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تم افتتاح المراكز التالية للكشف المبكر لسرطان الثدي وا%معاء:

      مركز الوكرة الصحي             مركز لعبيب الصحي
                                 مركز روضة الخيل الصحي  

      الوحدة المتنقلة للكشف المبكر لسرطان الثدي

١

بعنــــوان  وا,معـــــاء،  الثــدي  لـــســـــرطان  الـمبكــــر  الــــــكشف  برنامــــج 
مــن  يتجــزأ  وطنــي  برنامــج  هــو   ، صحيــة" لحيــاة  لمبكــر  ا لكشــف  ا "
االســتراتجية الوطنيــة للصحــة وتنفذه مؤسســة الرعاية الصحيــة ا,ولية، ويهدف 
إلــى تحقيــق نقلــة نوعيــة فــي خدمــات الرعايــة المقدمــة للمجتمــع لتكــون خدمات 
ــادئ البرنامــج الوطنــي للســرطان، با_ضافــة الــى رفــع  وقائيــة  تتماشــى مــع مب
الوعــي داخــل قطــر بأهميــة الفحــص الروتينــي والكشــف المبكــر عــن ا,مــراض 
بالقيــام  الصحــة  وزارة  وتوصــي  ا,رواح...  حمايــة  علــى  وتأثيــره  الســرطان  مثــل 
 Lبالفحــص المبكــر لســرطان الثــدي كل 3 أعــوام للســيدات مــن  الـــ 45-69 عامــ
وقــد تــم تخصيــص مراكــز للكشــف المبكــر  فــي المراكــز الصحيــة فــي الوكــرة 
ولعبيــب وروضــة الخيــل بإ_ضافــة الــى مركــز متنقــل للكشــف المبكــر وا,ول مــن 

نوعــه فــي قطــر.

وأهميته للسيدات.
الكشف المبكر لسرطان الثدي
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متى يجب أن تقومي بالكشف المبكر؟
اذا كنِت بين  ٤٥- ٦٩ سنة وال تظهر عليِك أية أعراض فعليِك عمل الكشف 

المبكر. ٢

ماهي أعراض سرطان الثدي؟
 كتلة في الثدي.

 كتلة أو أكثر تحت ا_بط.
 تغير في شكل أو حجم أحد الثديين.

 تغيرات  في بشرة الثدي (مثل: االحمرار، التجاعيد، سخونة مرتفعة، سماكة، حكة).
 تغيرات في حلمة الثدي (مثل إنكماش الثدي، تقرحات أو إفرازات غريبة).

إذا شعرِت بأحد ا%عراض المذكورة أعاله،
فعليِك مراجعة طبيبك في المركز الصحي التابع 

لمؤسسة الرعاية الصحية ا%ولية

 ١ - الجمعية الوطنية لسرطان الثدي (الواليات المتحدة ا,ميركية)   /   ٢ - التوصيات الوطنية لوزارة الصحة العامة في دولة قطر 

هل تعلمين؟
أن نسبة الشفاء من
سرطان الثدي عند
 اكتشافه بمرحلة
 مبكرة تصل إلى

١٠٠٪١ i



16 ٣الكشف المبكر لحياة صحية الكشف المبكر لسرطان الثدي

ما هي عوامل الخطورة؟
 إصابة أحد اقارب الدرجة ا,ولى بالمرض (ا,م، ا,خت، ا_بنة).

 إصابة الوالد أو ا,خ بسرطان الثدي.
 إصابتِك سابق� بسرطان الثدي.

.(  وراثتك لجينات تساعد في إصابتك بالمرض (جينّي  و 
 ا_نجاب ا,ول لِك بعد سن الـ ٣٠.

 إذا بدأ الحيض لديك قبل سن ١٢ أو انقطاع الطمث بعد سن ٥٥.
 زيادة مفرطة في الوزن.

 عدم ممارسة أي نوع من الرياضة.
 التدخين.

 شرب الكحول.

كيف يمكنني تقليل خطر
اrصابة بسرطان الثدي؟

 ممارسة الرياضة ١٥٠ دقيقة على ا,قل اسبوعي�.
 الرضاعة الطبيعية ,طول فترة ممكنة.

 استشيري طبيبك للحد من  الجرعة ومدة العالج الهرموني.
 تقليل التعرض ل�شعاعات والتلوث الطبي.

 عدم التدخين.
 المحافظة على الوزن السليم.

 عدم شرب الكحول.

١٠٠٪١
يجــب القيــام بالكشــف اذا كان عمــرٍك بيــن ٤٥-٦٩ وال تعانيــن مــن أيــة 

أعــراض (ســواء كان لديــك احــدى هــذه العوامــل أو ال).
اتصلــي بمركــز االتصــال التابــع لمؤسســة الرعايــة الصحيــة ا%ّوليــة 

علــى الرقــم ٨٠٠١١١٢ لحجــز موعــدك.
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ا%همية؟
الكشف المبكر يصنع فرق. عندما تقوم المرأة غير المصابة بأعراض سرطان 

الثدي بإجراء الكشف المبكر، يساهم ذلك كثير� في زيادة نسبة الشفاء.

