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آموزش چگونگي خود آزمايي پستان (پيشگيري از سرطان پستان)

توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
بانوگرامي :خواهرارجمند
زندگي در سالالتمك مامو ب با دالالادابي ما دالالماسالالك ب است دالالما ه ال د مه ميتوان د با اقدامات سالالاد اي در مفظ
ستمك خود موثر باد د .سرطان پ ان داسع رست سرطان زنان ميبادد ب به تنهائي مدبد سك سوم سرطانهاي زنان
را تشك و ميدهد.
خودبخ انه است سرطان قابو تشخ ص زبدرس بود ب براي آن درمان موفق كآم ز بجود دارد.
به رست ربش مقابله با است ب ماري ،تشالالخ ص زبدرس اسالالك مه با خود آزمائي پ ال ان همعاسنه پ ال ان توس ال خود
بانوان) معاسنه بال ني همعاسنه توس پرسنو بهداد ي) ب ماموگرافي هعكسبرداري از پ ان) امكان پذسر اسك.
خود آزمائي پ ان باسد در سن ت باالي  20سال بطور ماهانه ب چند ربز پس از قطع خونرسزي ماهانه انجام دود.
براي افراد باالي  30سال ن ز ميباس ك ضمت مراجعه مداقلي سالي سكبار به مرامز بهدا د ي درماني ،معاسنه بال ني
توس مادر درماني انجام دود.
در مشور ما ماموگرافي برم ب نظر پزدك باسد انجام گردد .نك ه مهم است اسك مه با پ داددن هر نك ه غ ر طب عي
در هر سك از سالاله ربش فوب باسد اقدامات الزم تشالالخ الالي ب درماني تا اطم نان از سالالالم بودن پ الال انها ب سا درمان
مناسب انجام دود.
تنابب

از  20تا  39سالگي

مداقو هرسه سال

معاسنه بال ني

سكبار در ما

خودآزماسي

تنابب

از  40سالگي به باال

سكبار درسال

ماموگرافي

سكبار در سال

معاسنه بال ني

سكبار در ما

خودآزماسي

با انجام خودآزماسي ب مراجعه به مرامز بهدا د ي ب درماني از ستمك خود اطم نان ما صو ميمن د ب در صورت اب ت
به سرطان پ ان ،ميتوان د با تشخ ص زبدرس ب درمان موفا آن براي خود زندگي داداب ب رام ي فراهم من د.
خود آزمائی پستان
از ست  20سالگي باسد انجام دود باسد بدان د مه پ انها در مالك عادي چه بضع ي دارند ،تا ب وان د هرچه سرسع ر
تغ رات آن را تشخ ص ده د .در ع ت مال باسد بدان د مه هر تغ ري به معني بجود سرطان ن ك.
به رست زمان انجام معاسنه بعد از پاسان قائدگي ميبادالالد .در صالالورتي مه فرد عادتماه انه نداد ال ه بادالالد به ر اسالالك
معاسنه را در سك ربز خاص در هر ما انجام دهد ب ترج حاً در ساعات ابل ه ربز.
چگونگی خودآزمایی پستان ()BSE

 -1به پ شك بخواب د ب د س ان را زسر سرتان بگذارسد .است ب ضع ك باعث مي دود تا بافك پ ان تا مد ممكت ربي
قف ه س نه گ رد دود ب در ن جه به مم رست ارتفاع ممكت بر سد .در است مالك لمس مردن پ انها ب ت شخ ص
تود ها آسان ر ب دق اتر اسك.
 -2سه انگ شك ب س د سك دسگر را در منار هم نگه دارسد ب با نرمه نوك انگ ش ان در پ ان بدنبال تود ها بگردسد.
سعي من د با مرمات موچك داسر اي دكو مه به انداز سك سكه ربي همدسگر مياف ند بافك پ ان را مامتً مس
من د .براي تشخ ص دق ا از سه سطح فشار اس فاد من د.
ابل با ف شار مم بافك نزدسك به پو سك را برر سي من د بعد با ف شار م و س بافك دربني را مس من د ب در نهاسك با
فشار ب ش ر ،به بررسي بافك نزدسك به قف ه س نه ب اس خوانهاي دند بپردازسد.
به ساد دا د ه با د د مه سك برآمدگي در انحناي پاس ني هر پ ان طب عي ا سك .ابل هر نقطه از پ ان را با هر سه
سطح فشار مورد آزماسش قرار ده د ب سپس به سراغ نقطه بعدي بربسد.
 -3براي مرمك در طول پ ان پ شنهاد ميدود مه جهك مرمك خود را از باال به پائئت ان خاب من د سعني ابل سك
خ فرضي از زسر بغو تا بس جناغ در نظر بگ رسد ب بافك پ ان را از باال به پائ ت در م ر آن بررسي من د .بعد از
ر س دن به مد نهائي پائ ت پ ان ،خ فر ضي را ممي به سمك داخو بدن مرمك داد ب دببار از باال دربع من د.
فراموش نكن د مه باسد همه پ ان بررسي دود ب م ي به ر اسك ممي باال ب ممي پائ ت آن را ن ز مورد بررسي قرار
ده د ،سعني مد باال پائ ت پ ان ،دند ها ب اس خوان ترقو هزسرگردن) را در نظر بگ رسد.
است د و برر س باعث مي دود ب ش رست مجم بافك پ ان مورد برر سي قرار گ رد ب ه چ محلي از قلم ن ف د .هم ت
مرامو را براي پ ان دسگر ن ز تكرار من د.
 -4پس از اتمام بررسي هر دب پ ان رببربي آس نه باس د ب مف دس هاس ان را به آرامي ربي باست فشار ده د .است
د و اس ادن باعث مش د ددن عضتت س نه ب در ن جه در معرض دسد قرار گرف ت به ر س نهها مي دود .ماال با
نگا مردن به پ انها هر تغ ري در انداز ب دكو سا بجود لكهها را ربي آن تشخ ص ده د.
 -5زسر بغلها را در ب ضع ي برر سي من د مه اس اد اسد ب د س ها را فق به انداز اي بلند من د مه د س ر سي به زسر
بلغهاس ان براي انگش هاي دسك دسگر فراهم بادد ب مانند پ ان معاسنه را انجام ده د.
توجه مهم
است د و خود آزماسي با د و قدسمي تر ممي م فابت اسك ب است تفابت ماصو آخرست مطالعات ب بررسيهاي علمي
اسك به هر مال مل ك م ئله ،بررسي بافك براي ساف ت تود ها اسك .اگر ام اس ميمن د با ربدي دسگر ،دق اتر به
همه بافك دس رسي دارسد ،از آن اس فاد من د.
توجه بسيار مهم
فراموش نكن د مه ام اس هر تود را سرسعاً با پزدك در م ان بگذارسد.
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