داتهنتیکترجتوضعیتهپیتذکنترع تاناپستهپ ارتبهتد تتزگپ تکنیع.
هنگوزهت تتینیترپملتمورادتجینتمهمترست:ت

زمانمناسبانجامخودآزماییپستان:

رجتسنت ۲۰سپلگختبهتبععتهنتهپز ختبپیعتهودآجمپیختاناپست
ارترنوعتکنع.تداتسنتبپالیت ۴۰سپلتمعپینهتی سپالزهتتوسطت
ازرکتتوصیهتمخرود.ت
بهانینتجمپستبرنریترزجرپمتهودآجمرپیختمپهپزرهتی انراپس
 ۲رلخت ۳اوجتاسترجت طعتهوس ایزیت رپدتتمپهپزرهترسرت.
داتدوارستیپئنگختوتریندهخ معپینهتارتداتاوجترولتهنتمپ ت
یپتهنتاوجتدلخور تدیگنتمختورسترزجپمتدرد.

نحوهانجامخودآزماییپستان:

سرطانپستانچیست؟

سرررن پستانررراپس تزپررررخترجتاررررعتهرررپا ترجت پ رررع
سلولتهپیتاناپسترستتکهتمنجنتبهتریجپدتتود تیپترصطالحپت
غع تداتاناپستمخرودتکهتمختورزعتبهتبقیرهت نر تهرپیت
بعستگنانشتایعرتکنع.ترینتبی پایترپیعتنینتسرن پستدات
بپزورستوتیكخترجت پبلتدامپستتتنینتآسهپترست.

جزپستمع وال هنگپمخ ماوجهتریرنتسرن پستمرخرروزعتکرهت
بی پایتداتمنحلهتایشنفاهریت نراتدراد وتدامپستتپثینتجیپدیت
زعراد؛ت بنپبنرینتتشخیصتجوداستسن پستاناپسترجتره یتت
جیپدیتبنهوادراترست.

عواملپیشگیر یکنندهازابتالبهسرطانپستان:

 واجشتکندس
 کنانلتوجس
 مصنفتمیو تهپ وتسبزیجپت تپج
 عمتمصنفتبیشترجتحعتگورتت نمزتوتاوغنتهپی جپمع

 مصنفتسویپ

 ریندهختمپداتبهتکودکترجت نیقتاناپس

عواملافزایشدهندهخطرابتالبهسرطانپستان:









رفزریشتسن
پ عگختجوداس
رساععردتژزایکخ (کنپزختکهتسپبقهیتهپزوردگخ رباالتبهت
سن پستاناپستیپتتخ عرستدرازع)
سنتبپالتداترولینتحپملگخت(بپالیت ۳۰سپل)
یپئنگختدیناست(بپالیت ۵۵سپل)
عمتریندهختمپداتبهتکودکترجت نیقتاناپس
سپبقه یترخصختسن پستتخ عرس تاحم و اود

هودآجمپیختاناپستجپیگزین تهیهتمرنممتمرپموگنرفخت
بنریتغنبپلگنیتوتمعپینهتبپلینختمنممتاناپستز ختبپرع!
هودآجمپیختاناپسترپملتدوتمنحلهترست:ت

نگاهکردن
داتبنهختموراد تبی پای هپیتاناپستبهتویژ تسن پس اناپست
بپ رربتبررنوجتتتینرتررختداتسررپهنتانرراپستمررخرررود
که بپتزگرپ تکرندستبرهتانراپسهرپت پبرلتتشرخیصترسرت.
بنپبنرینتالجمترستتکهتبپتسپهنتاناپسهپیتهودتآرنپتبپریعت
تپتباورزیعتهنگوزهتتتینرتترحا پلختارتداتآسهپتتشخیص دهیع.

داتهنتیکترجتسهتحپلتجینتبهتاناپستهپیتهودتزگپ تکنیع:

-۱دست هپتارتداتدوت نفتبعستبهتحپلتتآویزرست نراتدهیع.
-۲دستهپتارت اشتتسنتبگذرایعتوتفشپاتدهیع.

 -۳دستتهپتارتبهتک نتبززیعتوتفشپاتدهیع.

فنوافاگختاوستتاناپست
نمزیتیپتجهمتاناپست
اوساهاوساهترعستزوکتاناپس
رزحنرف یپتفنوافاگخ زوکتانراپس
بنآمررعگختدات نرر اخترجتانرراپستیررپت
بنجناگخت نوقتدات ن اخترجتاناپس.

