال به اندومتریوز، بارداری است.

 

 سرطان های زنان 

 سرطان پستان: 

گیرند. در ابتدا رشد سرطان ( در بافت غده ای پستان منشا می%15( و یا لبولها ا%85سلولهای پوششی مجاری اسرطان پستان از 

محدود است به مجرا و یا لبول، بدون اینکه عالمت و یا متاستاز ایجاد کند. در طول زمان این سرطان درجا می تواند پیشرفت کرده، 



و یا سایر  (regional metastasis)سپس به غدد لنفاوی نزدیک  (invasive breast cancer)به بافت اطراف تهاجم کند 

 علت مرگ در زنان مبتال به سرطان پستان، متاستاز گسترده است.  .گسترش یابد  (distant metastasis)ارگانها 

درمان سرطان پستان بسیار موثر است بخصوص زمانی که بیماری سریع شناخته شده و درمان شود. درمان معموال ترکیبی است از 

جراحی، رادیوتراپی و درمان دارویی اهورمونی، کموتراپی، و یا درمانهای بیولوژیک( برای از بین بردن کنسرهای میکروسکوپی که از 

 تشار یافته. تومور اولیه به داخل خون ان

 گستردگی مشکل: 

مرگ بخاطر این بیماری در جهان رخ داده است.  685000میلیون زن مبتال به سرطان پستان و  2.3، 2020برآورد شده که در سال  

در قید حیات بودند و این موضوع  مبتال شده بودند نهیسال گذشته به سرطان س 5زن که در  ونیلیم 7.8، 2020سال  انیتا پا

اسالهای زندگی توام با ناتوانی ( برای  سرطان پستان  DALYsسرطان پستان را شایع ترین سرطان در جهان ساخته است. شاخت 

دهد. این سرطان در زنان در همه بیشتر از هر سرطان دیگر در بین زنان است. سرطان پستان در همه کشورهای جهان رخ می

میالدی، افزایش بقا  80درمانی از دهه -های تشخیصیی سنی با اکثریت در سنین باال دیده می شود. با پیشرفت روشگروهها

 %66در کشورهای توسعه یافته تا  %90ساله از زمان تشخیت برای سرطان پستان از  5کشورهای پیشرفته آغاز شد. بقا  درمبتالیان 

 است. در افریقای جنوبی متفاوت  %40در هند و 

 چه کسانی در مهرض خطر هستند:

 40حدود نیمی از موارد سرطان پستان در بین کسانی اتفاق می افتد که تنها عامل خطر برای آنها جنس مونث و سن ا باالتر از 

 سال( است. عوامل خطر را می توان به دو دسته قابل تغییر و غیر قابل تغییر تقسیم کرد. 

 رطان پستان: عوامل خطر غیر قابل تغییر س

 شوند. کشف میسالگی  50افزایش سن: اغلب سرطانهای پستان بعد از  •

اند احتمال بیشتری از را به ارث برده  BRCA1, BRCA2ژنتیک: زنانی که موتاسیونهای خاصی از ژنهای بخصوص مانند  •

 ابتال به سرطانهای پستان و تخمدان دارند.

بستگان سابقه خانوادگی سرطان پستان و یا تخمدان: زنانی که خواهر، مادر و یا دختر مبتال به سرطان پستان دارند و یا در  •

بیشتر از یک فرد مبتال به سرطان پستان یا تخمدان دارند در معرض خطر باالتری برای سرطان پستان درجه دوم و سوم 

 هستند. 

سال، زنان را در مدت طوالنی تری در  55سال و زمان یائسگی بعد از  12از قبل از  تاریخچه باروری: شروع سن قاعدگی •

 معرض هورمون ها قرار داده، احتمال سرطان پستان را باال می برد. 

های پستان: زنانی که ابتال به سرطان پستان داشته اند احتمال بیشتری از ابتال مجدد به سرطان سابقه ابتال به بیماری •

 رند. همینطور در برخی بیماری های غیر سرطانی پستان نیز احتمال ابتال به سرطان پستان باالتر است. پستان دا

 سابقه رادیوتراپی قفسه سینه •



برای پیشگیری از سقط به زنان باردار تجویز  1971تا  1940های : این دارو در فاصله سال DESسابقه مصرف داروی  •

و و یا زنانی که مادرشان در زمان بارداری آنها این دارو را دریافت کرده اند احتمال خطر میشده. زنان دریافت کننده این دار

 باالتری دارند. 

