سرطان الـثدي

خطوات الفحص المبكر
 )1قفي �أمام املر�آة بعد �أن تتجردي من مالب�س منطقة ال�صدر �ضعي ذراعيك
على اجلانبني كما يف ال�شكل ..تفح�صي وجود �أي تغيري يف �شكل الثدي �أو
احللمة �أو وجود تغيريات يف اجللد عما كان عليه يف ال�سابق.
� )2ضعي يديك على منطقة احلو�ض كما يف ال�شكل مع ال�ضغط قليال وميلي
بج�سمك اىل الأمام هل ت�شاهدين �أي تغيريات يف �شكل الثدي �أو احللمة
مثل وجود انكما�ش يف اجللد �أو تغيري مو�ضع احللمة �أو احمرار وتورم.
� )3ضعي يديك خلف ر�أ�سك ثم اخفظي يديك للأمام و�أي�ضا �شاهدي �أي
تغيريات يف الثدي �أو احللمة.
 )4افح�صي الثديني براحة الأ�صابع الثالثة كما يف ال�شكل �أمامك �إ�ضغطي
ب�شكل منتظم وحاويل �أن تغطي كل م�ساحة الثدي خا�صة املنطقة التي
خلف احللمة.
 التن�سي فح�ص املنطقة التي حتت الأبط براحة يديك لأنها جزء�أ�سا�سي من الفح�ص الذاتي للثدي.
 ا�ضغطي الآن على احللمة والحظي وجود �أي �إفراز ات خا�صة لوكانت م�صحوبة بدم.
 )5ا�ستلقي الآن على ظهرك و�أعيدي اخلطوة رقم  4و�أنت م�ستلقية ثم �ضعي
و�سادة حتت الكتف الأي�سر كما يف ال�شكل لي�صبح الثدي م�سطحا و�سهل
الفح�ص الكت�شاف �أي تكتل وبا�ستعمال اليد اليمنى افح�صي الثدي الأي�سر
وكرري الفح�ص للجهة الثانية بنف�س الطريقة.
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خطوات

الى األمام هل تشاهدين أي
تغييرات في شكل الثدي أو
الحلمة مثل وجود انكماش
في الجلد أو تغيير موضع
الحلمة أو احمرار وتورم.

الفحص المبكر
 )1قفي أمام المرآة بعد أن
تتجردي من مالبس منطقة
الصدر ضعي ذراعيك على
الجانبين كما في الشكل..
تفحصي وجود أي تغيير في
شكل الثدي أو الحلمة أو
وجود تغييرات في الجلد
عما كان عليه في السابق.
 )2ضعي يديك على منطقة
الحوض كما في الشكل مع
الضغط قليال وميلي بجسمك
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 )3ضعي يديك خلف رأسك ثم
اخفظي يديك لألمام وأيضا
شاهدي أي تغييرات في
الثدي أو الحلمة.
 )4افحصي الثديين براحة
األصابع الثالثة كما في
الشكل أمامك إضغطي بشكل
منتظم وحاولي أن تغطي كل
مساحة الثدي خاصة المنطقة
التي خلف الحلمة.
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التنسي فحص المنطقة التي تحت
األبط براحة يديك ألنها جزء
أساسي من الفحص الذاتي للثدي.
اضغطي اآلن على الحلمة
والحظي وجود أي إفراز ات
خاصة لو كانت مصحوبة بدم.
 )5استلقي اآلن على ظهرك وأعيدي
الخطوة رقم  4وأنت مستلقية
ثم ضعي وسادة تحت الكتف
األيسر كما في الشكل ليصبح
الثدي مسطحا وسهل الفحص
الكتشاف أي تكتل وباستعمال
اليد اليمنى افحصي الثدي
األيسر وكرري الفحص للجهة
الثانية بنفس الطريقة.
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