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اهداف پویش

هدف کلی
نکاهش بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سرطا

اهداف اصلی
افزایش آگاهی عمومی در زمینه راه هاي پیشگیري و عالیم هشدار دهنده سرطان پستان
 ته بهداشدر زمینه ارائه خدمات تشخیص زودهنگام در سطح شبکمعاونت بهداشتمعرفی برنامه هاي

و درمان شهرستان
) معرفی شبکه ملی مراقبت سرطانINCCNو مراکز تشخیص زودهنگام سرطان و بیماري هاي (

شکوك الیم معغیرواگیر به عنوان مراکز ارائه خدمات سطح دو و نظام مراقبت و ارجاع افراد داراي 
اران مبتالسرطان پستان و بیم

از جمله درمان ناپذیر بودن آنپستاناصالح باورهاي نادرست مردم در خصوص سرطان
 (درون و برون بخشی) جلب مشارکت سیاستگزاران و مجریان سالمت

اهداف اختصاصی
اهدافسطوح

فردي

ین بیماري و ازودهنگامو موقعبهي تشخیص هاراهو پستانافزایش آگاهی مردم در مورد سرطان
پیشگیري از آن

 سرطانپیشگیري و کنترلهاوهیشو هادهیاي موجود، هاحلراهافزایش آگاهی از
وه افزایش آگاهی مردم درخصوص برنامه ملی تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان پستان و نح

دریافت خدمت در سطح شبکه بهداشتی
نپستاسرطانبیماريتغییر نگرش مردم در مورد
 ي آنهاوهیشي بودن سرطان و ریشگیپقابلجلب مشارکت مردم در خصوص
بودن آنریناپذدرمانازجملهپستاناصالح باورهاي نادرست مردم در خصوص سرطان
 پستاناز سرطانکنندهيریشگیپارتقاي خودکارآمدي مردم در خصوص انجام رفتارهاي
سرطانال بهافزایش آگاهی افراد از عوامل خطر، مشکالت بهداشتی، عوامل مستعد کننده فردي در ابت
 پستانسرطانافزایش سواد بهداشتی افراد در جستجوي منبع اطالعاتی مرتبط با
پستانافزایش انگیزه عموم مردم جهت پیشگیري و کنترل سرطان

سطح شبکه

 اجتماعیيهادر شبکهپستان برنامه پیشگیري از سرطانمرتبط با فعالیت هايافزایش تعداد و نوع
)خیرین سالمتنیکوکاران،(
 شبکه ياعضالهیوسبهپستان در مورد سرطان افزایش حمایت اجتماعی براي ایجاد تغییرات مثبت

پستانکنترل سرطانپیشگیري و سیاستگزاران و مجریان سالمت (درون و برون بخشی) در 
 عه توسط گروه هاي مرجع جامپستان نگرش مطلوب نسبت به برنامه پیشگیري از سرطانافزایش

سرشناس، ورزشکاران، هنرمندان ...)تجار(اساتید دانشگاه، پزشکان، روحانیون،
-انپستسرطانپیشگیري و کنترل وب اجتماعی براي تغییرات مثبت در حوزه افزایش هنجارهاي مطل
ربالگريغتشخیص زودهنگام و "رکنان مراکز بهداشتی درخصوص ارائه خدمت افزایش آگاهی و مهارت کا

"سرطان پستان



اهدافسطوح

سطح 
سازمانی

) معرفی شبکه ملی مراقبت سرطانINCCNري ) و مراکز تشخیصی تشخیص زودهنگام سرطان و بیما
یم مشکوك عالاي هاي غیرواگیر به عنوان مراکز ارائه خدمات سطح دو و نظام مراقبت و ارجاع افراد دار

سرطان پستان و بیماران مبتال
 انسرطپیشگیري و کنترلجلب مشارکت سیاستگزاران و مجریان سالمت (درون و برون بخشی) در

پستان
 ي اثرگذارهاو ضرورت براي تغییر در سازمانپستانسرطانو کنترل پیشگیريافزایش اهمیت
ایجاد وپویشدر راستاي نیل به هدف کلی ي اثرگذار هاانداز و رسالت سازمانی سازمانبازنگري در چشم

پیشگیري و کنترل سرطان پستان در یک دستور کار
 موردي هااستیسو تغییر پیشگیري و کنترل سرطان پستان افزایش کمیت و کیفیت اطالعات مربوط به

ازین
رل ري و کنتپیشگیدر نفس سازمانی و اتخاذ صالحیت و شایستگی در ایجاد تغییرات بهافزایش اعتماد

سرطان پستان 
زه سرطان در حوو کیفیت اطالعاتتنها مقدار نه(براي تغییرازیسازمانی موردنهیپاافزایش اطالعات

)گرفته شودهم در نظر و سطح ارتقا دیدگاهبلکه

سطح 
اجتماعی

حوزه دراجتماعیيهامیان گروهيهمکاردر راستاي ایجاد تغییرات اجتماعی مانند هاتیافزایش فعال
سرطان

 را در حوزه سرطانهااستیسو عقایدي که تغییر هانگرشو هنجارهاي اجتماعی و هاارزشافزایش
.دهدموردحمایت قرار می

پویشذینفعان و گروه هاي هدف

گروه هاي هدف اصلی
عموم مردم
بیماران و خانواده ها
سیاستگزاران و مجریان خارج حوزه سالمت
سیاستگزاران و مجریان حوزه سالمت

ذینفعان و شرکاي برنامه پویش
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
اموربانوان استانداري
 شبکه هاي بهداشتی درمانی و مراکز بهداشت شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاه
مرکز استان آذربایجان غربی ( مرکز ارومیه و مهاباد)سازمان صدا و سیما
 فرهنگ و ارشاد اسالمی، ورزش و جوانان و ...آموزش و پرورشادارات ،
شهرداري ها
سازمان نظام پزشکی
انجمن هاي علمی



مردم نهاد و خیریهسازمان هاي
(....هنرمندان، ورزشکاران، خبرگان) افراد حقیقی
...