 عوامل خطر قابل تغییر سرطان پستان:

 فعالیت فیزیکی کم •

 وزن باال  •

سترون سال درمان جایگزین هورمونی در دوران یائسگی که هم استروژن و هم پروژ 5مصرف هورمون ها: مصرف بیش از  •

 خاص احتمال خطر را باال می برد. برخی از قرصهای ضد بارداری نیز دارند و

یک بارداری فول  حداقل   و نداشتننداشتن سابقه شیردهیسال   30سن اولین بارداری بهد از تاریخچه باروری:  •

 برد. ترم احتمال خطر را باالتر می

 مصرف الکل و سیگار •

تغییرات هورمونی در کسانی که در شیفت شب کار می کنند نیز میتواند احتمال خطر سرطان پستان نشان داده شده که  •

 را افزایش دهد. 

از خطر ایجاد سرطان پستان کاسته خواهد  %30متاسفانه حتی اگر تمام ریسک فاکتورهای قابل تغییر مهار شوند، تنها  •

 شد.

 خطر را کم می کنند شامل این موارد می باشد: رفتارها و مداخالتی که احتمال

 شیردهی به مدت طوالنی •

 فعالیت ورزشی منظم •

 کنترل وزن •

 پرهیز از مصرف الکل •

 پرهیز از مصرف تنباکو و سیگار •

 های هورمونپرهیز از مصرف طوالنی مدت درمان •

 پرهیز از در معرض اشعه زیاد قرار گرفتن •

 

 عالئم و نشانه ها: 

کنند هر چه شایعترین تظاهر سرطان پستان بروز یک توده بدون درد است. این مهم است که زنانی که توده ای در پستان پیدا می

کند. سریعتر بدون تاخیر ، در مدت یک تا دو ماه به پزشک یا ماما مراجعه کنند. مراجعه سریعتر امکان درمان موفق را بیشتر می

 گردد:لی عالئم سرطان پستان شامل این موارد میبطور ک

 توده پستانی، •



 تغییر در سایز، شکل، و یا ظاهر پستان، •

 فرورفتگی، قرمزی، پوست پرتقالی شدن پوست پستان •

 تغییر در شکل نور پستان و یا پوست نواحی اطراف نور پستان اآرئول(  •

 ترشح غیر عادی از نور پستان •

های غیر های پستان سرطان نیستند. تودهتوده %90دالیل زیادی برای ایجاد توده در پستان وجود دارد که اکثر آنها سرطان نیست. 

های پستان ادامه باشد. زمانی که آبنورمالیتیها مییست و همچنین عفونتهای خوش خیم مانند فیروآدنوم، سسرطانی شامل توده

پیدا کنند ا بطور کلی بیش از یکماه( باید بررسی هایی شامل تصویر برداری و در برخی موارد بیوپسی انجام شود تا مشخت شود 

ها های باز کنند ولی این زخمه ایجاد زخمتوانند باعث خوردگی پوست شدهای پیشرفته میتوده خوش خیم است یا بدخیم. سرطان

 یابند باید تحت بیوپسی قرار گیرند. های پستانی هستند که بهبود نمیالزاما دردنار نیستند. زنانی که دارای زخم

غدد  توانند به نواحی دیگر بدن گسترش یابند و عالئم ایجاد کنند. اغلب شایعترین محلی که درگیر می شودهای پستان میسرطان

 لنفاوی زیر بغل است. اگر چه ممکن است درگیری غدد لنفاوی بدون عالمت یا نشانه باشد.   

