تعریف :

سزطبى سیٌِ یىی اس سزطبى ّبی ضبیع سًبى هی ببضذ .وِ
آهبر ابتالیبى بِ آى رٍ بِ افشایص استّ .ذف اس آسهبیطبت
غزببلگزی تطخیع سزطبى سیٌِ لبل اس بزٍس عالین هی ببضذ
ٍ ضبهل تستْب ٍ هعبیٌبتی است وِ سزطبى را در افزادی وِ
ّیچ گًَِ عالهت ٍ ًطبًِ ای ًذارًذ تطخیع هی دّذ.
سهبًی وِ سزطبى سیٌِ اس طزیك بزٍس عالین ٍ وطف یه
تَدُ در ببفت سیٌِ تطخیع دادُ هی ضَد احتوبل گستزش
ایي بیوبری بِ ًمبط دیگز بسیبر سیبدتز اس سهبًی است وِ اس
طزیك تستْبی غزببلگزی تطخیع دادُ هی ضَد .اًذاسُ
سزطبى سیٌِ ٍ گستزش آى در درهبى ٍ پیص آگْی بیوبری
بسیبر هؤثز است.
سه روش جهت تشخیص زودرس سرطان سینه ٍجَد دارد وِ
ضبهل هعبیٌِ تَسط پشضه هتخػع ،هبهَگزافی ٍ هعبیٌِ
تَسط خَد ضخع هی ببضذ.
معاینه توسط پسشک متخصص

سًبى در سٌیي 20-30سبلگی ببیذ ّز  3سبل یىببر ٍ اس
سٌیي  40بِ بعذ سبلیبًِ تَسط پشضه هتخػع هعبیٌِ
ضًَذ.
ماموگرافی

ّذف اس اًجبم آسهبیص هبهَگزافی تطخیع غذُ ّبی
سزطبًی ریش ٍ وَچه هی ببضذ .سًبى اس  40سبلگی بِ بعذ

هبهَگزافی عىسبزداری اس پستبى است وِ در عزؼ  15دلیمِ
دٍ عىس در دٍ جْت اس پستبًْب گزفتِ هی ضَد .هیشاى اضعِ

دّیذ ٍ هعبیٌبت هزحلِ یه را تىزار وٌیذ.

دادُ ضذُ در ایي رٍش بسیبر ون است بٌببزایي ًیبسی ًیست
وِ دچبر ًگزاًی ضَیذ .آهبدگی لبل اس عىسبزداری ضبهل:
پزّیش اس استفبدُ اس عزق گیزّب ٍ دئَدراًتْب در سیز بغل در رٍس
اًجبم عىسبزداری ،در غَرت داضتي پزٍتشّبی سیٌِ ٍ
ّزگًَِ سببمِ آلزصی لبل اس اًجبم عىسبزداری اطالع دادُ
ضَد.

 - 3دست ّب را در دٍ طزف پْلَّب رٍی ووز لزار دّیذ ٍ بِ

معاینه توسط خود شخص

طزف لگي فطبر دّیذ سپس ضبًِ ّب را بِ طزف ببال وطیذُ ٍ

رٍش دیگز تطخیع بِ هَلع سزطبى ،هعبیٌِ سیٌِ ّب
تَسط خَد ضخع هی ببضذ .اس سي  20سبلگی ببیذ ّز هبُ

ووی بِ طزف جلَ خن ضَیذ ٍ .در ایي ٍضعیت هعبیٌبت
هزحلِ یه را تىزار وٌیذ.

