
 تعریف :

کده  سرطان سینه یکی از سرطان های شایع زنان می باشد.   

آمار ابتالیان به آن رو به افزایش است  هد.  از آزمایادا    

غربالگری تاخیص سرطان سینه قبل از بروز عالیم می باش. 

و شامل تستها و معایناتی است که سرطان را در افرادی کده  

 می ده. هیچ گونه عالمت و ناانه ای ن.ارن. تاخیص 

زمانی که سرطان سینه از طریق بروز عالیدم و کادی ید     

توده در بافت سینه تاخیص داده می شود احتمال گسترش 

این بیماری به نقاط دیگر بسیار زیادتر از زمانی اسدت کده از   

غربالگری تاخیص داده مدی شدود  اند.ازه    طریق تستهای 

 سرطان سینه و گسترش آن در درمان و پیش آگهی بیمداری 

    بسیار مؤثر است   

وجدود دارد کده    سه روش جهت تشخیص زودرس سرطان سینه

معاینده   و معاینه توسط پزش  متخصص، مداموگرافی شامل 

  توسط خود شخص می باش.

  معاینه توسط پزشک متخصص

سدال یکبدار و از    3هدر  سالگی بای.  20-30ینسن درزنان    

نده  سالیانه توسدط پزشد  متخصدص معای   به بع.  40سنین 

  شون. 

 ماموگرافی 

ه.  از انجام آزمایش مداموگرافی تادخیص غد.ه هدای        

سدالگی بده بعد.     40سرطانی ریز و کوچ  می باش.  زنان از 

اگدر یکدی از بسدتگان     بای. سالیانه ماموگرافی انجام دهند.  

بای. نزدی  به سرطان سینه مبتال باش.، آزمایش ماموگرافی 

طور کلی در رابطه بدا سدن   شروع شود  به از سنین پائین تر 

شروع انجام آزمایش ماموگرافی و فواصل بین آزمایش ها بدا  

  پزش  خود ماور  کنی. 

 

دقیقه  15عکسبرداری از پستان است که در عرض  ماموگرافی

دو عکس در دو جهت از پستانها گرفته می شود   میزان اشعه 

سدت  نیدازی نی داده ش.ه در این روش بسیار کم است بنابراین 

آمادگی قبدل از عکسدبرداری شدامل      که دچار نگرانی شوی. 

در روز  پرهیز از استفاده از عرق گیرها و دئودرانتها در زیر بغل

و ، در صدور  داشدتن پروتزهدای سدینه     انجام عکسدبرداری 

قبل از انجدام عکسدبرداری اطدالع داده    هرگونه سابقه آلرژی 

  شود

 معاینه توسط خود شخص

اخیص به موقع سدرطان، معاینده سدینه هدا     روش دیگر ت      

 سدالگی باید. هدر مداه     20از سن توسط خود شخص می باش. 

سینه ها توسط خودتان معاینه شون. و هر تغییری بالفاصله به 

روز بعد.   5-7 ، این تست می بای. ماهانهپزش  گزارش شود  

از قاعدد.گی انجددام مددی شددود و در صددور  یائسددگی در روز 

 م شود انجا هر ماهماخصی 
 

 هنگام معاینه سینه مراحل زیر را به ترتیب بکار ببرید:

در مقابل آیینه بایستی. و بازوهای خود را با حدالتی آرام   -1

ید.  سدینه هدا را از ل دای تغییدر      در دوطر  ب.ن آویزان کن

ان.ازه، شکل، تقارن، فرورفتگی نوک پستان، چین خوردگی در

 ی مقایسه کنی.   پوست ب.قت مااه.ه کنی. و با معاینا  قبل

 
دستهایتان را پات سر قالب کرده و به طر  جلو فاار  -2

 دهی. و معاینا  مرحله ی  را تکرار کنی.   

 
طر  پهلوها روی کمر قرار دهی. و به  دست ها را در دو -3

دهی. سپس شانه ها را به طر  باال کای.ه و طر  لگن فاار 

کمی به طر  جلو خم شدوی.  و در ایدن ویدعیت معایندا      

   مرحله ی  را تکرار کنی.

 
برآم.گی مخروطی شکل نوک سدینه را آرام بده طدر      -4

جلو فاار دهی. و دقت کنی. آیا ترشح غیرعادی وجود دارد؟ 

 هرگونه ترشح غیرطبیعی بای. گزارش شود  



 
خود را باال ببری.  انگاتان دست راست خود  دست چپ -5

را روی سینه چدپ بگاارید. و بدا دقدت، آرام و یکنواخدت      

و بصور  دورانی از اطرا  بطر  نوک سدینه بده    فااردهی.

بغل شدروع کنید. و    حرکت درآوری.  توصیه می شود از زیر

مطمئن شوی. که تمام سینه را معاینه کرده ای.  به ناحیه بین 

بغل بیاتر توجه کنی.  اگر سفتی، غ.ه یدا تدوده    سینه و زیر

 ای را لمس کردی.، به پزش  گزارش دهی.  

 
 مرحله پنجم را برای سینه راست انجام دهی.  -6

دسدت چدپ را زیدر سدر خدود       ،به پات دراز بکای. -7

بگااری. و ی  بالش در زیر شانه چپ بگااری.  این کار باعث 

ست راست معاینه می شود، سینه بصور  مسطح درآی.  با د

 مرحله پنجم را تکرار کنی.   

 
 مرحله هفتم را برای سینه راست انجام دهی.   -8

را به هنگام دوش گدرفتن نیدز    6و  5دستورالعمل شماره  -9

توان با مالیمت انگادتان را  زیرا در این حالت می ،انجام دهی.

روی پوستی که از قبدل صدابون زده شد.ه ، حرکدت دهید. و      

  ی آن را به راحتی احساس کنی. تغییرا  احتمال

 
توجه داشته باشی. هنگام لمس از نرمده انگادتان خدود     -10

 استفاده کنی. 

 
 نکته:

ود  بهترین زمدان انجدام   معاینا  بای. بصور  ماهیانه انجام ش

روز هفتم تا دهم پس از شروع خونریزی ماهیانه مدی  معاینا  

یندا  را  باش.  زنان یائسه بای. ید  روز بخصدود در مداه معا   

 انجام دهن.  
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