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 آنچه بیماران باید در مورد کرونا و سرطان سینه بدانند

 

مردم دنیا در . کرده استها را با مشکالت جدی روبرو مدتی است که زندگی انسان ۹۱-ویروس کوید

ی جدی هاافرادی که با بیماری. اند و مجبور به تغییر در سبک زندگی خود هستندهای خود قرنطینه شدهخانه

ریسک سرطان سینه و کرونا باعث ایجاد اضطراب . درگیرند، نگرانی بیشتری نسبت به این ویروس دارند

 . برای افراد بسیاری شده است



 

 

شوند و نیاز به های جدی میدچار عارضه ۹۱-سبتا کمی از بیماران مبتال به کویدبه طور کلی درصد ن

اما افراد مبتال به سرطان سینه و کرونا ممکن است بیشتر از افراد سالم در معرض . های جدی دارنددرمان

را  ی بدنچرا که برخی از متدها مانند شیمی درمانی یا ایمونوتراپی سیستم ایمن. خطر قرار داشته باشند

البته  .به همین دلیل ممکن است بدن نتواند در برابر ویروس مقاومت مناسبی  داشته باشد. کنندتضعیف می

اند،   نگرانی  از جهت ریسک و بهبود پیدا کردهبرای افرادی که قبال روند درمان سرطان را به پایان رسانده

احتمال ایجاد خطر برای . سایر  افراد جامعه استسرطان سینه و کرونا و ارتباط با  ضعف ایمنی در حد 

در این مقاله به هر آنچه بیماران مبتال به سرطان سینه . است( بدون سابقه سرطان)ها مانند افراد عادی آن

 .ایمباید در مورد کرونا بدانند، صحبت کرده

 

 کند؟چه خطراتی بیماران مبتال به سرطان سینه و کرونا را تهدید می
ر که در ابتدای مقاله اشاره شد، در صورتی که بیماران مبتال به سرطان سینه آلوده به ویروس کرونا همانطو

اما سرطان سینه ریسک ابتال به کرونا را باال  .ها بیشتر استشوند، احتمال ایجاد مشکالت جدی برای آن

ر است بهت. گیردیماری قرار مییعنی بیمار نیز به اندازه اطرافیان خود در ریسک ابتال به این ب. بردنمی

های کرونا، حتی االمکان در خانه بمانند و تنها برای درمانبا سرطان سینه برای مقابله یماران مبتال به ب

 .ها مراجعه کنندضروری به بیمارستان

داشتی های بهتنها کافی است پروتکل. ها ضعیف است، باید بیشتر مراقب باشندافرادی که سیستم ایمنی بدن آن

ها را تهدید خطری آن ۹۱-بیماران باید اطمینان داشته باشند که تا پیش از ابتال به کوید. را کامل رعایت کنند

ای جدی هکرونا مبتال شود، باید پیگیر درمان بهبه سرطان سینه مبتال اما در صورتی که بیمار . کندنمی

 .شود

 ان مبتال به سرطان سینه چیست؟های الزم برای پیشگیری از کرونا در بیمارمراقبت

 

 هایاما افرادی که به بیماری. انجام تمام اقدامات محافظتی و رعایت بهداشت برای همه افراد ضروری است

البته  .تر مانند سرطان سینه مبتال هستند، باید بیشتر از دیگران، در صدد حفظ نکات مراقبتی باشندجدی

های بهداشتی در مورد سرطان سینه و ترین پرتکلمهم. خاص نیست مراقبت بیشتر به معنی انجام کارهای

 .کنیمکرونا را در ادامه بیان می



 

 

هایتان آلوده است، به هیچ وجه صورت خود را لمس اگر دست. های خود را بشوییددستمکررا  ●

 .نکنید
رای اگر ب. نشویدنزدیک ( حتی دوستان و اعضای خانواده)اید، به دیگران تا زمانی که مجبور نشده ●

راموش ف. ها نیاز دارید، حتما فاصله بگیرید و ماسک بزنیدآن کمک جلسات درمانی سرطان سینه به

 .نکنید که بیمار کرونایی باید در قرنطینه بماند

 .سرطان سینه با پزشک خود مشورت کنید کرونا در  در مورد کنترل عالئم ●

 . ور کاری و در منزل، انجام دهیدترجیحا در صورت امکان شغل خود را به صورت د ●

 .همیشه داروی ذخیره داشته باشید ●

سعی کنید برای خرید بیرون نروید و از اعضای خانواده یا دوستان بخواهید که داروها و مایحتاج  ●

