هذه ليست
الطريقة الصحيحة!

فحص تصوير الثدي الشعاعي
فحص سهل
ِ
حياتك
قد ينقذ
בדיקת ממוגרפיה

ّ
المبكر هو السالح األنجع
الكشف
ضد سرطان الثدي!
يزيد اكتشاف مرض السرطان في مراحل مب ّكرة
من احتمال الشفاء بنحو !%90

على من يتوجب إجراء الفحوص وما هي الفحوص الموصى بها؟

النساء في مجموعة الخطر العادية للتع ّرض للمرض:
على النساء في كل األعمار والحاالت (حمل ،إرضاع ،وغيرها) ،إذا اكتشفن أية كتلة
أو تغيير التوجه إلى الطبيب/ة لمعرفة نوعهما.
يمكن إنجاز فحص ثدي مرة في السنة من قبل طبيب خبير في فحص الثدي (لم
ُيثبت بعد أن فحص الثدي اليدوي هو وسيلة تقلل الوفاة من سرطان الثدي).
ُيوصى لكل امرأة عمرها  50حتى  74عاما اجتياز فحص تصوير الثدي الشعاعي
مرة كل عامين.
النساء المع ّرضات لخطر عال ولديهن ماض طبي من السرطان في العائلة:
يوصـى للنسـاء الحامالت مرض سـرطان الثـدي وراثيا واللواتي مرضـت قريبة عائلتهن
مـن الدرجـة األولـى بسـرطان الثـدي أن يجريـن فحص تصويـر الثدي الشـعاعي بدءا
مـن عمـر  40عامـا ،مـرة كل سـنة أو قبل ذلـك وفق توصيـات الطبيب.
يوصـى للنسـاء اللواتـي تحملـن طفـرة فـي الجينَيـن  BRCA1/2والنسـاء
المعرضـات لخطـر عـال أن ينجـزن فحـص  MRIللثـدي مـرة كل سـنة ،وفـق
توصيـات وزارة الصحـة .يوصـى أيضـا بإجـراء الفحـص للنسـاء المع ّرضـات لخطر
أعلـى مـن  %20لإلصابـة بمـرض سـرطان الثـدي طيلـة حياتهـن (يمكـن العثـور
المصـادق عليهـا فـي سـلة الخدمـات فـي موقـع الجمعيـة:
علـى كل الفحـوص ُ
.)www.cancer.org.il
تكـون المـرأة أو الشـابة التـي اجتـازت عالجـا إشـعاعيا فـي منطقـة الصـدر ،ال
سـيما قبـل سـن اإلخصـاب (غالبا ،كعالج لمـرض الليمفومـا من نـوع هودجيكن)،
معرضتيـن لخطـر عـال لإلصابـة بسـرطان الثـدي ،لهـذا يوصـى بـأن تنجـزا متابعة
طبيـة لالكتشـاف المب ّكـر وفـق توصيـات الطبيـب.

ما هو فحص مسح تصوير الثدي الشعاعي؟

هو فحص سريع للثد َيين باستخدام األشعة السينية (رنتجن) .الفحص معد للنساء اللواتي
ليست لديهن أعراض مب ّكرة .وهو يهدف إلى كشف المرض في مرحلة مب ّكرة ،عندما تطرأ
تغييرات خبيثة أولية في الثدي .في أحيان كثيرة ،يمكن في هذا الفحص تحديد ورم حتّى قبل
أن يكون ممكنًا الشعور به في فحص طبي يدويّ .
في حال العثور على كتلة مشتبه بها في الثدي ،من المهم أن تنجزي فحوص
شاملة في مراكز الثدي متعددة االختصاصات .يمكن الحصول على معلومات
مفصلة حول الموضوع في كراسات جمعية مكافحة السرطان" :الوقاية من سرطان
ّ
الثدي والكشف ّ
المبكر" و "دليل لإلناث اللواتي ُش ّخص أن لديهن ورم في الثدي".
للحصول على الكراسات ،ومزيد من المعلومات ،توجهي بمكالمة مجانية إلى
تيليميداع® التابع لجمعية مكافحة السرطان على هاتف 1-800-36-36-55 :أو
إلى موقع الجمع ّية على اإلنترنت.www.cancer.org.il :
المصادق عليه ،وفق التوصيات.
ال تتردي في إنجاز الفحص في المركز ُ

طريقة فحص تصوير الثدي الشعاعي

يستغرق الفحص بضع دقائق فقطُ .يمارس أثناءه ضغط على الثدي .يؤدي الضغط إلى إزعاج
ستحسن عدم استخدام ُمزيل العرق ،مسحوق البودرة،
أو ألم لثوان أحيانا .في يوم الفحصُ ،ي َ
أو أية كريمات على الثد َيين أو تحت َ
اإلبطين.

