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 آموزید:آنچه در این کتابچه می

 سینه ناهنجاری های غربالگری مختلف انواع ✓

 سینه  سرطان غربالگری زمانبندی ✓

 ارزیابی ریسک سرطان سینه  ✓

 ماموگرافی انجام برای شدن آماده  نحوه ✓

 تشخیص داده شده نحوه مواجهه با ناهنجاری های  ✓

 

 چرا دانستن این موارد مهم است؟ 

ار مزن، یک نفر در طول زندگی خود به سرطان سینه مبتال می شوند. این آ  8طبق آمار در آمریکا از هر  

ولی درصد مرگ و میر این سرطان در ایران نسبت به کشور های توسعه یافته    در ایران کمی کمتر است

 نکهیبا توجه به ا .باالتر می باشد که این امر به تشخیص دیرهنگام این بیماری در ایران مربوط می شود

اینه توسط خود و مع از روش های  آگاهی زنان    ،وجود ندارددر کشور    سینه  سرطان  یغربالگر  برنامه

صورت به  دارد  پزشک  دوچندانی  اهمیت  صورت    منظم  در  که  زودهنگاچرا  از جلوم  تشخیص  گیری 

آمار مرگ را در کشور دارد    نیکه باالتر  نیسرطان با توجه به ا  نیا  .مکان پذیرتر خواهد بودپیشرفت آن ا

 .  سرطان ها است نیتر میاما جزء خوش خ

میتوان احتمال بهبود را تا حد زیادی باال برد.    زودتر_ماه_چند#با تشخیص و درمان به موقع، حتی  

وبسایت و  دنبال کردن مطالب آموزشی در    با مطالعه این کتابچه و عمل به برنامه های آن و همچنین

میزان مرگ به اشتراک گذاشتن آن با عزیزانتان، سهم مهمی در کاهش   لیوافارما و  شبکه های اجتماعی

 داشت.  خواهید و میر ناشی از سرطان سینه 

به اشتراک بگذارید و محتوای مربوط به سرطان سینه را    تردزو_ماه_چند#با استفاده از هشتگ  لطفا  

   اطرافیان خود را نسبت معاینات ماهیانه و سالیانه آگاه کنید.
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برای سالمت سینه  

خود برنامه ریزی 

 کنید  
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 سرطان سینه  هنگام زود  ص یتشخ یبرا  مرحله سه

  قابل   سینه  سرطان .است بدن در آن  گسترش از قبل ،سرطان تشخیص معنی به زودهنگام تشخیص

 با  .کند  می  فراهم   را   آمیز  موفقیت  درمان  امکان  بیشترین   موقع  به  تشخیص  اما  نیست،  پیشگیری 

   .دهید  افزایش  زودهنگام تشخیص برای را خود شانس توانیدمی ،مرحله  سه این انجام

 توسط خودتان  نهیمعا    .1

A  .کنید  نگاه  پستان  دو  هر  به  و  بایستید  آینه  جلوی  .
  بزرگ   یا  کوچک  هایرفتگی  فرو مانند  غیرمعمول  موارد

 سینه  نوک  شکل  تغییر هرگونه  یا   کشیدگی   تو  پوست،  در
  نوک  یا  پوست  در  زخم  باشد،  شده  ایجاد  تازگی  به  که

  و   نوک  خارش  یا  و  شدن  پوسته  پوسته  و  قرمزی  سینه،
  تغییراتی   یا  و  سینه  شدن  متورم  و  قرمز  سینه،  اطراف  هاله

  دنبال   به .  کنید  بررسی  را   پرتقال  پوست  به   شبیه  پوست  در
 پزشک  به  باید  ترشحات  تمام.  باشید  پستان  نوک  ترشحات
  هر   از  آیا  اینکه  کنید،  توجه  ترشحات  رنگ  به.  شود  گزارش

