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 .Filippo ioco من Bodypainting

يف حالة وجود أي تغيريات ملحوظة، أرجوا اإلتصال بطبيبك النسايئ.

الخطوة الخامسة :

تذكري أيضا أن تفحيص اإلبط 

واملناطق املتوسطة حول الحلامت.

من األفضل أن تضعي أطراف 

األصابع بطريقة ممتدة.

الخطوة السادسة :

خذي الحلمة بني اإلبهام 

والسبابة واضغطي عليها. 

بهذه الطريقة  ميكنك التحقق 

من إفراز أي سوائل من الحلمة

حقائق عن رسطان الثدي:

رسطان الثدي هو واحد من الرسطانات األكرث شيوعا يف العامل – أكرث من 1,000,000 النساء يصابون به كل عام. 

واحده من كل مثاين نساء يصنب به كل عام

واحدة من مثاين نساء يف أملانيا يصنب برسطان الثدي عىل مدى حياتهن

هذا حوايل70.000 حالة جديدة يف السنة.

النساء تحت سن 50 ميكن أيضا أن تصاب برسطان الثدي. لكن ما ال يعرفه الكثريون:  82  يف املائة يبقون عىل قيد 

الحياة (إستنادا عيل ال 10 سنوات املاضية)  يف معظم الحاالت ، ميكن الشفاء من خالل الكشف املبكر عن املرض.

من املهم ان تتعريف عىل ثدييك، كام تعرفني بقية جسمك. يف هذه الحالة من املرجح أن تالحظي عندما يتغري يشء.

 التغيري يف حد ذاته ال يعني اي يشء ، و لذلك هناك فرصه للتحدث إىل الطبيب حول هذا األمر يف وقت مبكر. 

خدمات الكشف املبكر عن رسطان الثدي يف أملانيا:

يويص األطباء بإجراء فحص سنوي للثدي من سن 30 - تدفع هذه الفحوصات عن طريق صناديق التامني الصحي 

القانونية. وعند القيام بذلك ، يقوم طبيب االمراض النسائية بفحص الصدر واإلبطني ويويل اإلهتامم للتغريات. 

وتتلقي النساء الاليئ ترتاوح أعامرهن بني 50 و 69 بانتظام دعوه للتصوير الشعاعي للثدي كل سنتني (فحص 

باالشعه السينية).

تدابري الكشف املبكر األخرى التي تنفذ يف حاالت إستثنائيه ، مثل الحاالت املشتبه فيها، التي سيتم القيام بها من 

قبل التأمني الصحي ، هي:  فحص املوجات فوق الصوتية ، التصوير املقطعي املغناطييس.

ولكن ال ميكن إستخدام هذه الطرق للتحقيق أو التحديد ما إذا كان التغيري حميدا أو خبيثا . هذا يتطلب دامئا 

جمع األنسجة (خزعة).

مالحظة:

قد تختلف الخدمات من مريض إىل آخر ورمبا بني رشكات التامني الصحي املختلفة.. تحقق مع رشكه التامني 

الصحية, ما هي املزايا التي تحق لك. 

إعتني بصحتك!

حتك!
www.pinkribbon-deutschland.de/welcome

للكشف املبكر عن رسطان الثدي

:PARTNERعندما تشعرين بأي تغيري يف صدرك عليك القيام بالخطوات التالية
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الخطوة األويل:   

قفي أمام املرآة، ضعي اليدين عيل 

الفخذين. 

قارين ثدييك وراقبي التغيريات يف 

املحيط ، يف الشكل ويف الوضع.

هل تغري الجلد؟  هل تغريت 

الحلامت؟  

إختاري للفحص يوم محدد يف األسبوع األول بعد إنتهاء الطمث. 

بعد إنقطاع الطمث، ميكن إختيار أي يوم.

الخطوة الثانية:

إرفعي كال من الذراعني. 

هل يتبع صدرك الحركة؟  

انظري إىل نفسك من 

االمام والجانبني.

هل ترين أي إنكامش أو 

تضخم يف جلد الثدي؟

إنتبهي أيضا إيل حلامتك.

هل يسحبون أنفسهم إيل 

الداخل ؟

الخطوة الثالثه:

اآلن ، إفحيص ثدييك. من األفضل 

أن تستلقي عيل ظهرك.

عيل سبيل املثال ، ضعي ذراعا 

تحت رأسك.

حريك الصدر املعاكس باليد الحرة 

بإنتظام مع حركات دائرية صغرية.

عند الفحص بصفة مستمرة، 

تالحظني التغريات بشكل أوضح.

الخطوة الرابعة:

فمن املنطقي ان تتبعي دامئا 

مخطط معني عند الفحص.

عيل سبيل املثال ، يف منتصف 

القفص الصدري, أعيل عظمة 

القفص.

إفحىص صدرك من األعيل إيل 

األسفل ثم يعاد الفحص من 

وسط الصدر اىل الجانبني.

راقبي صدرك دامئا و سوف تعلمني إذا حدث اي تغيري


