
 هُوَالشافي

  
 سرطان پستان و تشخيص زودرس آن

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه دانشيار زايمان، و  دكتر مهرانگيز حاتمي جراح زنان

-40دومين علت مرگ و مير را پس از سرطان ريه در خانم ها تشكيل مي دهد. اين سرطان بيشتر بين سنين سرطان پستان 

شود  35 ستان داده مي  سرطان پ شخيص  صد خانم هايي كه در آنها ت شود. هفتاد و پنج در سالگي باعث مرگ افراد مبتال مي 

هزينه موسسه تحقيقاتي سرطان پستان آمريكا صرف  درصد 85سالگي و بيشتر به سر مي برند همه ساله حدود  50در سن 

سازمان  صيه هاي اين  شود. تو شگيري ، درمان و برنامه هاي آگاه كننده آن مي  ستان، پي سرطان پ كه بزرگترين  –تحقيقات 

 ست:شامل موارد زير ا -سازماني است كه تحقيقات ژنتيكي و كلينيكي را براي درمان سرطان پستان در جهان انجام مي دهد

 سالگي بايد خودآزمايي پستان را انجام دهند. 20همه خانم ها از سن 

 سالگي بايد هر سه سال يكبار از نظر پستان معاينه كلينيكي شوند. 39تا  20خانم ها در سن 

 سال به باال بايد به طور ساالنه از نظر كلينيكي معاينه و ماموگرافي انجام دهند. 40همه خانم هاي 

ست خان ستان كافي ا سرطان پ ستورالعمل زير زندگي خود را در مقابل  سه د صرف چند دقيقه وقت در هر ماه با انجام  م ها با 

بيمه كنند. بنابراين توصيه مي شود براي معاينه سينه ها به طور منظم وقت بگذاريد.انجام خود آزمايي پستان به آساني گفتن 

 كلمات يك. دو. سه است:

 در مقابل آينه     -1

 در بستر     -2

 حمام   در     -3

ساس مي  ستان را كه مي بينيد و يا اح شح از نوك پ شامل فرورفتگي، تغيير اندازه و يا تر ستيد و هر گونه تغيير  جلو آينه باي

سپس به طرف باال حركت ستن در آينه چهار مرحله دارد: بازوها را در كنار هم قرار داده و  سي نمايد. نگري  كنيد، كنترل و برر

 دهيد، به آرامي دست ها را روي مفصل ران فشار داده و سپس به طرفين بلند كنيد.

 در بستر: -2

ستتان را زير سر قرار دهيد . سه انگشت وسط دست چپ را  به پشت بخوابيد و يك متكا زير شانه ي راست بگذاريد، دست را

 پستان راست را لمس كنيد. در جهت يك دايره كوچك قرار دهيد. جهت باال و پايين و تمام مناطق،

 بازوهاي و باالي استخوان شانه را به آرامي لمس كنيد. همين كار را با دست راست خود براي معاينه سينه چپ انجام دهيد.

 در حمام: -3

ست را بلند كنيد. با ست  بازوي را شته چپ د شتان و صابون به آغ شيده انگ ست سينه ك سي با و كنترل را خود را  در كه برر

 الت خوابيدن شرح داده شد سينه چپ را معاينه كنيد.ح

 همين كار را براي معاينه پستان طرف مقابل تكرار نماييد.

 ضمنا براي كنترل و معاينه نظم و ساالنه پستان ها شامل ماموگرافي و معاينه كلينيكي به پزشك خود مراجعه كنيد. 
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