سیٌِ ّب تَسط خَدتبى هعبیٌِ ضًَذ ٍ ّز تغییزی بالفبغلِ بِ
پشضه گشارش ضَد .ایي تست هی ببیذ هبّبًِ 5-7 ،رٍس بعذ
اس لبعذگی اًجبم هی ضَد ٍ در غَرت یبئسگی در رٍس
هطخػی ّز هبُ اًجبم ضَد.
هنگام معاینه سینه مراحل زیر را به ترتیب بکار ببریذ:

ببیذ سبلیبًِ هبهَگزافی اًجبم دٌّذ .اگز یىی اس بستگبى

 - 1در همببل آییٌِ ببیستیذ ٍ ببسٍّبی خَد را بب حبلتی آرام

ًشدیه بِ سزطبى سیٌِ هبتال ببضذ ،آسهبیص هبهَگزافی ببیذ

در دٍطزف بذى آٍیشاى وٌیذ .سیٌِ ّب را اس لحبظ تغییز

اس سٌیي پبئیي تز ضزٍع ضَد .بِ طَر ولی در رابطِ بب سي

دراًذاسُ ،ضىل ،تمبرى ،فزٍرفتگی ًَن پستبى ،چیي خَردگی

ضزٍع اًجبم آسهبیص هبهَگزافی ٍ فَاغل بیي آسهبیص ّب بب

پَست بذلت هطبّذُ وٌیذ ٍ بب هعبیٌبت لبلی همبیسِ وٌیذ.

پشضه خَد هطَرت وٌیذ.

 - 2دستْبیتبى را پطت سز لالة وزدُ ٍ بِ طزف جلَ فطبر

 - 4بزآهذگی هخزٍطی ضىل ًَن سیٌِ را آرام بِ طزف
جلَ فطبر دّیذ ٍ دلت وٌیذ آیب تزضح غیزعبدی ٍجَد دارد؟
ّزگًَِ تزضح غیزطبیعی ببیذ گشارش ضَد.

 - 9دستَرالعول ضوبرُ  6 ٍ 5را بِ ٌّگبم دٍش گزفتي ًیش
اًجبم دّیذ  ،سیزا در ایي حبلت هیتَاى بب هالیوت اًگطتبى را
رٍی پَستی وِ اس لبل غببَى سدُ ضذُ  ،حزوت دّیذ ٍ
تغییزات احتوبلی آى را بِ راحتی احسبس وٌیذ .
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

 - 5دست چپ خَد را ببال ببزیذ .اًگطتبى دست راست خَد
را رٍی سیٌِ چپ بگذاریذ ٍ بب دلت ،آرام ٍ یىٌَاخت

راههای تشخیص

فطبردّیذ ٍ بػَرت دٍراًی اس اطزاف بطزف ًَن سیٌِ بِ
حزوت درآٍریذ .تَغیِ هی ضَد اس سیز بغل ضزٍع وٌیذ ٍ
هطوئي ضَیذ وِ توبم سیٌِ را هعبیٌِ وزدُ ایذ .بِ ًبحیِ بیي
سیٌِ ٍ سیز بغل بیطتز تَجِ وٌیذ .اگز سفتی ،غذُ یب تَدُ

 - 10تَجِ داضتِ ببضیذ ٌّگبم لوس اس ًزهِ اًگطتبى خَد

ای را لوس وزدیذ ،بِ پشضه گشارش دّیذ.

استفبدُ وٌیذ.

 - 6هزحلِ پٌجن را بزای سیٌِ راست اًجبم دّیذ.
 - 7بِ پطت دراس بىطیذ ،دست چپ را سیز سز خَد
بگذاریذ ٍ یه ببلص در سیز ضبًِ چپ بگذاریذ .ایي وبر ببعث
هی ضَد ،سیٌِ بػَرت هسطح درآیذ .بب دست راست هعبیٌِ
هزحلِ پٌجن را تىزار وٌیذ.

 - 8هزحلِ ّفتن را بزای سیٌِ راست اًجبم دّیذ.

زود رس سرطان سینه

نکته:

هعبیٌبت ببیذ بػَرت هبّیبًِ اًجبم ضَد .بْتزیي سهبى اًجبم
هعبیٌبت رٍس ّفتن تب دّن پس اس ضزٍع خًَزیشی هبّیبًِ هی
ببضذ .سًبى یبئسِ ببیذ یه رٍس بخػَظ در هبُ هعبیٌبت را
اًجبم دٌّذ.
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