
برای تشخیص زود بهنگام رسطان پستان،خانم رژينا هاميش  كارزار ئ بنام
 „ملس كردن  به جای ىب توجه بودن” را حامیت میکند.

برای تشخیص زودتر رسطان پستان
در صورت تغییر، با پزشک متخصص خود صحبت کنید

مرحله پنجم:

همچنین توجه داشته باشید 

که زیر بغلتان و ناحیه هائ 

اطراف ان را با دقت با دستتان 

ملس کنید و دقیقا معاینه کنید.

بهرت است این معاینه را با نوک 

انگشتانتان انجام دهید.

مرحله ششم:

نوك پستانتان را بني انگشت 

اشاره و شصت خود قرار داده 

و ان را فشار دهيد. توجه كنيد 

ایا مايعى از پستانتان خارج 

ميشود.در صورت مشاهده هر 

گونه تغيري با دكرت معالجتان 

مشورت كنيد.

حقايق مربوط به رسطان پستان:

رطان پستان یکی از شایع ترین رسطان ها در رسارس جهان است و بیش از 1 میلیون زن در هر

سال از آن رنج می برند. از هر ٨ زن در آملان يىك در طول زندگی خود مبتال به رسطان سینه می شود.

این رقم در حدود 70.000 مورد جدید مبتال به رسطان پستان در سال است. زنان زیر 50 سال نیز ممکن 

است به رسطان سینه مبتال شوند.هر خامنئ ممکن است به این نوع رسطان مبتال شود. مطلبى را كه 

خيىل از افراد منيدانند اين است كه ٨٢ درصد از مبتاليان زنده ميامنند(اين طول عمر بالغ بر ١٠ سال هم 

ميشود).

در اغلب موارد، درمان با تشخیص زود هنگام بیامری امکان پذير است. نكته مهم اين است كه سينه خود 

را هامنند نقاط ديگر بدن خود خوب بشناسيد. در اين صورت هر گونه تغيري در پستانتان را رسيع متوجه 

ميشويد. هر گونه تغيري در پستانتان به معناى بيامرى رسطان  نيست وىل اين تغيريات باعث ميشود در 

مراحل اوليه به پزشكتان  مراجعه كرده و با أو مشاوره كنيد.

خدمات تشخيص زودرس رسطان پستان در املان:

پزشكان پيشنهاد ميكنند از ٣٠ سالگى بطور ساليانه پستانشان را توسط پزشك مورد معاينه قرار دهند 

هزینه این معاینه را بیمه درمانئ متقبل میشود. در این معاینه پزشک زنان پستان و زیربغل را معاینه 

کرده و تغییرات را مورد توجه قرار میدهد. زنان بین 50 تا 69 سالگئ بطور مرتب هر سال یکبار نامه 

مربوط به ازمایش ماموگرافئ را دریافت میکنند (ازمایش اشعه ایکس). روشهائ دیگر تشخیص زود هنگام 

رسطان پستان که توسط بیمه درمانئ در موارد استثنایئ (در مواردئ که احتامل رسطان میرود) عبارتند از 

سونوگرافی و رزونانس مغناطیسئ توموگرافی با هیچ ازمایشئ به جز خارج کردن بافتئ از پستان 

(بیوکسئ) منیتوان به خوش خیم یا بد خیم بودن نوع رسطان نظر داد. توجه: خدمات درماىن براى ازمايش 

بيوكىس ممکن است براى بيامران مختلف و احتامال در بني بيمهاى درماىن نيز  متفاوت ميباشد. از بيمه 

درمانيتان راجع به خدمات درماىن كه شامل حالتان ميشود  اطالعات الزم را دريافت مناييد.

به سالمتيتان اهميت دهيد.
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مرحله اول:

در مقابل اینه ایستاده در مقابل 

اینه ایستاده دستهایتان را روی 

کمر خود قرار داده سینهائ 

خود را با یکدیگر مقایسه کنید. 

به هر گونه تغییر در شکل 

ظاهرئ سینه توجه کنید.

ایا نوک و پوست پستانتان تغییر 

کرده است.

براى اين كار يك روز خاص را در هفته بعد از پريود ماهيانه 

در نظر بگرييد. براى خامنهايى كه يائسه شده اند هر زماىن كه 

بخواهند ميتوانند اين كار را بكنند.

مرحله دوم:

هر دو دستتان را بلند 

كنيد با بلند كردن 

دستها به سمت باال به 

سينهايتان از دو طرف 

و از جلو توجه كنيد. أيا 

تو رفتگى يا بر امدگى 

در سينهايتان احساس 

ميكنيد؟

به نوك سينه توجه كنيد 

ايا دچار فرو رفتگى 

شده؟

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 

الداخل إيل الخارج.

اگر بطور مرتب سينهايتان را ملس كنيد و به ان توجه كنيد هر 

گونه تغيريات احتامىل را به راحتى متوجه ميشويد.

مرحله چهارم:

براى معاينه سينهايتان بهرت 

است از يك الگوى خاص 

پريوى كنيد.بعنوان مثال 

معاينه را از وسط قفسه 

سينه رشوع كرده بدين 

طريق كه از وسط قفسه 

سينه  پستانتان را از سمت 

به  باال و پايني و به سمت 

درون به بريون ملس كنيد.