 .دارد خروجی  چندین یا  اند  شده خارج سینه دو
 

B  .گرفته  را  کمر  دستان  با  ، شکل  همانند  بعدی،   مرحله  در 
 هل  جلو  به  را  هایتان  شانه   و  شوید  خم  آینه  سمت  به  و

)تغییراتی که در باال ذکر    تغییر  هرگونه  دنبال  به  .دهید
 . باشید  خود پستان طبیعی  شکل درشد( 

 

C .دستان  و  آورده باال  را خود دستان کنید،   نگاه  آینه به  

قسمت   توانید  می  کار  این   با.  دهید  قرار  سر  پشت  را  خود

 . بررسی کنید  را ها سینه یزیر
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D  .را  خود  شانه  دهید،  قرار  کمر  روی  را  خود  چپ  دست 

 برای بررسی  را  خود  بغل  زیر  ناحیه  و  خم کنید  جلو  به

  مایعات   با   عفونت  هنگام   در   که  کوچکی  غدد )  لنفاوی   غدد 

  مانند  بزرگ  طبیعی غیر  غدد .  کنیدارزیابی ( شوند می  پر

  پایین   و  باال   همچنین.  شوند  می  احساس  لوبیا  یا  ذرت  دانه

بدن   راست  سمت  در  را کار  این.  کنید  بررسی  نیز  را  ترقوه

 . کنید تکرار هم
 

E  .استفاده  دست انانگشت نرمه  از هانپستا بررسی برای  

 . کنید

 

باال و از سمت راست  از  .  بیاورید   باال  را  خود  چپ  بازوی

شروع کنید به لمس کردن و بررسی پستان. انگشتانتان  

به حالت چرخشی به سمت پایین حرکت کند و سپس به 

سمت باال. تمام قسمت ها را لمس کنید تا مطمئن شوید  

 جایی را از قلم نیانداخته اید. 

 
 

 که  را  ناحیه  کل  که  شوید  مطمئن  .و بردارید  کنید  بلند  را  خود  انگشتان   نباید  ها،  سینه  سلم  هنگام
 بین  ناحیه  به.  درده ایک  بررسی  را  است  سوتین  خط  و  سینه  باالی  ناحیه  ترقوه،  سینه،  استخوان  شامل
  ضخیم   یا  توده  غیرمعمول،  توده  گونه  هر  احساس  بدنبال.  باشید  داشته  ویژه  توجه  بغل  زیر  خود  و  پستان
 . باشید  پوست  زیر  در  شدن

 

F  . زیر  را   خود  چپ  بازوی  و   بکشید  دراز  پشت   به  صاف 

 چپ  شانه  زیر  خورده  تا  حوله  یا  بالش   یک  و  دهید  قرار  سر

 را  آن  بررسی  و   کرده  صاف  را  پستان  وضعیت  این.  بگذارید

  شرح   E  مرحله در  که   حرکتی  همان   از .  کند   می   تر  آسان

  دارند   دوست  ها  خانم  از  برخی.  کنید  استفاده   شده  داده

 . کنند  استفاده بدن لوسیون از مرحله این در
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 مراجعه زنان  متخصص  پزشک  به   فرصت  ن یاول  در  موارد  ن یا  از  هرکدام  وجود  صورت  در

به پزشک امکان   عیاما مراجعه سر  ست، ین  سرطان  لیدل  به عالئم   نی ا  موارد اکثر  در  د، یکن

 .بردیآن را باالتر م   تیو درمان به موقع و شانس موقف  صیتشخ

 ی پزشک ناتی معا . 2

د و  رتوصیه می شود برنامه چکاپ و معاینات ساالنه توسط پزشک متخصص زنان را حتما جدی بگی

را هم    اسمیر،  پاپ  تست  و  لگن  معمول  معاینه  بر  عالوهانجام دهید.   از پزشک بخواهید معاینه سینه 

 سینه   سالمت  مورد  در  نگرانی  یا  سوال  گونه  هر  تا  است  مناسبی  فرصت  این معاینات  برایتان انجام دهد. 

