
 

 بولتن خبری

دکتر حمیدرضا دهقان منشادیاخبار منتشر شده از   

1401ماه  تیر یکبریده جراید و آلبوم انتشار اخبار به مورخ   

 /   شیوع بیماری های سرطان و تهدید آن بر سالمت مردان

 عالئم ابتال به سرطان پروستات
 

 

های مختلف بولتن خبریدسترسی سریع به بخش  

 

ها به بخش مورد نظر وارد شویدبا کلیک بر روی هر یک از گزینه  

 متن خبر 

 آلبوم روزنامهها 2مورد

 آلبوم خبرگزاریها و سایتهای خبری 25 مورد

 پیکان بازگشت

باشند.تمامی صفحات بولتن، دارای بک لینک برای اتصال و ورود به منبع اصلی درج خبر می  

 

 اجراء ؛ شرکت ایده پردازان خبر ماندگار )ایپکام(

http://www.ipkam.ir/
http://www.ipkam.ir/


 استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران کرد:

 /   شیوع بیماری های سرطان و تهدید آن بر سالمت مردان

 عالئم ابتال به سرطان پروستات
وجود تکرر ادرار در فرد، شب ادراری،  ، گفت:مردان سالمت بر آن تهدید و سرطان های بیماری شیوع به اشاره بااستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

تات شدن ادرار، ریزش قطره قطره ادرار، اختالل در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار جزء عالئم مهم در ابتال به کانسر پروسباریک 
 به شمار می آیند.

 سالمت جهانی هفته خصوص در آنکولوژی رادیوتراپی متخصص منشادی دهقان حمیدرضا دکتر ایران، آنکولوژی کلینیکال انجمن گزارش به
 تهدید و سرطان های بیماری شیوع به اشاره با ابتدا در مردان، در سالمت مهم نقش و است شده نامگذاری ژوئن 21 تا 15 روزهای در که مردان

 است پروستات سرطان به ابتال آن از بعد و است مرد و زن جنس دو میان در سرطان نوع شایعترین ریه کانسر: داشت اظهار مردان، سالمت بر آن
 سرطان به نسبت بیشتری شیوع معده کانسر ایران های استان از برخی در  البته. آید می حساب به آقایان بین در اختصاصی  کانسر شایعترین
 تهدید که شوند می شناخته مردان بین در سرطان نوع شایعترین پروستات سرطان و ریه سرطان کل در اما باشد، می دارا را آقایان بین در پروستات

 .میآیند حساب به مردان سالمت در جدی

: بسیار تاسف این استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این نکته مهم که کانسر پروستات کامال قابل شناسایی و قابلیت کنترل را دارد، ادامه داد
منجر به مرگ شوند  ،مناسب در اثر ابتال به سرطان پروستاتس و همچنین عدم درمان ر بار خواهد بود که امروزه مردانی را به خاطر تشخیص دیر 

 و آنها را از دست بدهیم.

سال به باال دارند 50ی که دهقان منشادی اولین و مهمترین بخش در سالمت مردان را غربالگری و کنترل بیماری دانست و گفت: به تمامی آقایان
دی توسط پزشک بر و همچنین معاینه بسیار ساده مقعلگری آنزیم اختصاصی پروستات و انجام آزمایش غرباتوصیه می شود با مراجعه به پزشک 

تومورهای احتمالی در آینده و یا در همان بتوان این دو توصیه باعث می گردد تا با غربالگری اولیه و ساده انجام که بگیرد صورت روی پروستات 
 .کردزمان را در مراحل اولیه تشخیص داده و کنترل 

 بیشتر بررسی با  معاینه در طبیعی غیر وضعیت یا شده انجام آزمایشات در آنزیم بودن باال صورت در: داد ادامه آنکولوژی رادیوتراپی متخصص این
 .داد تشخیص و بررسی را طبیعی غیر معاینه علت یا پروستات اختصاصی آنزیم افزایش علت توان می تکمیلی معاینات و سونوگرافی انجام و

اریک شدن ادرار، تکرر ادرار در فرد، شب ادراری، ب دهقان عالئم اولیه در ابتال به سرطان پروستات را اینگونه برشمرد و اظهار کرد: وجوددکتر 
 آیند.جزء عالئم مهم در ابتال به کانسر پروستات به شمار می ریزش قطره قطره ادرار، اختالل در کنترل ادرار، وجود درد و دیده شدن خون در ادرار 

 در هم و پروستات  خیم خوش  بزرگی در هم که هستند عالئمی همگی ادرار در خون شدن دیده از غیر به شده برده نام اعالئم در: داد ادامه وی
 غربالگری قطعا و داد، تشخیص توان می را آن نوع PSA آزمایش گیری اندازه همچنین و اولیه معاینات در که شوند می دیده پروستات تومورهای

 .شود می توصیه مردان تمام به شده اشاره های بررسی و

 وی با پرداختن به یکی از نکات مهم در پیشگیری از سرطان ریه، بیان داشت: مصرف سیگار یکی از شایعترین علل ابتال به سرطان ریه است که
 سالمتی و طول عمر مردان را افزایش دهیم.به شدت توصیه می شود با ترک و عدم مصرف دخانیات به خصوص در آقایان سطح 
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https://www.armanmeli.ir/fa/main/page/3885/8/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.armanmeli.ir/fa/main/page/3885/8/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://www.armanmeli.ir/fa/main/page/3885/8/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://www.ipkam.ir/


 

  

http://sepidonline.ir/d/1401/04/02/
http://sepidonline.ir/d/1401/04/02/
http://sepidonline.ir/d/1401/04/02/
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 های خبری با موضوع:ها و پایگاهدر خبرگزاری دکتر حمیدرضا دهقان منشادیاخبار منتشر شده از 

 های سرطان و تهدید آن بر سالمت مردانشیوع بیماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.iribnews.ir/fa/news/3485059/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.iribnews.ir/fa/news/3485059/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1643923/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.asriran.com/fa/news/845693/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3875752-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.snn.ir/fa/news/1017473/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
http://www.ipkam.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/1342403-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fararu.com/fa/news/556596/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.mardomsalari.ir/news/166425/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://roozno.com/fa/news/529313/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-61/503541-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://shafaonline.ir/fa/news/306778/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.ipkam.ir/


  

  

  

  

  

  

  

 
 

https://salamat.ir/index.php?newsid=5508
https://www.bartarinha.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-20/1221935-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://khabardena.ir/fa/news/53584/%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b9%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86%e2%80%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://noandish.com/fa/news/143717/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%b7%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://akharinkhabar.ir/health/9166934
https://purson.ir/fa/content/402542/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
https://www.shia-news.com/fa/news/270858/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.the-life.ir/?fa/article/58350/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://khaandaniha.ir/news/2461674/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://ostanha.tabnak.ir/fa/news/1052217/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%C2%A0-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://www.moniban.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/91758-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://sepidonline.ir/?newsid=27458
http://tik.ir/fa/news/389969/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://pana.ir/news/1288719
http://www.ipkam.ir/