یابند. در این زمان عالئم دیگر سرطان های دیگر شامل ریه، کبد، مغز و استخوان انتشار میهای سرطانی به ارگاندر طول زمان، سلول

 کند. مثل سردرد یا دردهای استخوانی بروز می

 ان:درم

درصد و باالتر برسد، به ویژه زمانی که زود تشخیت  90تواند بسیار موثر بوده، احتمال بقای بر درمان به درمان سرطان پستان می

داده شود. درمان عموما شامل جراحی و رادیوتراپی برای کنترل بیماری در پستان، غدد لنفاوی، و بافتهای اطراف، و درمان سیستمیک 

کاهش خطر متاستاز می باشد. داروهای ضد سرطان شامل داروهای هورمونی، شیمی درمانی و در برخی موارد  برای درمان و یا

 باشند. ها میبادیآنتی

شد. وقتی توده سرطانی بزرگ باشد، هنوز هم مستکتومی در گذشته جراحی تمام سرطانها پستان با برداشت کامل پستان انجام می

شود. در امروزه سرطان های پستان با روش کم تهاجمی تر المپکتومی و یا برداشت غیر کامل پستان انجام میکامل مورد نیاز است. 

 شود. این موارد رادیوتراپی برای کم کردن خطر عود مجدد تومور انجام می

پروسه کوچکتری که عوارض در گذشته تصور می شد که ضرورت دارد همه غدد لنفاوی بطور کامل از زیر بغل برداشته شوند. امروزه 

شود.  در این روش از ماده حاجب یا رادیو اکتیو برای غدد لنفاوی ترجیح داده می ”sentinel node biopsy“کمتری دارد به نام 

 شود. برای تعیین غدد لنفاوی که سرطان به آنها گسترش یافته استفاده می

و یا رسپتور پروژسترون  (ER)می شود. کنسرهایی که رسپتور استروژن  درمان دارویی براسا  ساب تایپ بیولوژیک سرطان تجویز

(PR)  دارند به احتمال بیشتری به درمان های هورمونی مانند تاموکسیفن و یا مهار کننده های آروماتاز جواب می دهند. این داروها

کنند. درمان های هورمونی هورمون را کم میشوند و خطر عود سرطانهای وابسته به سال بصورت خوراکی مصرف می 10تا  5به مدت 

 کنند ولی در کل خوب تحمل می شوند. عالئم یائسگی را در فرد ایجاد می



مثبت نیستند نیاز به شیمی درمانی دارند مگر اینکه توده بسیار کوچک باشد. درمان شیمی درمانی که  PRو یا  ERکنسرهایی که 

 این درمان بطور معمول نیاز به بستری ندارد.  امروزه در دستر  است بسیار موثر است. 

 HER-2این کنسرهای را در سطح خود نشان دهند.  HER-2/neu oncogeneکنسرهای پستان ممکن است مولکولی به نام 

این داروها بسیار موثر و در عین حال دهند. پاسخ می trastuzumabمثبت به درمان با عوامل بیولوژیک یا آنتی بادی هایی مانند 

 روند تا در کشتن سلول های سرطانی موثر واقع شوند. بسیار گران هستند. این داروها در ترکیب با شیمی درمانی بکار می

تواند از نیاز به مستکتومی رمان سرطان پستان دارد. در مراحل زودر  بیماری، رادیو تراپی میرادیوتراپی نیز نقش مهمی در د

پیشگیری کند. در مراحل باالتر ، رادیوتراپی در کنار مستکتومی ، احتمال عود را کم می کند. در مراحل پیشرفته، در برخی شرایط، 

 می تواند احتمال مرگ را کاهش دهد. 

 ی به کل دوره درمان دارد. درمان ناقت احتمال موفقیت بسیار کمی دارد. تاثیر درمان بستگ

 برنامه سازمان جهانی بهداشت:

ارائه کرده است. هدف این برنامه کاهش مرگ و میر  نهیسرطان س یابتکار جهانسازمان جهانی بهداشت برنامه ای را تحت عنوان 

میلیون مرگ ناشی از  2.5از  2040تا  2020در سال است. در این صورت در بین سال های  %2.5جهانی این بیماری به میزان 

سال  سال سن تا 70کاهش مرگ و میر از سرطان پستان در بین زنان زیر  %25سرطان پستان جلوگیری خواهد شد. همینطور 

اتفاق خواهد افتاد. ارکان اصلی دستیابی به این هدف عبارتند از: ترویج سالمت برای کشف سریع،  2040کاهش تا سال  %40و  2030

 فراهم کردن امکان تشخیت بهنگام و درمان جامع. 