 د.  بگذاری  میان در متخصص پزشک با را

 

 ی ماموگراف  برنامه. 3

  کند  می   توصیه  1سینه  سرطان  ملی   بنیاد     . کند   نمی   ایجاد   عالئمی   معموالً  سینه  سرطان   اولیه،  مراحل  در

که   است  سینه  از  ایکس  اشعه  ماموگرافی تصویر  . دهند  انجام   ماموگرافی  ساله  هر  ، باالتر  و   ساله   40  زنان

حساب  سینه  غیرطبیعی  های  بیماری  سایر  و  سرطانی  تومورهای  تشخیص  برای  ایمن  روش  یک  به 

 به   نسبت  می شوند  غربالگریاین طریق    از  که  زنانیدر    سینه  سرطان  از  ناشی  مرگ  احتمال.  آیدمی

بزرگ و  از قبل را مشکالت  سایر یا سرطان تواند  می  ماموگرافی .است کمتر ندارند، ماموگرافی  که  زنانی

می باشد   اولیه  مراحل  در  سینه  سرطان  یافتن  برای  موثر  روشی   و  قابل لمس شدن توده، تشخیص دهد

  .است درمان زمان آمیزترین موفقیت که

 

 

 

 
1 National Breast Cancer Foundation (NCBF) 
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 سالم  یها عادت

به طور خاص   و  شود  می  توصیه  بدن  عمومی  سالمت  از  مراقبت  برای  سالم  زندگی  سبک  یک  داشتن

 تواند ریسک ابتال به برخی سرطان ها از جمله سرطان سینه را کاهش دهد.  می
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 نات یمعا  یزیر  برنامه

تواند خطر بروز بسیاری از بیماری ها را کاهش دهد، از جمله سرطان داشتن یک سبک زندگی سالم می

سینه. اما باید توجه داشته باشید که هنوز هیچ روش پیشگیرانه ای برای بروز سرطان سینه یافت نشده  

و این بیماری ممکن است در هر سنی رخ دهد. نکته حائز اهمیت این است که با تشخیص زودهنگام 

بنابراین معاینات منظم در سنین مختلف بسیار    .وفقیت درمان بسیار بیشتر استماین بیماری شانس  

 مهم است.  

به صورت کلی انواع معاینه برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه در سنین مختلف در جدول زیر آمده  

 است. 

 دوره تکرار                       سن نوع معاینه 

 ماهانه  سالگی  18از   سینه معاینات شخصی 

 ساالنه  سالگی  21از   معاینات سالمت توسط متخصص 

 ساالنه  سالگی  40از  ماموگرافی 

 

به یاد داشته باشید این برنامه، یک برنامه پیشنهادی کلی است و در صورت وجود هرگونه پرونده پزشکی  

 یا سابقه خانوادگی بهتر است با پزشک خود در مورد زمانبندی مناسب معاینات مشورت کنید.  
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 د یکن  یابیارز خود در را نهیس  سرطان به ی ابتال سکیر
 ابتال به سرطان سینه به سواالت زیر پاسخ دهید. برای ارزیابی ریسک 

 :یا بیشتر است 40سن من  -

 ☐خیر                ☐آری 

 : داشته ام تخمدان سرطان ای نهیس سرطان سابقه تشخیص -

 ☐خیر                ☐آری 

  :اند  شده مبتال سینه سرطان به دخترم  یا  و خواهر مادر، -

 ☐خیر                ☐آری 

است  که  ی ژن  جهش   آزمایش - سینه  سرطان  به  من  بودن  مستعد  به    یا  BRCA1  مثال)  مربوط 

BRCA2 )بوده است مثبت: 

 ☐خیر                ☐آری 

  است   نهیبه سرطان س  دخترم  یا  و  خواهر  مادر،که مربوط به مستعد بودن    ی جهش ژن  شیآزما -

 :بوده است مثبت( BRCA2 یا  BRCA1 مثالً)

