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                                                                                                                الفحص الذاتي للثدي

على المرأة أن تجري الفحص الذاتي للثدي إبتداًء من سن العشرين وذلك مرة على األقل في الشهر، ويجري هذا الفحص بعد 
انتهاء الدورة الشهرية بثالثة لخمسة أيام.

كيفية إجراء الفحص الذاتي:

الوقوف أمام المرآة:
1-  إضغطي يديك على وركيك

•  قفي مستقيمة مقابل المرآة واليدين حول األوراك. تأكدي من عدم وجود أي تغييرات في لون أو شكل الثديين أو الحلمتين.
•  تأكدي من عدم وجود أي تورّم أو تجويف. إن الفرق البسيط في الحجم بين الثديين أمر طبيعي. غير مقلق.

2-  ضعي يديك خلف رأسك
•  أديري صدرك يمينًا وشمااًل وتأكّدي من عدم حصول أي تغيير

•  إضغطي برفق على حلمة كل ثدي وتأكّدي من عدم وجود أي إفرازات.

3-  إنحني واضغطي يديك على وركيك
•  ضعي يديك بحزم على خصرك وانحني بخفة أمام المرآة ومّدي كتفيك وكوعك لألمام 

•  تحققي من أي تغّيرات حوالي ثدييك.

4-  اإلستلقاء وتحّسس الثديين
•  إستلقي على ظهرك. ضعي وسادة تحت كتفك األيمن، اطوي كوعك األيمن وضعي يدك اليمنى خلف رأسك.

•  بواسطة أصابع اليد اليسرى تحّسسي الثدي األيمن برفق بحركات مستديرة وتأكّدي من عدم وجود أي ورم أو كتلة 
  وصواًل إلى تحت اإلبط. كرّري العملية في الجهة اليسرى باستعمال اليد اليمنى.







الرجاء االحتفاظ بهذا الكتيب، وتسجيل تاريخ إجراء الصورة الشعاعية للثدي كتذكير بضرورة إجرائها سنويًا.
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مالحظة: إذا لم تستخدم هذا الكتيب، الرجاء إعطائه إلى سيدة يمكن أن تستفيد من المعلومات المتضمنة فيه واستخدامه.







الكشف المبكر ينقذ الحياة
على صّحة السالمة الصورة الشعاعية مرّة كل سنة ابتداًء من سن ّاألربعين.

2020 الثانــي  كانــون   31 وحتــى   2019 األول  تشــرين   1 مــن  الحملــة  تســتمر 

المستشفيات الحكومية:
-  الصورة الشعاعية مّجانًا

-  الصورة الصوتية للثدي بكلفة 30 ألف ل.ل 
)بناًء على طلب الطبيب(

المستفيات الخاصة والمراكز الطبية المعتمدة:
-  الصورة الشعاعية بكلفة 40 ألف ل.ل

-  الصورة الصوتية للثّدي بكلفة 40 ألف ل.ل 
)بناًء على طلب الطبيب(

لالستفسار أو الشكاوي
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