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 كان الـورم صـغير ويسـهل        إذا وتستطيع األشعة اكتشاف السرطان      للثدي صورة من أشعة أكس      هي 

 . عالجه

 %90الطبيب األخصائى من تحديد وجود التغيرات غير الطبيعية فى أكثر مـن             الماموجرام  تمكن أشعة    

  .من الحاالت 

 التي في مراحلها األولـى       يقة لدرجة كبيرة في تشخيص األورام غير الحميدة حتى        أشعة الماموجرام دق   

 والغير محسوسة منها بالطبيب 

 تحتـاج صورتان لكل ثدي ولكن هذا يعتمد على حجم وكثافة الثدي فبعض السيدات قد              أن تؤخذ    المعتاد 

على منطقة   شعة التركيز قد تحتاجين إجراء كشف تشخيصي فى حالة احتياج طبيب األ         . ألكثر من صورة  

 . معينة من الثدي حيث سيقوم بأخذ أكثر من صورة للثدي

 يستخدم أشعة اكس ألخذ صورة للثدي على شاشة الكمبيوتر وخالل ثوان يتم تحليل :الماموجرام الرقمي 

  التطور يمكنهذا. طبعها وتخزينها كمرجع ألشعة الماموجرام المستقبليةثم يتم الصورة من الكمبيوتر 

ن بعد ومساعدة ععن قرب أو  رؤية الصورة ،أطباء األشعة من التحكم فى صورة الثدى على الشاشة

 .  في قراءة وتفسير الصورةالطبيب

   ) (
كما يعتبـر دقيقـا     . هذا الفحص دقيق جدا في تشخيص أكياس الثدي والتفرقة بينها وبين األورام الصلبة             

 .  التفرقة بين األورام الحميدة وغير الحميدة في أغلب الحاالتأيضا في

سونار عندما يريد فحص الثدي أكثر لتمييز نوع الورم، تحديد الحجـم والشـكل              يطلب الطبيب فحص ال    

 .ونسيج وكثافة الورم في الثدي فمثالً للتفرقة بين األكياس المائية أو الصلبة

سونار أكثر من الماموجرام حيث أن ثدي المرأة صغيرة السـن           تستفيد السيدات صغار السن من أشعة ال       

 بدالً من أشـعة     السيدة الحامل بأشعة السونار   تنصح  أيضاً  .  مقارناً بالسيدات األكبر سناُ    يكون كثيف جداُ  

.الماموجرام

  
. ارتدى مالبس يسهل خلعها 

 التجميل تحت اإلبط أو على الثديين ألن هذه         ومستحضرات بودرة التلك أ   وأال تستخدمي مزيالت العرق      

 .األشياء قد تضلل األشعة

أحضري معك أي أشعات سابقة خاصة بالثدي 



 حصـول علـى موعـد     التخبري موظف الحجز قبل      يجب أن    تكبيرعملية  لثدي  حدث ل  إذا كان في حالة    

ة التي مـن الصـعب      ألن الثدي المزروع قد يخبئ بعض الخاليا السرطاني         أيضاً طبيب األشعة تخبري  و

 .على الطبيب رؤية تلك الخاليا عند االطالع على أشعتك

عمـل   ثم اتجهـي ل    أقل حساسية أسبوع عندما يكون ثديك      انتظرى حتى تنتهي ب     فترة الحيض  في كنت   إذا 

 الماموجرام

.ملاحأن تكوني محتمل من الأخبري طبيب أو فني األشعة إذا كان  

  : 
:تطلب المعلومات اآلتية قبل الفحصبعض مراكز األشعة 

 . للمرضالعائليالتاريخ  

 .الثدي شكوى منهناك إذا كان  

 .الثدي في جراحية سابقة هناك عمليةإذا كان  

 .تاريخ أخر أشعة 

. إذا كنت مصابة بالمرض أم ال 

 : 
ـ  يو جهازالفي مواجهة   في وضع الوقوف     الفحص والسيدة عادة ما يجرى      دي بشـكل مسـطح     وضع الث

 . من أعلى ألسفل والثاني جانبيفي وضعين األولالصورة ؤخذ وت

على الرغم  ،   أثناء الفحص  الثديعلى  لضغط  ل بالستيكياللوح  اليتم استخدام   سوف تشعري بالضغط حين      

 بألم  شعرتي إذا الفنية أخبري( ولن يؤذى  ثديك      مؤلمليس   أنه   إالمن أن هذا الوضع قد يكون غير مريح         

 .) الضغطمن

:
ال تقلقي إذا أظهرت األشعة شيء غير طبيعي أو وجود بقعة فهذا ال يعنى وجود ورم سـرطاني و إنمـا معظـم                       

طبيـب  بالـذهاب إلـى     عندما تظهر األشعة شيء غير طبيعـي ينصـح          . األشعة التي أظهرت أورام هي حميدة     

عمل ادة األشعة أو عمل موجات فوق صوتية أو         التخاذ الالزم فمن الممكن أن يطلب إع      متخصص بأمراض الثدي    

  .لمنطقة هذه اتحليل عينة ل

  
هم جزء من الفحص الدوري للثـدي فهـم         الفحص اإلكلينيكي بواسطة الطبيب على الثدي والفحص الذاتي للثدي          

 بحثاً عـن أي شـيء       أثناء الفحص اإلكلينيكي يقوم الطبيب بتحسس الثدي وتحت اإلبط        . يكمالن عمل أشعة الثدي   

اطلبي كتيب الفحص الذاتي للثدي مـن المؤسسـة المصـرية           ( الفحص الذاتي للثدي له أسلوب خاص به         .غريب



إذا اكتشفت أي شيء غريب أو متغير في الثدي، ال تقلقي فمعظم التغيرات حميدة ولكـن                ). لمكافحة سرطان الثدي  

 . وإتخاذ الالزميكيالفحص اإلكلينال تهمليه، إذهبي للطبيب المختص لعمل 

:البد أن تتبع كل سيدة إرشادات الفحص الدوري للثدي

:ن سن العشرينم

 القيام بالفحص الذاتي للثدي شهرياً 

الفحص اإلكلينيكي بواسطة الطبيب على الثـدي كـل ثـالث            

 سنوات

:من سن األربعين

 القيام بالفحص الذاتي للثدي شهرياً 

الفحص اإلكلينيكي بواسطة الطبيب على الثدي كل سنة 

فحص الماموجرام كل سنة 

     
في إحدى مراكز األشـعة التاليـة التـي         ) الماموجرام(يمكنك االتصال بالمؤسسة لتحديد موعد لعمل أشعة الثدي         

:نشكرها على تبرعها بتقديم األشعة المدعمة والمجانية