 ☐خیر                ☐آری 

در چکاپ بعدی با پزشک متخصص مشورت کنید   لطفاً  ،دادید  مثبت  پاسخ  سوال   یک  به  حتی  اگر

گام هرگونه مشکلی مطرح کند. به عنوان نو از او بخواهید برنامه پیشنهادی خود را برای تشخیص زوده

. با مراجعه به آزمایش ژنتیک برای شما نیاز است یا خیرمثال پزشک شما ممکن است تشخیص بدهد  

سایت زیر میتوانید با پاسخ دادن به چند سوال، ریسک ابتال به این نوع سرطان را دریابید، این عدد نباید  

 .  اقدام کنیدباعث ترس شما شود بلکه به شما اعالم میکند که نیاز است 

https://ibis.ikonopedia.com 

https://ibis.ikonopedia.com/
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آماده شدن برای  

 معاینه پزشکی
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 ی عالئم و سابقه پزشک ستیل چک

 :شده ام  خود  نهی س  در  راتییتغ  نی متوجه ا من

 بغل ریز هیدر ناح  ای سینه ی کیدر نزد ،سینهشدن در  میضخ، برآمدگی، غده و یا توده -

            ☐ راست سینه         ☐ چپ  سینه

 سینهشکل  ایاندازه  در رییتغ -

 ☐ راست سینه         ☐ چپ سینه

 سینه شدن پوست  سته پوستهپو ا ی گود -

 ☐ راست سینه         ☐ چپ سینه

 رفتهفرو  سینهدرون به  سینه نوک -

 ☐ راست سینه         ☐ چپ سینه

 سینه از نوک  ترشح -

 ☐ راست سینه         ☐ چپ سینه

 ( سینهپوست در مرکز    تیره  هی)ناح  نهینوک س  یا  سینهدر  شدن  متورم    ای، قرمز  شدنپوسته    پوسته -

 ☐ راست سینه         ☐ چپ سینه

 :راتییتغ ریسا -

 ................................................... .....................................................................................................................

... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... . 

              بوده است.  ..................... تاریخ ، باری که متوجه تغییرات شدم اولین -

 ☐ بیشتر شده        ☐ثابت مانده        :این تغییرات از اولین باری که متوجه تغییرات شدم -

 : توضیحات

 ................................................... ........................................................................................................................... 
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 ی )ادامه( عالئم و سابقه پزشک ستیل چک

 :یپزشک  پرونده

 را داشته ام: سینهمربوط به مشکالت  نیدر گذشته ا من -

............... ............................................................................. ........................................................................................

... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... . 

 است که من انجام داده ام:  ی سینه شاتیآزما نهایا -

............................................................................................................................. .......................................................

... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... . 

 ..............................................................                   بود: خی تار نیمن در ا یماموگراف نیآخر -

 ..............................................................         :شروع شد خیتار نیمن در ا یدوره قاعدگ  نیآخر -

 : من در حال حاضر -

 دادم انجام  سینه اشتک ☐

 باردار هستم  ☐

 هستم در حال شیردهی  ☐

 نوع سرطان مبتال شده ام:  نیبه ا  قبالً من -

............................................................................................................................. ....................................................... 

 .استبوده مثبت  آزمایش دادهم و نتیجه BRCA2 ای  BRCA1 ی جهش در ژن ها نظراز  من -

 ریخ ☐             بله ☐
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 ی )ادامه( عالئم و سابقه پزشک ستیل چک

 : یخانوادگ  سابقه

 ها را داشته اند: یماریب ای سینهمشکالت   نیخانواده من ا یاعضا -

............................................................................................................................. .......................................................

... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .

... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ........................................................................................................ ....................................... 

 داشتند: سینهخانواده سرطان  یاعضا نیا -

............................................................................................................................. .......................................................

. 

 داده شد:  صیتشخ  سینهسن بودند که سرطان   نیدر ا آنها -

............................................................................................................................. ....................................................... 

