
المبكر الكشف برنامج
الثدي سرطان عن



شائع. مرض هو الثدي سرطان

الثدي. بسرطان مصابة نساء عشر كل من واحدة إن

العمر. تقدم عند شیوعاً أكثر الثدي سرطان یكون

الثدي؟ سرطان من للوقایة فعله یمكنني الذي ما

مبكرا عنه الكشف یمكن جداً صغیر الثدي سرطان یكون عندما

مبكراً عنه الكشف یتم وعندما

منه. الشفاء یتم ما غالباً

الثدي سرطان عن الكشف یتم

جداً صغیراً حجمه كان وإن حتى

للثدي الشعاعي التصویر یسمى اختبار طریق عن

وبسیط. سریع هو والذي

للثدي، الشعاعي التصویر بواسطة

تقریباً. الثدي سرطانات جمیع عن الكشف یتم

للثدي؟ الشعاعي التصویر هو ما

للثدي. السینیة باألشعة صورة اجراء هو للثدي الشعاعي التصویر

الثدیین. من واحد لكل السینیة باألشعة صورتین إجراء یجب

واضحة، الماموجرام صورة لتكون

الثدي ضغط یتم أن یجب

األحیان. بعض في األلم من قلیالً یسبب وهو
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اكتشاف هو المبكر الكشف
األعراض. ظهور قبل المرض

اكتشاف إلى الكشف یهدف
ما. شيء وجود

الذي المصطلح هو الثدي
الثدیین على األطباء یطلقه



جداً مهم الثدي سرطان عن المبكر الكشف

عاماً، و69 45 بین عمرك كان إذا لذلك،

إمكانیة الصحة وزارة تمنحك

سنتین. كل مجاناً السینیة باألشعة الثدي بتصویر القیام

السینیة؟ باألشعة الثدي بتصویر القیام یمكنك كیف

المنزل إلى رسالة تصلك سوف

به. القیام علیك ما إلخبارك

طبیبك. تسألي أن أیضا یمكنك

األول الماموجرام تصویر بعد

سنتین كل رسالة تتلقین سوف

التالیة. بالفحوصات للقیام

النتیجة؟ تعرفین كیف

الشعاعي التصویر نتیجة ستصلك

رسالة، بواسطة المنزل إلى للثدي

طبیبك. إلى أیضاً سترسل كما

سلبیة النتیجة تكون عندما

بخیر الثدي أن یعني فذلك

سرطان. یوجد ال وأنه

الماموجرام تصویر تكرار علیك أنه األحیان بعض في یخبرونك قد

واضحة. غیر الصورة ألن
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فیها، مشكوك النتیجة تكون عندما

ال. أم الثدي سرطان هناك كان إذا ما الیقین وجه على معروفاً لیس أنه أي

الطبیب إلى الذهاب علیك یجب الحالة هذه في

أخرى. اختبارات إلجراء

النصائح بعض

السینیة، باألشعة الثدي تصویر فیه ستجرین الذي الیوم في

اإلبطین على أو الثدیین على شيء أي تضعي ال

واضحة. الصورة تكون حتى

السینیة باألشعة الثدي بتصویر للقیام

مالبسك. من العلوي الجزء خلع علیك یجب

ثدییك. تعرفي أن المهم من

لثدییك الذاتي بالفحص تقومي أن علیك لذلك

دوري. بشكل

تغییر أي هناك كان إذا ما تالحظین سوف الشكل بهذا

كتل. أي وجود أو

الثدي، في غریباً شیئاً الحظت إذا الطبیب إلى توجهي

مؤخراً. السینیة باألشعة الثدي بتصویر قمت قد كنت وإن حتى

السینیة باألشعة الثدي بتصویر قومي
بك. اتصلوا كلما

تكفي! ال فقط واحدة فمرة

بك! اتصلوا كلما اذهبي

هو لثدییك الذاتي الفحص
راحة بواسطة الثدي لمس
كانت إذا ما لمعرفة یدك
موجودة. ما كتلة هناك



الثدي تصویر وحدات

AVILAافیال
اإلقلیمي المستشفى

920 35 72 00 الهاتف
BURGOSبورغوس

االجتماعیة والرعایة للصحة اإلقلیمیة الخدمة
947 28 01 36 الهاتف

LEÓNلیون
إیسیدرو سان مونتي مستشفى

987 22 72 50 الهاتف
PONFERRADA بونفیرادا
2 الصحي بونفیرادا مركز
987 40 42 54 الهاتف

PALENCIA بالنثیة
تیلمو سان مستشفى

979 72 82 00 الهاتف
CERVERADEPISUERGA بیسویرجا دي ثیربیرا

979 70 66 00 الهاتف
SALAMANCA سلمنكا

االجتماعیة والرعایة للصحة اإلقلیمیة الخدمة
923 29 60 22 الهاتف

SEGOVIA سیغوبیا
(Hospital Policlínico) التخصصات متعدد المستشفى

921 41 92 90 الهاتف
SORIA صوریا

(Hospital ins1tucional) المؤسسي المستشفى
975 22 09 04 الهاتف

VALLADOLIDESTE بیادولید شرق
االجتماعیة والرعایة للصحة اإلقلیمیة الخدمة

983 41 37 71 الهاتف
VALLADOLIDOESTE بیادولید غرب

"Arturo Eyries" التخصص مركز
983 45 60 17 الهاتف

ZAMORA ثامورا
اإلقلیمي المستشفى

980 52 02 00 الهاتف


