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نصائح وتوصيات: 

إذا كان عمرك 18 سنة فما فوق، فعليك القيام بعمل الفحص   •
الذاتي للثدي، وذلك لتتعريف عىل طبيعة جسمك ويصبح من 
السهل عليك التعرف عىل أي تغريات غري طبيعية قد تظهر يف 

املستقبل.
وايضا ننصحك بعمل فحص ماموغرايف »أسايس« مرة واحدة،   •
عند بلوغك 35-40 عاما ثم إذا أصبحت 40 فما فوق فعليك 
عمل فحص طبي شامل وتصوير لألشعة  »املاموغرايف« مرة 

كل عامني، وفوق الـ 50 عاماً مرة كل سنة.

© جمعية أصدقاء املريض الخريية – القدس

جبل الزيتون )الطور(،ساحة مستشفى املطلع
هاتف:  6264674 ، 6279962 )02( أو جوال: 0599922310

www.pfsjerusalem.org

عليك مراجعة طبيبك )الجراح أو النسائي(
عند مالحظة أي تغريات غري طبيعية بعد قيامك 

بعمل الفحص الذاتي.

خدماتنا

توفري مستلزمات خاصة بمريضات الرسطان   • 
)الثدي االصطناعي،حماالت الثدي، الشعر املستعار(

توفري عالج طبيعي متخصص باالطراف املتورمة • 
) الليمفوديما(• 
مجموعة »الرشوق«: للدعم النفيس واإلجتماعي ملرىض • 

الرسطان ولإلجابة عىل اإلستفسارات واألسئلة الصحية 
)02( 6277990

توزيع النرشات اإلرشادية • 
تثقيف صحي مجتمعي• 
فحص ترقق )هشاشة( العظام• 

بدعم من                 

الفحص

الذاتي

للثدي

January 2016



أنظري إىل  ثدييك وأنت واقفة أمام املرآة وذلك برفع يديك فوق 
رأسك ومالحظة أي إحمرار أو إنتفاخ أو شد أو تغريات يف جلد 
أو  إفرازات  مثل  الحلمة  يف  تغريات  أي  الحظي  وأيضا  الثدي، 

تراجع يف الحلمة. 

الذاتي  الفحص  إجراء  يمكنك من خاللها  هنالك عدة طرق 
للثدي، ويمكنك إختيار الطريقة املريحة بالنسبة لك، الطرق 

هي: 

إستلقي عىل ظهرك وضعي وسادة )مخدة( تحت كتفك األيمن 
وإرفعي يدك اليمنى خلف رأسك. إستعميل أطراف أصابع يدك 
جيد  بشكل  ولكن  برفق  وإضغطي  الوسطى،  الثالثة  اليرسى 
لتحسس وجود أي تغري غري طبيعي مثل كتله او تورم يف الثدي 
األيمن. حركي أطراف أصابعك إما بشكل دائري إبتداء من الحلمة 
بإتجاه منطقة العقد الليمفاوية تحت اإلبط وعند عظم الرقبة، 
أو من األعىل بإتجاه األسفل. عليك إتباع نفس طريقة الفحص يف 

كل مرة تفحصني فيها نفسك. يف 
بالضغط  قومي  الفحص  نهاية 
أصبعي  بني  الحلمة  عىل  بلطف 
والحظي  واإلبهام  السبابة 
إفحيص  ثم  إفرازات.  أي  خروج 
الطريقة  بنفس  األيرس  الثدي 

وبإستخدام يدك اليمنى.
والبعض يجدن أن الفحص أثناء 
ألن  أسهل  يكون  اإلستحمام  
املاء  لوجود  رطبا  يكون  الجلد 

الرأس وفحص  اليمنى فوق  اليد  والصابون، ويكون ذلك برفع 
الثدي األيمن بإستخدام أطراف األصابع اليرسى كما ذكر سابقاً 
ثم فحص الثدي األيرس بنفس الطريقة وباستخدام اليد اليمنى. 

للثدي  الذاتي  الفحص  أن  تتذكري  أن  املهم  من   **
ليس هو الفحص الوحيد للكشف املبكر عن أمراض 
أو رسطان الثدي، فهناك الفحص الطبي إذا الحظت 
يعد فحصاً  ثدييك وهو  أحد  أي تغري غري طبيعي يف 

دورياً للنساء فوق الـ 40 من العمر**

الفحص الطبي:
يقوم الطبيب )الجراح أو الطبيب النسائي( بفحص كال الثديني 
أو  أحد  عمل  منك  يطلب  أن  املمكن  ومن  اإلبط،  تحت  ومنطقة 

جميع الفحوصات التالية:

تصوير الثدي باألشعة )املاموغرايف(  •
تصوير باإلشعة فوق الصوتية )األولرتاساوند(   •

لالصابة  االكثر عرضة  للنساء  املغناطييس  بالرنني  التصوير   •
اىل  اضافة  الرسطان  من  آخرى  نوع  اي  أو  الثدي  برسطان 

النساء اللواتي اجرين عملية اعادة بناء للثدي. 
أخذ عينة من الكتلة وفحصها يف املخترب  •

السيدات األكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي هم:
السيدات فوق الــ 40 من العمر  •

•  تاريخ شخيص لإلصابة بالرسطان بشكل عام أو برسطان 
الثدي بشكل خاص

تاريخ عائيل ألقارب من الدرجة األوىل مثل  )األم أو األخت(   •
أصبن برسطان الثدي

بداية الدورة الشهرية قبل عمر الـ 12 سنة  •
توقف الدورة الشهرية بعد عمر الـ 55 سنة  •

عدم اإلنجاب أو إنجاب الطفل األول بعد عمر الـ 30 سنة  •
السيدات البدينات  •

إعتنائك  من  مهم  جزء  للثدي  الذاتي  الفحص  يعترب 
عن  املبكر  للكشف  وخطوة  بنفسك  وإهتمامك 

أمراض أو رسطان الثدي.

ما هو الفحص الذاتي للثدي:
بنفسها  به  تقوم  أن  املرأة  تستطيع  يدوي   دوري  فحص  هو 
الدورة  إنتهاء  من  أسبوع  بعد  شهر  كل  واحدة  مرة  شهرياً، 
األمان يمكن إختيار يوم محدد يف  للنساء يف سن  أما  الشهرية، 
الشهر لعمل الفحص للكشف املبكر عن أي تغريات غري طبيعية 

يف الثدي.

ما هي التغيرات غير طبيعية التي عليك 
مالحظتها؟

يف حال مالحظة أي من التغريات أو األعراض التالية عليك التوجة 
اىل الطبيب مبارشة وأخذ املشورة، تتمثل هذه األعراض يف: 

تغري يف شكل أو لون أو حجم الثدي   •
وجود كتلة غري مؤملة   •

إنكماش يف الجلد   •
إفرازات أو تغيريات يف الحلمة   •

تضخم يف العقد الليمفاوية تحت اإلبط   •
ألم غري مرتبط بموعد الدورة.  •

كيفية إجراء الفحص الذاتي وخطواته: 