از  شتریب  ا ی)  کی - از نظر جهش در ژن ها  یاعضا(  نتیجه   BRCA 2  ای   BRCA1  ی خانواده من 

 .بوده استمثبت شان شیآزما

 ریخ ☐             بله ☐
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زودهنگام اموگرافیم تشخیص  سینه برای  میسرطان  قرار  استفاده  مورد  موارد،  ،  از  بسیاری  در  گیرد. 

شود. ماموگرافی برای غربالگری سرطان سینه در زنانی که هیچ عالمتی از بیماری ندارند؛ به کار گرفته می

های پستان در زنان مبتال به عالئمی از قبیل توده، درد، وگرافی برای تشخیص بیماری در سایر موارد، مام

اگر پزشک برای شما ماموگرافی توصیه کرد   .رودهای نوک پستان به کار میپوسته ریزی و یا ناهنجاری

 می توانید سواالت زیر را از او بپرسید.

 د ی پرسب از پزشک  دی با یکه قبل از انجام ماموگراف یسواالت

 :دیرا بپرس  ریز  سواالت  خود  پزشک از    دی، ممکن است بخواهی از انجام ماموگراف  قبل

 قبل از ماموگرافی چه آمادگی ای الزم است؟  -

............................................................................................................................. ...........................................

... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... .  

......................................................................................................................................................................... ..... 

 کشد؟  ی چه مدت طول م یماموگراف -

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ....................................................................................... 

 د؟یمن را دار  یقبل  یماموگراف ج ینتا ایآ -

............................................................................................................................. .... .......................................

... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... . 

 نشان داده شود؟ یعیرطبیغ  یزیچ یافتد اگر در ماموگراف یم  یاتفاق چه -

............................................................................................................................. ........................................... 

....................................................................................... ....................................................................................... 

 

 

https://www.vitrinmed.com/blog/5e790bd1-ea6b-4535-8d6a-ef11affb429b
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 ی عاد ریغ جینتا

 چه؟   بود  یع یطب  ری غ  یماموگراف  ج ینتا   اگر

غ   یماموگراف  اگر نباشیداست،    یعیرطبیشما  ماموگرافنگران  معنا  شهیهم  یعیرطبیغ  ی.  وجود    یبه 

غربالگر  اگر  .ستین  سینهسرطان   با  یناهنجار  کیشما    یماموگراف  یدر  شود،   شات یآزما  دی مشاهده 

 .ریخ ایسرطان است  یناهنجار  نیا دیده صیتشخ  دیتا بتوان دیانجام ده یگرید

 دهد:  شنهادیپرا    شاتیآزما  ن یاز ا  یشما ممکن است برخ  دکتر

 ی صیتشخ  یماموگراف •

 متمرکز است.  سینهاز  یخاص هیناح  یکه رو یاضاف  ی ماموگراف کی

 یسونوگراف •

 ری کند. تصاو  یم  جادیشما ا  سینهاز    یری تصو  یکه با استفاده از امواج صوت  یربرداریتصو  شیآزما  کی

 ستیکه ک  ی هر دو. در حال  ای   عیپر از ما   ستیتوده جامد است ، ک  کی ممکن است نشان دهد که توده  

 باشد.  یتومور سرطان کیتوده جامد ممکن است  ک ی،  ستندین یها به طور معمول سرطان

 ( MRI)  یسیمغناط  دیتشد  یرسازیتصو •

 یم  جادیا  سینهاز    ی مفصل  ریکند و تصاو  یاستفاده م  وتریکه از آهن ربا قدرتمند متصل به کامپ  یشیآزما

 کند. 

 ی وپسیب  ا ی  ی بردار  نمونه •

یا عدم وجود وجود  فهمیدن  تا به    شودبرداشته می  شما    سینهبافت ها از    ا ی  عاتیکه در آن ما  یشیآزما

 سرطان کمک کند. 
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 د یاز پزشک خود بپرس ، می توانید بود یعی رطبیغ ی که اگر ماموگراف یسواالت

 ر؟ یخ ایسرطان است  یناهنجار نیا دینیتا بب د یده  یانجام م یشاتیآزما چه -

.......................... ............................................................................................................................. ............................. 