 .خرید اینترنتی نیز راهکار خوبی برای تأمین وسایل ضروری است. شما را خریداری کنند

ور کلی بنابراین به ط. ا سیستم ایمنی ضعیف باید انجام دهند، دوری از کرونا استترین اقدامی که افراد بمهم

 .دهد، دوری کنیداز هر موقعیتی که ریسک ابتال به این بیماری را افزایش می

 های خود را ادامه دهیم؟آیا در دوران شیوع کرونا باید درمان
اما . شورت پزشک، کنترل شده انجام گرددبا م ۹۱-بهتر است درمان سرطان سینه در دوران شیوع کوید

توانند شیمی درمانی یا پرتو درمانی را بصورت کمتر و محدود ، شرایط برخی از بیماران حاد است و نمی

مراکز درمانی . ها حضور دارندهای فوری در بیمارستانها و درمانپزشکان برای غربالگری. انجام دهند

ها بتاین مراق. اندکرونا در نظر گرفتهدر شرایط  سرطان سینه بیماران مبتال به ای برای های ویژهمراقبت

توانید خطر مراجعه به شما می. شودهای مختلف مربوط به سرطان نیز میحتی شامل کارکنان بخش

 .بیمارستان را به کمک ماسک و شیلد  و فاصله گرفتن از سایر بیماران کاهش دهید

ریسک این است که پزشک برای بیماران خود برنامه ریزی کند تا در بیمارستان یا  بهترین راه برای کاهش

با این حرکت، هم . زمان انتظار بیماران برای درمان باید به حداقل برسد. مطب پزشک، ازدحام نشود

های مربوط به بیماران سرطانی در محل ۹۱-توان درمان بیماران را ادامه داد و هم از شیوع کویدمی

 .را مطالعه کنید bcrfتوانید مقاله سایت برای اطالعات بیشتر می. یشگیری کردپ

https://www.bcrf.org/coronavirus-covid-19-and-breast-cancer-common-questions-and-answers


 

 

 سایر اقدامات مراقبتی هنگام مراجعه به مراکز درمانی چیست؟

 

شد، برخی از بیماران مجبورند با وجود ریسک سرطان سینه و کرونا، برای درمان، همانطور که اشاره 

عالوه بر مواردی که در قسمت قبل اشاره شد  این افراد با .طبق روتین قبل، به بیمارستان مراجعه کنند

 .توانند این ریسک را به حداقل برسانندرعایت نکات زیر، نیز می

 . ای ضد عفونی کنیدهر نقطه های خود را بعد از تماس بادست ●

 .به هیچ وجه صورتتان را لمس نکنید ●
 .های خود را بشوینداز درمانگران بخواهید پیش از نزدیک شدن یا تماس با شما دست ●

در صورتی که در آزمایشات به کرونا مشکوک شدید، سریعا به قرنطینه برگردید و از خود مراقبت  ●

 .کنید

 .سعی کنید به جای مراجعه، سواالت خود را تلفنی یا اینترنتی بپرسیددر صورت نیاز به راهنمایی  ●

 بیماران مبتال به سرطان سینه باید نگران کدام یک از عالئم کرونا باشند؟
بیماری  عالئم این. بروز نمایدتر جدیمبتال به برست کنسر برخی از عالئم کرونا ممکن است برای بیماران 

 عبارتند از؛

 تب و لرز ●

 و تنگی نفسسرفه  ●

 خستگی و کوفتگی بدن ●

 سردرد و گلودرد ●

 از دست دادن حس چشایی و بویایی ●

 آبریزش و گرفتگی بینی ●

 اسهال و تهوع یا استفراغ ●



 

 

 ای نسبت به برخی عالئم مانند تنگی نفس، درد قفسه سینهبیماران مبتال به سرطان سینه باید حساسیت ویژه

 . و تب داشته باشند

 کرونا چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ در صورت مشاهده عالئم

 

ه کنند و با استراحت در خانبرخی از افراد عالئم خفیفی را تجربه می. سطح ابتال به کرونا متفاوت است

اما این موضوع در مورد بیماران سرطان سینه کمی  متفاوت است و باید نسبت به بروز آن . یابندبهبود می

ها به محض مشاهده عالئم باید به پزشک خود در مورد سرطان سینه آن. ها حساسیت بیشتری داشته باشند 

دیگران جزو  همچنین قرار گرفتن در قرنطینه و دوری از. و کرونا اطالع دهند و از او راهنمایی بخواهند

 .اولین اقداماتی است که به محض مشاهده باید انجام دهید

تب بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار دارند، یک موقعیت اورژانسی است و احتمال خطر برای آن وجود 