كيفية المساهمة في جعل الفحص مريحا أكثر؟

رغم األهمية الكبيرة لفحص تصوير الثدي الشعاعي ،هناك نساء يتجنبن إجراءه
خشية من األلم .في الواقع ،لم تشعر غالبية النساء اللواتي اجتزنه بألم أبدا.
بالمقابل ،شعر بعض النساء بعدم ارتياح مؤقت نتيجة الضغط الممارس على
حساسين بشكل خاص ،يمكن التخفيف من االزعاج
الثديين .إذا كان ثدياك
َ
عبر الوسائل التالية:
يوصى بإرخاء العضالت عندما تثبت التقنية الفنية مكان الذراع والثدي
إلنجاز الفحص .يكون الفحص سريعا وسهال عندما يكون الجسم مرتخيا
وثابتا.
عليك أن تخبري التقنية الفنية لتقلل قدر المستطاع من
بألم
شعرت
إذا
ِ
ِ
الضغط الذي يمارسه الجهاز.
يوصى للنساء في سن اإلخصاب أن ينجزن الفحص بعد الدورة الشهرية
حساسين أقل ،لهذا يقل
بخمسة أيام ألن في هذا الوقت يكون الثديان
َ
الشعور بعدم الراحة الناتج عن الضغط عليهما أثناء الفحص .خالل الفحص،
ُيستحسن التركيز على شيء في الغرفة ومحاولة التفكير في مكان ممتع.

سيارة الميموغرافيا المتنقلة الخاصة بجمعية مكافحة السرطان

إن سيارة الميموغرافيا المتنقلة التابعة لجمعية مكافحة السرطان يشغلها طاقم
اختصاصي (تعمل فيه نساء فقط) يعمل في مركز "أسوتا خدمات طبية" المسؤول
عن إنجاز فحوص التشخيص وتحليلها .تصل هذه السيارة إلى البلدات وفق برنامج
عمل سنوي .تتلقى النساء في العمر المالئم دعوة من صندوق المرضى يظهر فيها
تاريخ الفحص والوقت ،وفق جدول مواعيد عمل السيارة في البلدةُ .ينشر مسار تنقل
السيارة في موقع اإلنترنت التابع للجمعية.لمعرفة المزيد والحصول على معلومات
إضافية ،يمكن التوجه بمكالمة مجانية إلى "تيليميداع"® التابع لجمعية مكافحة
السرطان على هاتف.1-800-36-36-55 :
من األهمية بمكان معرفة أن غالبية التغييرات التي تظهر في الثدي ليست خبيثة.
يحسن احتماالت
حتى إذا ظهرت في الفحص كتلة خبيثة ،فإن الكشف المبكر ّ
الشفاء وجودة الحياة جدا.
ُيمكن تقليل خطر اإلصابة بسرطان الثدي من خالل اتباع نمط حياة سليم.
للحصول على كراسة "اختيار السالمة  -صحة الثدي هي مسؤوليتك" ،توجهي
بمكالمة مجانية إلى تيليميداع® التابع لجمعية مكافحة السرطان على هاتف:
 1-800-36-36-55أو إلى موقع الجمع ّية على اإلنترنت.www.cancer.org.il :
المصادق عليه ،وفق التوصيات.
ال تتردي في إنجاز الفحص في المركز ُ

أنجزي فحص تصوير الثدي
الشعاعي -
ِ
صحتك هي األهم!
ألن
تدعو صناديق المرضى النساء اللواتي أعمارهن 50
عاما فما فوق للمبادرة إلى إجراء فحص تصوير الثدي
حياتك!
الشعاعي (ميموغرافيا) .قد ينقذ إجراء الفحص
ِ

يمكـن الحصـول علـى قائمـة معاهـد فحـص تصويـر الثـدي الشـعاعي
التـي تفحـص وزارة الصحـة أجهزتهـا والتـي تشـكل جـزءا مـن البرنامـج
المب ّكـر التابـع لجمعيـة مكافحـة
الوطنـي الكتشـاف سـرطان الثـدي ُ
السـرطان ووزارة الصحـة ،عبـر محادثـة مجانيـة مـع مركـز "تيليميداع"®
التابـع لجمعيـة مكافحة السـرطان ،علـى هاتـف ،1-800-36-36-55 :أو
فـي موقـع اإلنترنـت التابـع للجمعيـة.www.cancer.org.il :
تنقيح ومراجعة ،فاتن غطاس  ،مدير فعاليات
جمعية مكافحة الرسطان يف املجتمع العريب.
مجا ًنا:
لمزي ٍد من المعلومات ونشرات توضيحية ّ

"تيليميداع"® 1-800-36-36-55
للحصول على خدمات معلومات متقدمة:
مركز المعلومات03-5721608 :
info@cancer.org.il
األولي:
النفسي
للدعم
ّ
ّ
"تليتميخاه"®:ז1-800-200-444

للنساء اللواتي ُشخص لديهن سرطان الثدي ويتلقين عالجا:

"ياد لهحلماه" (يد للشفاء)®1-800-36-07-07 :

موقع جمعية مكافحة السرطانwww.cancer.org.il :
"جمعية مكافحة السرطان  -من أجل حياة صحية"

جمعية مكافحة السرطان
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