کشف سریع، زنان بیشتری  های سرطان پستان و درر اهمیتبا فراهم کردن آموزش عمومی و افزایش آگاهی نسبت به عالئم و نشانه

به موقع برای دریافت خدمات مراجعه خواهند کرد. این موضوع حتی در غیاب تکنیک ماموگرافی که در حال حاضر در بسیاری  از 

 کشورها بصورت گسترده در دستر  نیست قابل اجراست. 

 

 و سرطان گردن رحم HPVعفونت 

های آمیزشی در تمام دنیا است. ارتباط این ویرو  با پیدایش سرطان گردن رحم  عفونت با ویرو  پاپیلوما یکی از شایعترین عفونت

و برخی دیگر از سرطان ها اثبات شده است. در سطح جهان سرطان سرویکس چهارمین سرطان شایع در بین زنان است. برآورد 

 18و  16رخ داده باشد. تیپ های مورد مرگ ناشی از سرطان سرویکس  342000مورد جدید و  604000،  2020شود در سال می

از ضایعات پیش سرطانی پیشرفته هستند. ویرو  پاپیلوما عمدتا از طریق تما  جنسی منتقل می شود.  %50مسئول نزدیک به 

،   HPVزندگی می کنند، در صورت عفونت با  HIVافراد در نهایت این عفونت را از بدن حذف می کنند. زنانی که با  %90بیش از 

، غربالگری و درمان ضایعات پیش  HPVشش برابر بیشتر از سایر زنان در معرض خطر سرطان سرویکس هستند. واکسیناسیون برای 

سرطانی یک اقدام مقرون به صرفه برای پیشگیری از سرطان سرویکس است. سرطان سرویکس در صورت شناسایی در مراحل اولیه، 



یری از سرطان گردن رحم شامل پیشگیری اولیه با واکسیناسیون، پیشگیری ثانویه با غربالگری قابل درمان است. برنامه جامع پیشگ

 و درمان ضایعات پیش سرطانی و پیشگیری ثالثیه از طریق تشخیت و درمان سرطان مهاجم و انجام مراقبت های تسکینی است. 

شود شوند. غربالگری باعث میربالگری منظم برای زنان اجرا میهای واکسیناسیون برای دختران و غدر کشورهای با درآمد باال برنامه

ضایعات پیش سرطانی در مرحله ای که به راحتی درمان پذیرند، شناسایی شوند. در کشورهای با درآمد کم و پایین، دسترسی به این 

شود. عالوه بر آن رفته شناسایی نمیاقدامات پیشگیرانه محدود است و سرطان سرویکس معموال تا زمان ایجاد عالمت و بیماری پیش

دسترسی به درمانهای جراحی، رادیوتراپی و شیمی درمانی نیز محدود است و این منجر به میزان باالتر مرگ در اثر این بیماری 

 شود. می

نت ویروسی شایعترین عفو HPV( اتفاق می افتد.  HPVسرطان های گردن رحم در اثر ویرو  پاپیلومای انسانی ا  %95بیش از 

دستگاه تناسلی است. در سطح جهان اغلب زنان و مردانی که از نظر جنسی فعال هستند، در مقطعی از زندگی به این عفونت مبتال 

کنند. اگر چه اغلب افراد در نهایت این عفونت را از بدن خارج می %90شوند. بیش از شده، برخی بیش از یک بار دچار این عفونت می

شوند و اغلب ضایعات پیش سرطانی خودبخود بهبود می یابند، این خطر برای زنان وجود دارد خودبخود پار می HPVعفونت های 

 مزمن شده ، ضایعات پیش سرطانی به سمت سرطان مهاجم ، پیشرفت کنند.  HPVکه عفونت 

زنان با ضعف ایمنی مانند مبتالیان به سال زمان می برد که سرطان سرویکس ایجاد شود. در  20تا  15در زنان با ایمنی نرمال،  

HIV  سال تقلیل می یابد.  10تا  5درمان نشده ، این زمان به 

 :HPVواکسیناسیون 

را که  18و  16واکسن وجود دارد که توسط سازمان جهانی بهداشت تایید شده. همه این واکسن ها تیپ های  4در حال حاضر 

دیگر  %20تیپ انکوژن دیگر که مسئول  5ظرفیتی  9پوشش می دهند. واکسن  سرطانهای سرویکس هستند، %70مسئول حداقل 

