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فحص الثدي
 ُينصح النساء في سن اإلجناب وما بعده بإجراء

 فحص يدوي للثدي كل شهر في نهاية فترة
احليض بهدف أجراء  فحص سرطان الثدي.

 يوصى أيضا أن تخضع كل امرأة بعد سن 
 األربعني لفحص ثدي سنوي. من املستحسن أن تبدأ

 النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي
 فحوصات سنوية للثدي في سن مبكرة. على الرغم من عدم

 وجود شك في فحوصات النساء ، يوصى بفحص سرطان
 الثدي باستخدام التصوير الشعاعي للثدي و / أو

تصوير الثدي باملوجات فوق الصوتية.



 الفحص الذاتي اليدوي
• يتم أجراء الفحص امام املراة.

 يتم التحقق فيما إذا كان الثديان متماثلني عن طريق وضع اليدين
 عند مستوى اخلصر ثم يتم التحقق من وجود  كتلة أو حفرة أو جتعيد أو

تغير اللون  في كل من الثدي واجللد.
• يكرر الفحص برفع اليدين لألعال.

 ثم يتم تكرار الفحص باالستلقاء على
  الظهر.

 لتسهيل الفحص على جانب الثدي
 املراد فحصه توضع وسادة صغيرة حتت
 الكتف اخللفي ثم  يتم وضع اليد على

 نفس اجلانب خلف الرأس.
 يتم إجراء الفحص  باستخدام 2-3 أصابع

 من  اليد املوجودة على  اجلانب اآلخر
 من الثدي الذي يتم فحصه  وذلك بدًءا

 باللمس برفق بحركة دائرية في اجتاه عقارب
 الساعة  على املنطقة بجوار احللمة ثم

 الضغط برفق على أنسجة الثدي  ليتم معاينة فيما  إذا
 كان هناك أي

 رقة أو صالبة في الثدي.
 بعد امتام فحص الثدي كله يتم فحص اإلبط.

 بالنسبة لفحص اإلبط ، يتم تقييمه من حيث الصالبة
 أو الرقة ايضا وذلك بأخذ وضعية اجللوس وجعل

 الذراع املراد فحص االبط بشكل حر ومريح بالتالي

•

•

•

•

 التصوير الشعاعي
 للثدي هو طريقة تصوير
 تُستخدم لفحص أنسجة
 الثدي بهدف البحث عن

 وجود أو عدم وجود
سرطان الثدي.



  البدء باللمس  باليد االخرى
 املقابلة للذراع الذي مت فحصه

 ألاجراء
 املسح والتحقق قيما ائا كان.

هناك صالبة او رقة
 يتم تقييم اجلانب اآلخر من
 الثدي واإلبط بطريقة مشابهة

ملا ذكر أعاله.

التصوير الشعاعي للثدي.
 التصوير الشعاعي للثدي هو طريقة تصوير ُتستخدم

 لفحص أنسجة الثدي بهدف البحث عن وجود أو
 عدم وجود سرطان الثدي. من املستحسن أن تقوم
 جميع النساء فوق سن األربعني بإجراء ذلك سنوًيا

والنتيجة يجب تقييمها من قبل الطبيب.

املوجات فوق الصوتية للثدي
 نظًرا ألن نسيج الثدي لدى النساء األصغر سًنا يكون أكثر كثافة  لذا

 فقد يكون التصوير الشعاعي للثدي غير كاٍف لفحص سرطان الثدي.
 في هذه احلالة ، ُيفضل فحص أنسجة الثدي باستخدام

املوجات فوق الصوتية.          
 على الرغم من أن فحص الثدي الذي  يتم تقييمه بشكل متكرر بهدف

 أجراء فحص  سرطان الثدي ، إال أنه مهم جًدا أيًضا أجراء الفحص

•

عند وجود شكاوى مثل
 األلم والتصلب وزيادة درجة 
 الحرارة واختالف الحجم بين

 الثديين واحمرار في الثدي يجب
الذهاب الى  الطبيب فوًرا.



 مت أنشاءها  ضمن  نطاق مشروع التوجيه لكل من مركز االستشارت النسائي و مؤسسات املجتمع املدني احمللية

 84 62 441 850 90+                                         خط االستشاري املجاني:

https://www.mavikalem.org/

 ألسباب ذو اهمية ايضا
 مثل أمراض الثدي األخرى

 والتي تشمل  التهاب الثدي
 أو اخلراج ، والورم الغدي

 الليفي )الكتل احلميدة( ،
 وتكيسات الثدي ، وأمراض

 .قنوات الثدي
 عند وجود شكاوى مثل

 األلم والتصلب وزيادة درجة
 احلرارة واختالف

 احلجم بني الثديني واحمرار في الثدي يجب.
الذهاب الى  الطبيب فوًرا

 في حالة وجود كتلة محسوسة باليد  في الثدي 
 ألي سبب من األسباب ، يجب استشارة

الطبيب.
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                 مت إعداد هذا املنشور كجزء من »مشروع املبادرات احمللية األجتماعية الثاني«                    وذلك  بتمويل مشترك من قبل وزارة
االحتاد األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية              ووكالة املساعدة اإلنسانية التابعة لالحتاد األوروبي 

 يغطي محتواها أنشطة املساعدة اإلنسانية التي يتم تنفيذها بدعم مالي من االحتاد األوروبي وال
تعكس بالضرورة وجهات نظر املؤسسات املكلفة بتنفيذ األمر.

 في حالة وجود كتلة
 محسوسة باليد  في
 الثدي ألي سبب من

 األسباب ، يجب
استشارة الطبيب.