عمتتقپاستاناپسهپ تداتصرواتخ
کررررهترجت بررررلتبررررود تبپرررررع
( مپداجردی ترجتدوارستبلوغتیپتاست
رجتریندهخ)تمنئلهتمه ختزینتت
ولختهنتگوزهتتتینترهینتداترزعرج ت
اناپسهپتبپیعتبناسخترود.
لمسکردن

محعود ریتکهتبینترساخورستتن و ترجتبپال ترساخورستجنرپغ
داتوسط جیرنتبترلترجت رنفینتوتدوترزگشرتتارپ نتترنترجت
لبهتی اپ نتانراپس تداتمحرلتکرشتلبرپستجیرنترجتارپ ن
نراتدراد تبپیعتمعپینهترود.
بنریتمعپینهتصحیحتاناپس هپتداتهنگپمتل س تبهانترستترجت
ن تتزنمهترزگشاپست(وتزهتزوکترزگشاپس!)ترسافپد تکنیع؛ت
کهتحنپسیتتل ستآستبیشانترجتسپینتزقرپ ترسرت.تهریچت
و تتاناپستارتبینترزگشاپستفشپاتزعهیعتجیرنرتبرهترررابپ ت
رحنپستمخکنیعتکهتیکتغع تل ستکند ریع.

بررنریتل ررستانرراپستبهاررنترسررتتدارجت
بکشیع.تبنری تمعپینهتی انراپس تارسرتت
یکتبپلشت کوچکتجیرنتررپزهتچر توت
دستتچ تارتجینتسنت نراتدهیع.تبرنریت
معپینررهتی انرراپستارسررتته یشررهترجت
دستت چ توتبنریتمعپینهتاناپستچ ت
ه یشهترجتدستتارستترسافپد تکنیرع.ت
ه هتاناپستارتبپتحنکپتتچنهشختکوتپ
ل ستکنیع.تبنریتل س رزگشاپستارتاویتمحعود تیتاناپست
بپتفشپاتکم تماوسطتوتجیپدتبچنهپزیعتتپتل رستسرطحختوت
قختداتهنتزپحیهترزجپمترود.ت برنریتزحرو ترزجرپمتل رست
اناپسترلگوهپیتمخالفختوجودتدراد؛تبهت رواتکلرختفن رخت
زرررعرادتکرررهترررر پترجتکرررعرمترلگررروترسرررافپد تکنیرررع
مهمترینترستتکهتت پمختزورحختاورشتدرد تروزع.
داتیکخترجترینترلگوهپ ت پمتاناپستارتبرهتصرواتتدرین تهرپیخترجت
بزاگتبهتکوچک رجتهپا تاناپس بهتس تتزوکتاناپستمعپینهتکنیع.
داترلگویتدیگن ت پمتانراپستارتبرپتحنکرتتبرپالتبرهتارپ ن
معپینهتکنیع.
استرجترین کهتت پمتاناپستارتمعپینهتکندیع تدزبپلهتاناپستارت
داتزپحیهتجینتبتلتوتسپستگودیتجینتبتلتارترجتزمرنتوجرودت
تود (غع )ت اناپزختیپتجینبتلختبناسختکنیع.تسپستاناپست
مقپبلتارتبهته ینتریو
ل ستکنیع.
داترزاهپیتمعپینه تزوکتاناپستارتمپزنرعتحپلرتتدورریعستفشرپات
مخاصنیتبعهیع تپتداتصواتتوجودتتنرح تآستارتایعرتکنیع.
رپیعترنین ت المرتتسرن پست
اناپس توجودتیکتغع تسفت
وتبعوستداد داتاناپسترست.
رینتمعپینپتتارتمخترورستداتجیرنتدوشت
هنگپمتح پمتکندستزیزترزجپمتدردتکهتدا
رینتحپلتترزگشاپستوتاناپستهریس وت
لتززع تهنانعتوتبنریپایترجتترود هرپت
بهانتل ستمختروزع.
اررسترجتهودآجمررپیخ کپمررلتانرراپس تداتصررواتتوجررود
هنتیکترجتتتینرتتذکنترع تحا پًتبهتازرکتمنرجعه کنیع!
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