را که مسئول ایجاد زگیل تناسلی هستند را نیز پوشش  11و  6دهد. دو واکسن دیگر تیپ های سرطان ها هستند را نیز پوشش می

 دهند. می

سال  14تا  9شود واکسن در سنین ن رو توصیه می، قبل از شروع فعالیت جنسی است. از ایHPVبهترین زمان برای تلقیح واکسن 

 دهد. را پوشش می 18و  16تزریق شود. واکسن ایرانی پاپیلوگارد دو ظرفیتی بوده، تیپ های 

 غربالگری سرطان سرویکس: 

سال که حداقل سه سال از زمان شروع فعالیت جنسی آنها  49-30بر طبق برنامه کنترل سرطان سرویکس در کشور، به کلیه زنان 

 سالگی تکرار خواهد شد.  49شود. این تست هر ده سال یکبار تا سن توصیه می  HPVگذشته است تست غربالگری 

 

 

 درمان سرطان مهاجم:



سرطان رحم را نشان می دهد باید به یک مرکز دارای امکانات تشخیصی درمانی ارجاع شود. عالئم  زمانی که یک زن عالئم مشکور

 سرطان سرویکس در مراحل اولیه شامل این موارد می شوند:

 خونریزی های نامنظم سبک و لکه بینی در فاصله بین پریودها در زنان سنین باروری  •

 لکه بینی و خونریزی پس از یائسگی •

 عد از مقاربتخونریزی ب •

 افزایش ترشحات واژینال گاهی همراه بوی نامطبوع •

 با پیشرفت سرطان عالئم شدیدتری ظاهر می شود مانند:

 درد مداوم پشت، پا و لگن •

 کاهش وزن، خستگی، از دست رفتن اشتها •

 ترشحات واژینال بدبو و احسا  ناراحتی در واژن •

 تورم یک یا هر دو پا •

 در موارد شدید و متاستاز، بسته به محل درگیری عالئم مرتبط بروز خواهد کرد. 

 برنامه سازمان جهانی بهداشت:

سازمان جهانی بهداشت برنامه حذف سرطان گردن رحم را به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی مطرو کرده است. در این رابطه 

 عنی که :مطرو شده است به این م 2030تا سال  90-70-90اهداف 

 را دریافت کرده باشند. HPVسالگی واکسیناسیون کامل  15دختران تا سن  90% •

 سالگی تحت غربالگری با تست های با کارآیی باال قرار گرفته باشند.  45سالگی و مجدد در سن  35زنان در سنین  70% •

زنان با کنسر مهاجم( تحت درمان قرار گرفته  %90زنان با ضایعات پیش سرطانی و  %90زنان با بیماری سرویکس ا 90% •

 باشند. 

 

 سرطان تخمدان: 

گیرد. در صورتی که شود که از تخمدان یا نواحی وابسته در لوله فالوپ منشا میها گفته میاز سرطانسرطان تخمدان به گروهی 

سال  50سرطان تخمدان در مراحل اولیه شناخته شود، پاسخ درمانی مناسبتری وجود خواهد داشت. اغلب زنان درگیر سن باالتر از 

کند که توجه به آنها حائز اهمیت است. این عالئم برای سرطان ضح تولید میدارند. سرطان تخمدان اغلب عالئم و نشانه های غیر وا

 12تخمدان اختصاصی نیست و ممکن است در بیماری های دیگر نیز دیده شود. در صورتیکه این عالئم تکرار شوند اتقریبا بیش از 

 بار در ماه( باید به پزشک مراجعه شود. این عالئم عبارتند از: 

 حسا  نفخاتساع شکم و ا •

 درد و حساسیت در شکم و یا ناحیه لگن •



 از دست دادن اشتها یا احسا  پری بالفاصله بعد از غذا خوردن •

 تکرر ادرار یا احسا  اضطرار در دفع ادرار •

 سوء هاضمه •

 اسهال یا یبوست •

 احسا  خستگی مداوم •

 کاهش وزن •

 خونریزی واژینال بعد از یائسگی •

 عوامل خطر سرطان تخمدان :

