
حافظي عىل قّوتك وصّحتك من أجل عائلتك.دائرة الصحة يف كوينزالند

عند فحص ثدييك، هل الحظت:

 تغيرياً يف شكل أو حجم الثدي؟ 	 

 كتلة مل تشعري بها من قبل؟	 

  أي تغيريات يف الحلمة مل تشاهديها من قبل مثل النزيف 	 

أو اإلفرازات؟

 أي تغيريات يف الجلد املحيط بالثدي؟	 

 أي تورم يف منطقة اإلبط أو الرتقوة؟ 	 

 أي أمل غري اعتيادي يف الثدي؟	 

إذا وجدت أو شعرت بأية تغيريات يف ثدييك، أخربي طبيبك.

Mercy

"نصحتني إحدى الصديقات بأن أجرّب 

BreastScreen Queensland ألنها أحبت مدى 

اهتاممهم بها". 

Raima

"عندي بنات. يجب أن تكون األمهات قدوة ". 

 من إعداد مستشفى مرتو الشاميل والخدمات الصحية يف كوينزالند.

 الرسوم التوضيحية من تصميم جويل هايسوم.

Anna

"ال ميكنك التقاط عدوى رسطان الثدي من 

شخص آخر، واألشخاص املصابون برسطان الثدي 

مل يقرتفوا أي خطأ". 

كيفية الحصول عىل موعد

  اتصيل بالرقم   أو احجزي عرب اإلنرتنت عىل املوقع

www.breastscreen.qld.gov.au

إذا كنت بحاجة إىل مرتجم، يرجى إخبار موظفينا عند أخذ املوعد.  

 إذا كنت بحاجة إىل املساعدة بلغتك، يرجى

  االتصال بخدمة الرتجمة الخطية والشفوية

.  )TIS( عىل الرقم 

دليلك إىل صحة الثديني

 ال حاجة للحصول عىل إحالة طبيب إلجراء موعد لدى

.BreastScreen Queensland 

ميكن أن تقّدم خدمات BreastScreen Queensland أيضاً:

 حجوزات ملجموعات 	 

 محارضات تثقيفية للمجموعات ضمن املجتمع 	 

 مواعيد أطول إذا لزم األمر	 

يرجى ذكر هذا الكتيب عند إجراء املوعد. 

 تصوير الثدي هو أفضل وسيلة للتحقق من
 صحة الثديني.

Arabic



ما هو رسطان الثدي؟

رسطان الثدي هو خاليا رسطانية غري صحية تنمو يف الثدي.  

ميكن أن تسبب لك هذه الخاليا غري الصحية املريض الشديد.

إذا تم اكتشاف هذه الخاليا الرسطانية يف وقت مبكر ميكن عالجها.  

 من هم الذين ميكنهم الحصول عىل

 تصوير مّجاين للثدي؟

 جميع النساء يف سن الخمسني وما فوق.	 

 ميكن للنساء من عمر األربعني الحضور أيضاً.	 

 من الرضوري جداً الخضوع لتصوير الثدي كل سنتني.	 

ماذا يحدث خالل املوعد لدى BreastScreen؟

ستقوم مصورة إشعاعية 

بتصوير ثدييك باستخدام 

جهاز خاص باألشعة 

السينية.  

سيتم ضغط ثدييك لفرتة 

قصرية جداً.

تعريف عىل ثدييك بشكل جيد. 

تعريف عىل شكل ثدييك وحجمهام وملمسهام. تختلف النساء عن بعضهن 

 البعض، لذا اعريف ما هو "طبيعي" بالنسبة لك. أخربي طبيبك إذا الحظت

أية تغيريات يف ثدييك. 

إليك 3 طرق سهلة لفحص ثدييك.

افحيص ثدييك عند االستحامم  .1

•  اضغطي برفق عىل جميع أنحاء الثدي 

بأطراف أصابعك

•  تحسيس املناطق التي تصل إىل رقبتك 

والرتقوة.

•  تحّسيس تحت إبطك

افحيص ثدييك أثناء النوم  .2

•   استلقي بشكل مسطّح وضعي ذراعاً واحدة تحت رأسك

•  اضغطي بلطف عىل جميع أنحاء ثدييك 

انظري إىل ثدييك يف املرآة  .3

ابحثي عن:

•  احمرار أو تورّم

•  طفح جلدي أو جلد متقّش 

 •   تغيري يف حجم الثدي أو

 يف الحلمة 

الغدد 

اللمفاوية

 رسطان الثدي

 يف الثدي 

من الرضوري أن تفحيص ثدييك بانتظام. ليس هناك طريقة صحيحة أو خاطئة لفحص الثديني.

تصوير الثدي هو أفضل وسيلة للتحقق من صحة ثدييك.    

ميكن أن يظهر تصوير الثدي التغيريات الصغرية جداً التي ال 
نراها أو نشعر بها.

ما هو فحص الثدي؟ 

تصوير الثدي هو فحص للبحث عن خاليا رسطانية يف ثدييك.  

 يتم استخدام آلة خاصة للتصوير

 باألشعة السينية ألخذ صورة 

لداخل ثديك.  

 هذه الصور ميكن أن تساعد األطباء

  عىل معرفة ما إذا كان هناك

 خاليا رسطانية يف ثدييك.