الكشف المبكر
لـحيــاة صـحيـة

الكشف المبكر لحياة صحية الكشف المبكر لسرطان الثدي
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ما قبل الماموغرام؟
 سيدتي يرجى إصطحاب أي تقارير طبية مسبقة لديك أو جدول يشير متى وأين قمِت 

بفحوصات للثدي سابقا. 
 كوني مستعدة لمناقشة التاريخ المتعلق بهذا المرض (عمليات جراحية سابقة، 

إستخدام مقويات الهرمون، حاالت إصابة بمرض سرطان الثدي شخصي� أو في العائلة). 
 الرجاء الوصول قبل موعدِك بثالثين دقيقة، إذا كان ال بد من تأجيل الموعد أو إلغائه 

يرجى ا_تصال قبل ٢٤ ساعة.
 أطلعينا ما إذا كنِت حامل أو ممكن أن تكوني حامًال أو ُترضعين رضاعة طبيعية.

 أطلعينا ما إذا قمِت بأي زرع للثدي. 
 أخبرينا ما إذا تم أخذ خزعة من الثدي.

 سيدتي تفادي وضع أي مزيل للعرق أو بودرة أو أي كريم ل�بطين أو على الثديين في 
يوم إجراء الفحص، ,نها تظهر على شكل تكّلسات قد تغير في نتائج الفحص.  

 إذا كنِت ترتدين المجوهرات (ا,قراط الطويلة أو القالدات) يجب أن يكون سهل 
انتزاعها.

ماهو فحص
الماموغرام؟

يعــد فحــص الماموغــرام مــن الفحوصــات البســيطة 
التــي ال تتطلــب تدخــل جراحــي والتــي مــن الممكــن 
أن تســاعد  فــي الكشــف عــن الســرطان فــي مراحلــه 
المبكــرة. الماموغــرام هــو جهــاز ,خــذ صــورة با,شــعة 
ليــس  اللواتــي  للســيدات  ُيجــرى  للثــدي،  الســينية 
لديهــن أي شــكوى أو أعــراض لســرطان الثــدي، وهــذا 
الفحــص آمــن ، ســريع وغيــر مؤلــم. يتــم الفحــص مــن 
قبــل مجموعــة مدربــة ومحترفــة لضمــان الخصوصيــة 
والراحــة لــِك، ال يوجــد أي تحضيــرات معقــدة تســبق 
اليومــي  جدولــِك  تكملــي  أن  لــِك  ويمكــن  الفحــص 

بعــد إجــراء الكشــف بطريقــة عاديــة.

الكشف المبكر لحياة صحية الكشف المبكر لسرطان الثدي
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 At PHCC, highly trained, experienced
 professionals use advanced equipment

.to complete your screening

خالل
الفحص؟ 

٦

فريق مختص سيراجع معِك تاريخك   .١
الطبي وأي أعراض مرتبطة بثدييك.

سيتم تجهيزك في غرفة منعزلة   .٢
مخصصة لذلك.

في غرفة الفحص، ستساعدِك   .٣
المختصة لتقفي بشكل سليم 

على جهاز ا,شعة.

سيقوم جهاز الماموغرام بالضغط   .٤
على الثديين لثوان قليلة من أجل 

أخذ صورة أوضح.

يتم أخذ صورتي أشعة رقميتين   .٥
لكل ثدي.

ستقوم المختصة بعرض صور   .٦
ا,شعة على شاشة الكمبيوتر 

للتأكد من الجودة.

بعد ذلك يمكنك المغادرة وممارسة   .٧
حياتك بشكل طبيعي.
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إذا كانــت نتيجــة الكشــف غيــر طبيعيــة فذلــك 
ال يعنــي بالضــرورة وجــود المــرض.

أن معظم حاالت سرطان الثدي تكتشفها السيدة بنفسها، لذلك الحظي أي 
تغيرات قد تطرأ، وحال حدوثها عليِك إخطار طبيبِك فور� وال تنتظري موعدِك 

الدوري لفحص الثدي.

هل تعلمين؟

مابعد
الفحص:

سيتم التواصل معك من خالل 
رسالة نصية تصلك عبر الهاتف إذا 

كانت النتيجة سليمة.

أما إذا كانت النتيجة غير طبيعية 
فسيتم االتصال بك وتعريفك 

بالخطوات التالية.

٧
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تواصلي معنا:

يعــد القيــام بالكشــف بشــكل منتظــم مــن أهــم الخطــوات ا_يجابيــة 
التــي يمكنــك القيــام بهــا لصحتــك، ومســتقبلك، وعائلتــك.

٨

الكشف المبكر لحياة صحية