برخی از موتاسیون ها احتمال بروز سرطان تخمدان را بیشتر می کند مانند موتاسیون هایی که احتمال سرطان پستان را افزایش  

سرطان پستان و سرطان روده با سرطان تخمدان همراهی دارند.  و موتاسیون های سندروم لینچ. (BRCA1 and BRCA2)می دهد 

سابقه اندومتریوز و دیابت جزو عوامل خطر سرطان تخمدان هستند. از عوامل دیگر شروع زودر  منارر ، یائسگی دیرر  ابعد از 

 ز از عوامل خطر دیگر هستند. سالگی( و یا نداشتن فرزند است. درمان جایگزین هورمونی در یائسگی، افزایش وزن و سیگار نی 55

تست غربالگری خاصی برای  این بیماری وجود ندارد. تشخیت با توجه به عالئم بالینی، و با انجام آزمایشات خون و گرافیهای مختلف 

 صورت میگیرد. درمان ترکیبی از جراحی و شیمی درمانی است. 

 استئوپروز:
 .ئم و نشانه ای نداردالان بروز شکستگی هیچ عتا زم "بیماری خاموش است"استخوان، یک پوکی  -

  .م می توانند نشانه شکستگی مهره باشندالئکمردرد، کاهش قد و یا انحنای کمر را نادیده نگیرید، این ع - 

مچ دست و مفصل ران  ،(ستون فقراتاها  دهد، اما شکستگی بیشتر در مهره های بدن را تحت تأثیر قرار می پوکی استخوان تمام استخوان -

  .دافت اتفاق می

شوند  نفر که دچار شکستگی مفصل ران می 10شکستگی مفصل ران و ستون فقرات نیز با خطر مرگ بیشتری همراه است، به طوری که از هر  -

 میرند ماه پس از شکستگی می 6نفر در طی  2

   .شوند فر در طول عمر باقیمانده خود دچار شکستگی میسالگی به بعد، از هر سه زن یک نفر و از هر پنج مرد یک ن 50از  -

 برای زنان این خطر بیشتر از خطر سرطان پستان، تخمدان و رحم است. -

 کند ن کمک میاالورزش به ساخته شدن استخوان در کودکان و نوجوانان و به حفظ استخوان در بزرگسا-

 ت است.الرینات تحمل وزن و تقویت عضمت استخوان، تمالدر هر سنی، بهترین نوع ورزش برای س -

  .تر پیش برویم های قوی با انجام ورزش های وزنه برداری، استقامتی، دویدن و پریدن به سمت داشتن استخوان -

 در زنان، شایع ترین دلیل بستری در بیمارستان، پوکی استخوان است -

https://www.cdc.gov/genomics/disease/breast_ovarian_cancer/genes_hboc.htm


نه تنها به دلیل کاهش تراکم مواد معدنی موجود در استخوان هست، بلکه  یابد، این شکستگی خطر ایجاد شکستگی با افزایش سن افزایش می -

 .به دلیل افزایش میزان سقوط در افراد مسن رخ می دهد

 .رژیم غذایی سالم برای استخوان یک رژیم غذایی متعادل با مصرف کافی کلسیم، پروتئین، ویتامین دی، ویتامین کا و سایر مواد مغذی است-

کند. مثالً جوانانی که هنوز در حال رشد هستند و زنان بعد از یائسگی نیاز به دریافت کلسیم  ای با افزایش سن تغییر می نیازهای تغذیه -

  .بیشتری دارند

 دهد ها، پس از سقوط رخ می اکثر شکستگی - 

 زندگی افراد شودتواند باعث ناتوانی قابل توجه و از دست دادن کیفیت  شکستگی ناشی از پوکی استخوان می-

ویتامین، کلسیم و پروتئین است، رعایت  الزم ت باید تغذیه مناسب را که شامل مقادیرالها و حفظ قدرت استخوان و عض مت استخوانالبرای س-

 .کنیم

 ت استخوان برخوردار استالماز اهمیت ویژه ای برای س D ویتامین - 

  – .برای کاهش اثرات سقوط و شکستگی توصیه میشود االبه بسال  60ن الدر همه بزرگسا D مصرف مکمل ویتامین -

همچنین قرار گرفتن در معرض مستقیم آفتاب روزانه در بیشتر وآید  چون از یک رژیم غذایی سالم به دست نمی D مصرف مکمل ویتامین-

