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إيش هو الفحص الذاتي لسرطان الثدي ؟
 الفحص الذاتي للثدي هو بدايتك في التعرف على طبيعة ثدييك، ويساعدك في

اكتشاف أي تغيير مفاجئ ويحتاج زيارتك للطبيب المختص بشكل عاجل

لكن لحاله ما يكفي!
 الفحص الوحيد الدقيق اللي بيطمنك ويساهم في إكتشاف الورم في مراحله األولية

هو فحص الماموغرام

؟

إيش هو فحص الماموجرام؟

 هو نوع من أنواع صور األشعة السينية اللي يتم استخدامها للكشف عن

 وجود أورام أو تغيرات في نسيج الثدي، ومن خالله نقدر نكشف عن وجود

سرطان الثدي حتى قبل ظهور أي أعراض أو عالمات مرضية على األنثى



االعتماد على الفحص الذاتي لحاله ممكن
 يسبب الكثير من المشاكل مثل :س
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يعني ما اسوي الفحص الذاتي نهائيًا ؟
 الفحص الذاتي يعتبر مكمل لفحوصات سرطان الثدي

لكّنه مو بديل عنها !ش

 معظم المؤسسات الطبية ال تنصح بالفحص الذاتي وال تنصح باعتماده كجزء من

 فحص سرطــان الثدي عند أي أنثى؛  ألنه ما أظـــــــــهر نجاحه في اكتشـــــاف السرطان

بشكل مبكر أو بتحسين معدل نجاة النساء المصابات بسرطان الثدي

الثدي حدود  تعرفين   أنك 

من تبدأ  واللي   الطبيعية 

 عظمة الترقوة حتى آخر ضلع

الصدري القفص   من أضالع 

مرورًا بمنطقة اإلبط

طبيعة على  تتعرفين   ضروري 

قدام وتوقفين  عندك   الثدي 

تغيرات أي  وتالحظين   المرايا 

بشكل الثدي  منطقة   في 

مستمر

والشعور اإلحساس   عززي 

أصابع ثالث  تمرير  خالل   من 

بطريقة الثدي  منطقة   على 

االنتباه لعالمات  منتظمة مع 

 سرطان الثدي

 لكن الفحص الذاتي اللي ننصح فيه هو
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طرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي

المميزات
طرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي

 الفحص الذاتي
أو المنزلي

جهاز أشعة
الماموجرام 

القدرة على اكتشاف أورام الثدي بدقة
وبشكل مبكر 

الشعور بالراحة أثناء الكشف

يزيد من نسبة الشفاء ألكثر من 95% عند
الكشف المبكر 

ينصح به األطباء

يتم عمله مرة سنويًا

يتم إجراءه في أي مرحلة عمرية

×
×

×

×
×

×
م12 مرة سنويًا

يوجد ألم بسيط ومؤقت

أكثر من 40 عام ، أو أقل من 40 عام
في حال وجود عوامل وراثية 
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 أغلب التغييرات التي تحدث
بالثدي هي تغييرات طبيعية

تحدث بسبب:س

؟
الـــــــــــدورةالبلوغ

الشهرية 
التــغيــرات
الهرمونية

تقــــــدمالحمل
العمـــر 

تغيـــــر
الـــوزن

1

4

2

56

3



#لحاله_مايكفي