دهند و حتی با پزشک خود مشورت برخی از بیماران هنگام مشاهده عالئم خفیف، واکنشی نشان نمی. دارد

 .است ۹۱-ترین واکنش در برابر ابتال به کویداینکه تا وخیم شدن اوضاع صبر کنید، اشتباه. دکنننمی

ر ریسک با این کا. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهید این است که نباید به مطب پزشک مراجعه کنید

رت یا تلفنی با پزشک مشوتنها به صورت آنالین . ابتال به کرونا را برای دیگران نیز افزایش خواهید داد

ر خانه به توانید دکند که آیا میاو تعیین می. کندبا توضیح جزئیات عالئم پزشک شما را راهنمایی می. کنید

زمینه  برای اطالعات بیشتر در این. درمان سرطان سینه و کرونا بپردازید یا باید در بیمارستان بستری شوید

 .را مطالعه کنید سینه سرطان سایت رسمی مقاله

https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus#symptoms
https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus#symptoms
https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus#symptoms
https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus#symptoms
https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus#symptoms
https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus#symptoms
https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus#symptoms
https://www.breastcancer.org/about_us/press_room/news/coronavirus#symptoms


 

 

 آیا سرطان سینه و کرونا بر هم تأثیر دارند؟
های آن سیستم ایمنی ن و درمانسرطا. سرطان سینه و کرونا به صورت مستقیم هیچ ارتباطی به هم ندارند

ه همچنین به دلیل شیوع بیماری و قرنطین. شودکنند و به همین دلیل ریسک کرونا بیشتر میرا تضعیف می

 این موضوع باعث. احتمال دارد برخی از بیماران برای پیگیری سرطان سینه و تشخیص آن اقدام نکنند

 کنند که عدم معاینه و تشخیصپزشکان پیش بینی می. پیشرفت سرطان و ایجاد خطر برای فرد خواهد شد

 . شودسرطان در آینده منجر به بروز بیشتر مشکالت و خطرات مربوط به کنسر، می

 چگونه استرس خود را مدیریت کنیم؟

 

به همین دلیل بیماران نباید از سرطان سینه و . شوندها باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی میها و استرستنش

ای برای روزهایی که در خانه الزم است برنامه. ها باشدبترسند یا ذهنشان مدام درگیر این بیماری کرونا

 .رسدبا این کار سطح استرس شما به حداقل می. هستید بچینید و خود را مشغول کنید

 .شغل دورکاری انجام دهید ●

 وانید با مربی خود تماس آنالینتهمچنین می. های آنالین برای تمرینات یوگا استفاده کنیداز برنامه ●

 .بگیرید

 .شود را هر روز انجام دهیدهایی که باعث آرامشتان میفعالیت ●

 .تغذیه خوب و سالم داشته باشید ●

 .الکل و دخانیات مصرف نکنید ●

 .خواب کافی و باکیفیت داشته باشید ●

  .مصرف نماییدبا مشورت پزشک، در صورت عدم تداخل دارویی، مکمل های تقویت کننده ایمنی  ●

 .دهد که مدیتیشن در کاهش اضطراب و تقویت سیستم ایمنی اثرگذار استتحقیقات نشان می



 

 

 جمع بندی
بیماری  .نیازی نیست بیش از اندازه نگران باشید. در این مقاله به ارتباط بین سرطان سینه و کرونا پرداختیم

 درصد افراد. کنترل و پیشگیری است کرونا در صورت رعایت جدی موارد بهداشتی و محافظتی، قابل

ی در مورد این بیماری باید نگاه جد. بهبود یافته  این بیماری، بیشتر از امار تلفات آن تخمین زده شده است

نکته نهایی این است که بیماران . داشت اما  نگرانی بیش از حد، تأثیر معکوس بر سالمتی شما خواهد داشت

ها باید بتوانند سواالت خود را از آن. نیاز دارند مشاوره و درمان آنالینت مبتال به سرطان سینه به خدما

دکتر فرهاد موسی زاده بهترین . پزشک متخصص بپرسند و در مورد نیاز به درمان از او راهنمایی بگیرند

توانید اطالعات جامعی در شما می. روندص جراح عمومی و جراحی پستان در تهران به شمار میمتخص

همچنین در صورت نیاز به مشاوره . های مربوط به سینه و پستان در سایت ایشان مطالعه کنیدمورد بیماری

 .های تلفنی و آنالین با دکتر در تماس باشیدتوانید از طریق راهمی
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