 شود توصیه می .بزرگساالن محدود است

 .وان، سقوط و شکستگی ضروری استها برای کاهش خطر پوکی استخ ت و استخوانالتقویت عض- 

 .دهد ساعت پیاده روی در هفته با سرعت زیاد، احتمال شکستگی ها در ناحیه ران را کاهش می 4-

ت استخوان و عضله و کاهش خطر پوکی استخوان شامل ترکیبی از فعالیت، داشتن یک رژیم غذایی غنی المیی برای بهبود سطالچهار نکته  - 

 .است D پروتئین و مصرف مکمل ویتامیناز کلسیم، 

  .هست D سه ماده مغذی برای حفظ توده استخوان در طول چرخه زندگی: کلسیم، پروتئین و ویتامین -

به عنوان امیلی گرم در روز کافی است و با مصرف لبنیات و آجیل این میزان کلسیم، قابل تامین است  800حداقل دریافت کلسیم در حدود 

 (. دارد میلی گرم کلسیم 75گرم بادام =  30میلی گرم کلسیم؛  240وان شیر نیمه چرب حاوی لی 1مثال: 

 شوند ت برای پیشگیری از پوکی استخوان میالدو منبع پروتئین گیاهی و حیوانی باعث تقویت استخوان ها و عض-

 .ستت االبرای تقویت استخوان ها و عض الزم لبنیات منبع غذایی مناسبی از پروتئین -

 منابع پروتئین شامل ماهی، گوشت، آجیل و حبوبات است - 

 ،موجب افزایش خطر شکستگی مفصل ران می شود D مصرف کم پروتئین همانند کمبود ویتامین -

  .گذارند ها تأثیر منفی می ت استخوانالمسیگار کشیدن و مصرف الکل از جمله عواملی هستند که بر س-

 دهد و خوشبختانه با ترر سیگار می گار کشیدن احتمال شکستگی مفصل ران را تا تقریبا دو برابر افزایش میمطالعات نشان می دهد که سی -

 .توان خطر شکستگی مفصل ران را کاهش داد

 شود ر، توصیه میالتساله و با 60واحد در روز برای پیشگیری از سقوط و شکستگی در بزرگساالن  1000تا  D ،800 مصرف ویتامین - 

 .شامل نور خورشید، مواد غذایی و مکمل است D ابع ویتامینمن -



شود و افراد سالخورده با کاهش مصرف پروتئین در معرض ضعف  ی در طول چرخه زندگی میالنمصرف کم پروتئین موجب کاهش توده عض -

  .شود ی هستند که تمام این موارد باعث افزایش خطر سقوط میالننی و کاهش توده عضالعض

  .مت استخوان وجود داردالطول چرخه زندگی، یک رابطه مثبت قوی بین فعالیت بدنی و سدر  -

 شود فعال بودن بدون در نظر گرفتن سن، باعث قدرت استخوان و عضله می-

ش حساسیت و افزایعضالت منجر به از بین رفتن استخوان، تحلیل رفتن  (به صورت استراحت در رختخواب و یا آسیب نخاعیبدن ابی حرکتی  -

 .شود به شکستگی در طی چند هفته می

های بدنی مانند پله نوردی یا آهسته دویدن، مستقیماً عوامل اصلی شکستگی پوکی استخوان  فعال ماندن با پیاده روی سریع یا سایر فعالیت -

 کند را برطرف می

شامل انجام تمرینات ورزشی منظم است، به پیشگیری از پوکی با داشتن رژیم غذایی سالم غنی از کلسیم، ویتامین دی و سبک زندگی سالم که -

 .استخوان و حمایت از درمان کمک کنیم

  :ت سالم داشته باشیمالتوانیم استخوان و عض با چند فعالیت ساده می - 

 جای آسانسور از پله استفاده کنیمبه  •

 ه را پیاده طی کنیم به جای استفاده از خودرو یا وسایل حمل و نقل عمومی، مسافت های کوتا  •

 به صورت هفتگی یا روزانه داشته باشیم  (های دیگر یا برخی فعالیتاعادت به پیاده روی  •