طراحی و اجراي پویش

مراحل اجراي پویش

طراحی برنامه
جلب مشارکت ذینفعان
تهیه محتواهاي آموزشی و تبلیغاتی
اجراي برنامه
پایش و ارزشیابی برنامه

اقدامات پویشمهمترین فهرست 

تبلیغی و حمایت طلبیبرنامه هاي -الف

 ه هاي / شبکمعاونت بهداشتوب داي دانشگاه علوم پزشکی / سایتسایت(پایگاه اطالع رسانی
بهداشتی درمانی )

دسترسی و بهره برداري از پوسترها، بسته هاي آموزشی و تیزرها
 پستانخطر و عالیم هشداردهنده سرطاناطالع رسانی در خصوص عوامل
 ازمانیسدرخواست براي مشارکت بر اساس لیست اقدامات و یا پیشنهادهاي شخصی و امکان ارائه
 ي مرکز استان آذربایجان غربی و مرکز مهابادصدا و سیمامشارکت

 تیزرهاي تلویزیونی، رادیوییپخش
 برنامه هاي جاريپرداختن به اهداف پویش در
 هاشهرداريمشارکت

 هابیلبورددر عناوین تبلیغاتیارائه
 ي ایانه ها، پارببرنامه هاي تبلیغی در فرهنگسراها، پارك ها، خانه هاي سالمت، میادین میوه و تره

مسافربري
 و موسیقی، نقاشسینما، تئاترهنرمندان؛ مشارکت

پیش از نمایش فیلم ي پویشپخش تیزرها
 ورزشکارانمشارکت

 اطالع رسانی در مسابقات ورزشی
 برگزاري مسابقه ورزشی نمادین به نفع بیماران
فضاي مجازي

متون آموزشیو انتشار اطالع رسانی



برنامه هاي آموزشی مردمی-ب

 صدا و سیمامشارکت
پخش فیلم هاي کوتاه آموزشی
برگزاري مسابقه مبتنی بر برنامه هاي آموزشی
نظر درخصوص سرطان پستانمصاحبه با افراد صاحب
آموزش و پرورش کل اداره

 بسته هاي آموزشی براي محیط هاي آموزشیارائه
برگزاري مسابقه مبتنی بر بسته آموزشی
نشریات

 و مصاحبه هاآموزشیمقاالتتهیه و انتشار
فضاي مجازي

فیلم هاي کوتاه آموزشیو متون وانتشار
سیاستگزارانجلب مشارکتمرتبط با برنامه هاي -ج

به "انشبکه ملی مراقبت سرط"ارجاع و سطح بندي خدمات مطابق سند ابالغی اطالع رسانی نظام
1397دانشگاه ها در خرداد ماه سال 

پیشگیري و کنترل سرطان پستانها در هارائه بسته تعیین سهم و تکلیف دستگا
 صدا و سیمامشارکت

 مناظره)برگزاري مصاحبه ها با دیدگاه افزایش مطالبه گري (برنامه پایش یا
نشریات

مصاحبه با مسووالن و سیاستگزاران
 اقدامات عملی سیاستگزاران حوزه سالمتدرخواست براي

 زمان از جمله با برگزاري دست کم یک جلسه تاپستانسرطان پیشگیري و کنترلتالش در جهت
علمیبرگزاري پویش و سپس نشست هاي منظم با حضور ذینفعان خارج حوزه سالمت، اعضاي هیات

و خبرگان مرتبط با موضوع 
 رمل خطپستان و عواسرطانتشخیص زودهنگام و غربالگريتالش روزافزون در جهت اجراي برنامه

سطح شبکه هاي بهداشتی درمان شهرستان هاي تابعه استانمرتبط با شیوه زندگی در
نوان عبه "تشخیص زودهنگام سرطان و بیماري هاي غیرواگیر"الش براي توسعه مراکز تشخیصی ت

ن و پستامراکز ارائه خدمات سطح دو و نظام مراقبت و ارجاع افراد داراي عالیم مشکوك سرطان
بیماران مبتال

 با کیفیت و استانداردتالش براي ارائه خدمات
تالش براي حمایت مالی از بیماران به ویژه بیماران نیازمند
تالش براي ارائه مراقبت هاي حمایتی و تسکینی

معاونت بهداشت استان:ر خصوص فعالیت هاي اطالع رسانی د-د

 استانایجاد نظام مراقبت سرطان پستان در سطح



هزار 50در جمعیت در سطح شبکه بهداشتی درمانی پستانبرنامه تشخیص زودهنگام و سرطان ادغام
سطح شهرستان ارومیه و کل جمعیت گروه هدف برنامه در شهرستان نقدهنفر در 

 شهرستان هاي تحت پوشش دانشگاهسرطان در سطح کز تشخیص زودهنگامامرتوسعه

با بیماري هاي غیر واگیرکنترل گروه پیشگیري و 


