
אא
א אא א



אא



אא80٪ אאמ80٪

فقط هو الذي يستطع معرفة وتحديد ذلك الجراح
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أة ال اة خالل الث ل ة آث ا تغ أ تطرأ تغييرات آثيرة على الثدى خالل حياة المرأةتط

: بعض األسباب الشائعة لهذه التغيرات هى

ة ل الرضاعةال الحمل

التغييرات الهرمونية
أثناء الدورة الشهرية 

فقدان الوزن أو زيادته التقدم فى السن



طاأفضل ض الثفا الثديدفاع ضد سرطانأفضل
......تشف سرطان الثدي مبكرًاآلما اُآ ي

 آلما آان االحتمال أآبر للشفاء  
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)حجم الزيتونة(سم1حجم الورم - 1 م )م(مم

)حجم حبة السودانى(سم2حجم الورم - 2 ورم ى(مجم و ب )جم

)حجم حبة الفراولة(سم3حجم الورم - 3 ورم3 و(م3جم ر ب )جم

الورم-4 الليمونة(سم5حجم )حجم ورم  4 و(م5جم  ي )جم 
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الفحص الذاتي  

للث
فحص الطبيب

للثدي

الفحصالف
باألشعة
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مرة آل ثالث سنوات للسيدات

هن ا أ ا ت الالتي يتراوح أعمارهنالالت
سنة40إلى20من  ى إ
 

الالت للسيدات عام آل مرة آل عام للسيدات الالتيمرة
.سنة فأآثر 40يتراوح أعمارهن  
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الالتي للسيدات عام آل يمرة ي  م  ل  ر 
سنة  40يتراوح أعمارهن  

ث فأآثرفأ
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سنمناسبة• لغيرأو35تحت لغيرأو 35تحت سنمناسبة
.أثناء الحملأو  المتزوجات 
فتراتيمكن إجراءها على •

ة .متقاربةتقا
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ش ال ًا شهريا بعد سن العشرينش



متى؟متى؟متى؟متى؟
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المرآةالمرآةأمامأمام

)2(الخطوة
)1(الخطوة 

)(و
)3(الخطوة 
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ملمس فى إلتغير ورمأنظرى تغير فى ملمس

)تجاعيد(الجلد  
أنظرى إلى

تأآل فى الحلمة ىتغير فى لون الجلد

نقرات فى الجلد أفرازات من ثدى 
واحد أو من الثديين
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ورم فى الثدى أوتحت األبطتغير فى شكل الثدى

أفرازات من ثدى واحدتغير فى لون الجلدتأآل فى أو حول الحلمة
أو من الثديين 



    التغيراتالتغيرات
عليك غريبة أو جديدة تكون قد عليكالت غريبة أو جديدة تكون قد وأثناءالت لنفسك مالحظتك وأثناءأثناء لنفسك مالحظتك أثناء

ظ ل شكل األخ أآ ث أ إذا

أثناء مالحظتك لنفسك وأثناءأثناء مالحظتك لنفسك وأثناءالتي قد تكون جديدة أو غريبة عليكالتي قد تكون جديدة أو غريبة عليك
الفحص الذاتي للثديالفحص الذاتي للثدي

إذا أصبح ثدي أآبر من األخر بشكل ملحوظ
الحلمةتغييرات في 

طفح جلدي على أو حول الحلمة
يفرازات من ثدي واحد أو من الثديينإ

تجاعيد أو نقرات في الجلد
الترقوة حول أو اإلبط تحت وانتفاخات ر ول  و  إلب    

تكتل آثيف في أحد الثديين 
الثدي جلد لون في تغيير

سرطان الثدي ربما يحدث بدون هذه األعراض
تغيير في لون جلد الثدي
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االستلقاءاالستلقاءىف وضع ىف وضع االستحماماالستحمامثناءثناءأأ



الثالثة أصابع وطريقةالثالثة أصابع وطريقة
الثدي عل ه تخدا الثديا عل ه تخدا استخدامهم على الثدياستخدامهم على الثديا



ععالثالثة أصابع وطريقةالثالثة أصابع وطريقة
استخدامهم على الثدياستخدامهم على الثدي

ضغطضغط ضغطضغط ضغطضغطضغطضغط
خفيفخفيف

ضض
متوسطمتوسط

ضض
عميقعميق



قة ط ا أ قةالثالثة ط ا أ الثالثة أصابع وطريقةالثالثة أصابع وطريقةالثالثة
الثدي على الثدياستخدامهم على ياستخدامهم ى  يهم  ى  هم 
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يسمح بالتمييز بين األورام 
الحميدة و األورام الخبيثة  

%.100بنسبة 



سرطانأفضل ضد الثديدفاع الثديدفاع ضد سرطانأفضل

......تشف سرطان الثدي مبكرًاآلما اُآ ي
 آلما آان االحتمال أآبر للشفاء  
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للثدي آامل استئصال استئصال آامل للثدي استئصال الورم فقط
والغدد الليمفاوية تحت األبط