 .روی یک پا بایستیم (مانند مسوار زدن، شست و شو و ...اهنگام انجام کارهای روزمره  •

 به دفعات در روز به مدت ده دقیقه پیاده روی کنیم   •

هایی که شامل خم شدن رو به جلو ستون فقرات است به خصوص هنگام حمل  افرادی که در معرض شکستگی استخوان هستند، باید از فعالیت -

 .جسم، جلوگیری کنند

ی و تعادل در النه دویدن باعث افزایش سرعت راه رفتن، قدرت عضبرنامه های ساده مانند پیاده روی سریع، پیاده روی، پله نوردی یا آهست - 

  .سالمندان میشود که به معنی کاهش سقوط است

های ورزشی برای جلوگیری از سقوط و شکستگی باید شامل تمرینات تعادلی و تمرینات قدرتی اندام تحتانی و فوقانی باشد، برای آگاهی  برنامه -

  .خود مشورت کنیداز این تمرینات با پزشک 

 :شوند شامل های ورزشی که منجر به افزایش تراکم استخوان می هایی از برنامه نمونه -

 سه تا شش روز در هفته  (سانتی متر ارتفاع 8تقریباً اپرش  50حدود  •

 بار تکرار وزنه برداری سه روز در هفته 10تا  8دو یا سه ست  •

  هی یا آهسته دویدن سه روز در هفتپیاده روی سریع، پله نورددقیقه ورزش هوازی مانند  60تا  45 •

 بار در هفته  4تا  3تمرینات تحمل وزن و مقاومتی به مدت حداقل  انجام  •

های زیاد مانند آهسته دویدن، پریدن و پرش از طناب، تحریک بیشتری برای  ضرب با های ضربات سریع، کوتاه و با شدت زیاد و یا فعالیت-

 .استخوانی دارندهای  سلول

  .کنند را تأمین می االمنابع کلسیم طبیعی مانند لبنیات، ساردین و آجیل منابع کلسیم ارجح هستند و همچنین پروتئین با کیفیت ب - 

 800د حداقل مصرف کلسیم حدو D بیشتری دارند قادر به جذب کلسیم بیشتری هستند. بنابراین در ترکیب با ویتامین D افرادی که ویتامین -

 .توان با یک رژیم غذایی سالم به دست آورد میلی گرم در روز در اکثر افراد کافی است. این مقدار کلسیم را می



 .ترکیب شوند D های کلسیم برای تأثیر مطلوب باید با ویتامینل مکم - 

  .کند و تأثیر مستقیمی روی عضله دارد به جذب کلسیم کمک می D ویتامین - 

 .توانیم کمبود آن را جبران کنیم شایع است و حتی با یک تغذیه سالم هم نمی D ویتامینکمبود -

در پوست در مقایسه با  D برابر کمتر ظرفیت تولید ویتامین 4یابد و افراد مسن  در پوست با افزایش سن کاهش می D میزان تولید ویتامین - 

 ن جوان را دارندالبزرگسا

واحد  1000تر، روزانه الساله و با 60رادی که در معرض پوکی استخوان قرار دارند و به طور کلی برای تمام افراد برای اف  D مکمل ویتامین -

  .شود توصیه می

 .مصرف کنند D افرادی که مدت زمان زیادی داخل خانه می مانند و در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند، توصیه می شود مکمل ویتامین-

 .مصرف کنند D صیه می شود برای پیشگیری از پوکی استخوان، مکمل ویتامیندر افراد چاق تو-

 .درصد از ویتامین دی مورد نیاز بدن را تامین می کنیم 80با قرار گرفتن در معرض نور خورشید می توانیم تا  - 

 آفتاب سوختگی اجتناب شودتوصیه می شود در معرض نور خورشید به طور منظم و ایمن قرا بگیریم، اما توجه کنیم که از  - 

 .در بیماران صرع ضروری است D مصرف مکمل ویتامین- -

 .دقیقه تمرینات تحمل وزن و مقاومتی انجام دهید 40الی  30بار هر بار به مدت  4تا  3در هفته حداقل  - 

 مراجعه کنید ir.gov.behdasht.iec://https عات درخصوص پوکی استخوان و پیشگیری از آن، به سایتالطابرای کسب  - 

 

 

 

 

 