 ؟کنید  را اعالم میآن  جینتا  یزمان چه -

...... .................. ........................................ ....................................................................................................................

. 

  آیا نیاز به درمان و پیگیری دارد؟سرطان نباشد ،  یناهنجار نیا اگر -

.......................... ............................................................................................................................. ............................. 

 ممکن است در آینده ریسک سرطان سینه را افزایش دهد؟    ا ی، آ  نیستسرطان    یناهنجار  نیا  اگر -

.......................... ............................................................................................................................. ............................. 
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 دی از پزشک خود بپرس  سینهسرطان    صیدر صورت تشخ   دیتوان  یکه م  سواالتی

با جراحبافت  ا ی، سلولها  سینهمثبت سرطان    صیتشخ  د ییتأ   یبرا از ناح  ا ی  یها    ی عیطب  ریغ   هیسوزن 

 ی . اگر نمونه بردارند یگو  یم  یروش نمونه بردار  نیشوند. به ا  یبرداشته م  ،شود  نهیمعا  د یکه با  سینه

به  سینها سرطان یآ ند یانجام دهد تا بب گر ید ش یآزما  نیکند، پزشک ممکن است چند د ییسرطان را تأ 

 .ریخ ا یکرده است  تیبدن شما سرا  گریمناطق د

 را نشان داد؟ یزیمن چه چ یسوزن ونیراسیآسپ ای یوپسیب -

............................................................................................................................. ....................................................... 

 دارم؟  سینهنوع سرطان  چه -

............................................................................................................................................................................... ..... 

 

 هستم؟  سینهاز سرطان  یچه مرحله ا در -

............................................................................................................................. ....................................................... 

 است؟  یچه اندازه ا تومور -

............................................................................................................................................................................... ..... 

 کرده است )متاستاز(؟  تیبدن من سرا یقسمتها  ریسا ا ی ی سرطان به غدد لنفاو ایآ -

................................................................................................................................................................................ .... 

 درمان من چه هستند؟ یها نهیگز -

............................................................................................................................. ....................................................... 

 د؟ یکن ی م  شنهادیرا پ  یچه نوع درمان -

 ..................................................................................................................................................................... ............... 
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 )ادامه(

 رم؟ یبگ میخود تصم ی درمان یها  نهیوقت دارم تا در مورد گز چقدر -

............................................................................................................................. ....................................................... 

 شود؟  یسرطان انجام م وعیش یبررس یبرا یگرید شاتیآزما چه -

 .................... ............................................................................................................................. ................................... 

( تخصص دارد ستیولوژنکُ)متخصص اُ  ی درمان افراد سرطان  نهیکه در زم  ی شما مرا به پزشک  ایآ -

 د؟ یده یارجاع م

............................................................................................................................. ....................................................... 

 ست؟یچ ستی نکولوژاصورت ، اطالعات تماس با   نیا در -

   :مرکزنام  •

  :ستیآنکولوژنام  •

   شماره تلفن دفتر: •

  :مرکزآدرس  •

   :نوبت  خیتار •

  :نوبتزمان  •
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ارائه دهنده محصوالت بهداشت قاعدگی گردآوری شده   لیوافارمااین کتابچه توسط تیم 

بوده و توسط پزشکان   بنیاد ملی سرطان سینه آمریکااست. منبع اصلی مطالب علمی 

 بومی سازی شده است. متخصص با پروتکل های ملی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها و ویدیوهای خود را با مضمون آگاهی بخشی در  

مورد سرطان سینه در شبکه های اجتماعی با هشتگ  

به اشتراک بگذارید و ما را در راه زودتر _ماه_چند#

 آگاهی بخشی زنان ایرانی یاری کنید. 

 بیشتر و ارتباط با ما :  اطالعات 

www.levvapharma.com 

25917560-021 

@levva.pharma 

 

http://www.levvapharma.com/

