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رعاية مُتخصصة ومُتميزة لسرطان الثدي
وضوح سريع
خبرة مُتمرسة في الرأي الطبي الثاني
عناية شخصية وضيافة كريمة

بيانات االتصال

يقع مستشفى ألكسندر مونرو في  Terrein Berg en Boschفي .Bilthoven
يمكن االتصال بنا على مدار  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع.
عنوان الزيارة:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10,
gebouw 94 | Parkeerplaats 9
3723 MB Bilthoven

العنوان البريدي:
Postbus 181
3720 AD Bilthoven

رقم الهاتف 030 225 09 10
البريد اإللكتروني info@alexandermonro.nl
الموقع اإللكتروني www.alexandermonro.nl
@monroziekenhuis
#monroziekenhuis
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ما أهمية أن تتعرفي على ثدييك؟

الف
ضروحرص بالنظر
باللمسة ،الفحص
مسموح

في بعض األحيان قد تالحظين تغيًّرا في ثديك أو تشعرين بنتوء

أو ورم عند لمسه .وال يعني ذلك بالضرورة أن تشعري بالقلق على الفور .لكن من المُهم أن تظلِّي
مُنتبهة وأن تُالحظي أية تغيُّرات أخرى مبكرا.

تتعرفين على ثدييك؟
كيف َّ
من المُهم للغاية أن تُلقي نظرة على مظهر ثدييك بانتظام.
ُمكنك مُالحظة العديد من العالمات التحذيرية بعينيك دون
ي ِ
لمس ثدييك .على سبيل المثال ،قد يؤدي النسيج ال ُغدي أحيا ًنا

“من املُهم أن تظلِّي
مُنتبهة وأن تُالحظي أية
تغيُّرات مبكرا”

إلى ملمس وعر تحت الجلد ،في حين أن ذلك أمر طبيعي ج ًدا.
أمرا مُهمًا.
ولذلك فأن الفحص باللمس ال يُمكن االعتماد عليه بالمُطلق ،ولكن يظل الفحص بالعين ً
ألنك بهذه الطريقة ستتعرفين أكثر على ثدييك .ولكن احرصي على
والفحص باللمس مسموح بالطبعِ ،
معرفة الشكل الطبيعي لثدييك.

متى ينبغي الذهاب إلى طبيب العائلة؟
ال يُمكن دائمًا الوثوق في الفحوصات التي بوسعك القيام بها بنفسك.
عليك الذهاب إلى طبيب العائلة الخاص بك إذا:
لذلك ،ينبغي ِ

1

لديك أية شكوك
كانت ِ

2

حدثت أية تغيُّرات أو ظهرت إحدى العالمات التحذيرية

3

إذا كان سرطان الثدي شائعًا في أسرتك

الفحص بالنظر ضرورة

جانبي جسمك .خذي
ق ِفي أمام المرآة واتركي يديك متدليتين باسترخاء على
ّ
الوقت الكافي لفحص ثدييك بعناية ومعرفة ما إذا كان بوسعك اكتشاف أية
تغيُّرات.
العالمات المُحتملة لسرطان الثدي
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الفحص باللمس مسموح
يدك اليسرى على ثديك األيمن .ثم
ضعي ذراعك اليمنى خلف رأسك ثم ضعي ِ
افعلي العكس لفحص ثديك األيسر .احرصي على إرخاء عضلة الثدي.
فحص ثدييك
ً
افحصي ثدييك بحركات قصيرة دوارة مُستخدمة أربعة أصابع ممدودة و
قسمي ثديك ،في ذهنك ،إلى أربعة
متالصقة ،بدءًا من حافة ثديك إلى الحلمةّ .
أجزاء .ابدئي من الجزء األيمن العلوي ثم الجزء األيمن السفلي ثم الجزء األيسر
السفلي ثم الجزء األيسر العلوي.
فحص الحلمة
افحصي الحلمة والمنطقة المحيطة بها (في وضعية الوقوف أو االستلقاء) .اسحبي
معك بسالسة.
الحلمة برفق لألمام؛ ينبغي أن تنسحب ِ

