.



بعد از یا ئسگی:

یک رٍس خاؿ در هاُ ( هثالً:اٍلیي رٍس هاُ)


دوران شیر دهی(در صورت قاعده نشدن):

یک رٍس خاؿ در هاُ بؼذ اس ؽیز دادى

در سنین02-93سالگی:

با تَجِ بِ پائیي بَدى عي ابتال بِ عزطاى پغتاى در کؾَر هابْترز
اعت اٍلیي بزرعی رادیَلَصیک بزاعاط فالحذیذ پشؽک در عري

-1معاینه ما هیانه توسط خود فرد2تا  3روز بعد از اتمام

 35عالگی اًجام ؽَد.

عادت ماهیانه
-2معاینه پستان هر  3سال یکبار توسط پزشک

مرکز غربا لگری بیماریهای پستا ن

-2معاینه سالیانه توسط پزشک
-3ماموگرافی سالیانه

زمان معاینه:


قبل از یائسگی:

BR/EP/005

بیمارستان سیدالشهداء(ع)

در سنین  02-93سالگی:
-1معاینه ماهیانه توسط خود فرد

سرطان پستان چیست؟

منابع:
بزًٍز-عَدارث،پزعتاری بیواریْای سًاى
فیپظ،پزعتاری بیواریْای سًاى

واحدآموزش همگانی
تاریخ تولید :فزٍردیي هاُ 99
تاریخ بازنگری :دی هاُ95

2تا  3رٍس بؼذ اساتوام ػادت هاّیاًِ

مقدمه:
علَلْای تؾکیل دٌّذُ پغتاى هثل هیلیًَْا علَل تؾکیرل
دٌّذُ بذى اًغاى تحت تأثیزٍدعتَرات اس قبل تٌظین ؽرذُ
صى ّای داخل علَلی اس یک رًٍذ طبیؼی رؽذ ٍترکرا هرل
تبؼیت هی کٌٌذ.
گاّی بِ ػلت یک عزی ػَاهل کِ بؼضاٌ ؽٌراخرترِ ؽرذُ

عزطاى پغتاى ؽایغ تزیي کاًغز خاًوْا اعت ٍلی در
هَرد هزداى اطالػات آهاری ًؾاى هی دّذ کِ فرطرط

عواملی که خطرایجاد سرطان پستان را افزایش
نمی دهند:

یک در فذ کل عزطاًْای پغتاى در هزداى ایرجرا د
ؽذُ ٍلی بِ لحاظ درهاًی،هزحلِ بِ هزحلِ هؾرابرِ در
هاى عزطاى پغتاى در خاًوْا اعت.
عوامل خطر:

 )١اعپزی ّای ضذ تؼزیق
 )2رًگ هَ
 )3پزٍتش پغتاًی
 )4اًجام هاهَگزافی هَرد ًیاس

ٍتؼذادی ًیش ًاؽٌاختِ اًذ،یک یا چٌذ علَل اسرًٍذ طبریرؼری

 )9عي

رؽذ ٍتکاهل خارج ؽذُ بطَرغیزطبیؼی ٍباعزػتی بیؾرترزاس

 )2عابطِ خاًَادگی

هؼوَل افشایؼ اًذاسُ ٍتؼذاد پیذاکزدًُْ،ایتاٌ تبذیل بِ کاًغز

 )3ابتالبِ عزطاى قبلی بخقَؿ عزطاى تخوذاى

ٍ)1جَد تَدُ یا عفتی بذٍى درد در پغتاى یا سیزبغل

پغتاى هی گزدًذ.

 )4هقزف تزکیبات َّرهًَی

)2تزؽح اس ًَک پغتاى بَیضُ تزؽح آبکی یاخًَی،یک طزفِ

هؼوَالٌ بیي 5تا 95عا ل سهاى السم اعت ترایرک عرلرَل

 )5چاقی

ٍخَد بخَدی

پغتاًی غیزطبیؼی بِ اًذاسُ قابل تؾخیـ با هؼایٌِ بالیرٌری

 )6فؼالیت فیشیکی کن

ّ)3زًَع تغییز جذیذ در ؽکل ٍ اًذاسُ پغتاى

ٍتَعط یک دعت ٍرسیذُ ٍهاّز در هؼایٌِ پغتاى بزعذ.

 )7هقزف عیگار ،چزبی ٍالکل

ٍ)4جَد قزهشی،تغییز رًگز یا سخن پَعت ،خارػ،پَعتِ ریشی

 )8رصین غذائی پز چزبی

یا تغییزجذیذ در اطزاف ًَک پغتاى یا ّز ًاحیِ ای اس پغتاى

 ) 9اٍلیي سایواى پظ اس3٣عالگی

)5درد پغتاى:در هَارد اًذکی تٌْا ػالهت عزطاى پغتاى اعت.

عالئم شا یع سرطان پستان :

)6فزٍرفتگی جذیذ در ًَک یا ّز ًططِ اس پغتاى
ایجاد حالت پَعت پزتطالی در پَعت عیٌِ

