
آنچه می باید همه،
زن یـا مرد، در رابطه

با سرطان پستان بدانند:
شایعترین سرطان زنان در دنیا و ایران است و تعداد مبتالیان  ■

جدید بیش از 000 600 1 نفر در سال است.
این سرطان در صورت تشخیص به موقع و درمان مناسب، به طور  ■

کامل قابل درمان است. بهبود یافتگان سرطان پستان، بیشترین 
تعداد بیماران سرطانی درمان شده در دنیا و ایران هستند.

مطابق آخرین آمار ثبت ســـرطان وزارت بهداشت، سرطان  ■
پستان با حدود 000 14 مورد جدید در سال، شایعترین سرطان 

در کشور است.
با افزایش میانه ســـنی جمعیت ایران در طی 7 سال آینده،  ■

سرطان پستان به ویژه در زنان جوان، بیشترین میزان افزایش 
را خواهد داشت.

همه زنان در هر سنی، در معرض خطر ابتال هستند. بیشتر  ■
مبتالیان هیچ نوع سابقه خانوادگی ندارند. هیچ کسی به صرف 

عدم وجود سابقه خانوادگی از خطر ابتال مصون نیست. 
عالوه بر زنان یائسه، زنان و دختران جوان، حامله و شیرده هم  ■

ممکن است به این سرطان مبتال شوند. 
ابتال وجود ندارد. تنها راه  ■ از  متأسفانه راهی برای جلوگیری 

مبارزه با این سرطان تشخیص زودرس و درمان استاندارد است.
اگر در خانواده درجه اول )مادر، خواهر، دختر، پدر و برادر(  ■

یا درجه دو )خاله، عمه، مادر یا پدر بزرگ، دایی، عمو و نوه( 
سرطان پستان یا تخمدان وجود داشته باشد، خطر ابتال بیشتر 
است و ممکن است نیاز به مشاوره ژنتیک باشد. بنابراین الزم 

است تا فرد در کلینیک پستان تحت نظر باشد.
با تشخیص زودرس، امکان حفظ پستان و عدم نیاز به تخلیه  ■

زیر بغل وجود دارد تا بتوان از ورم دست جلوگیری کرد.
در مراکز تخصصی پســـتان همواره امکان بازسازی پستان  ■

بالفاصله بعد از تخلیه یا به صورت تاخیری وجود دارد.
درد پستان، کم یا زیاد، یک طرفه یا دو طرفه، عالمت شایعی  ■

است و هیچ ارتباطی به سرطان پستان ندارد.
تنها ترشح خود به خود، یکطرفه و از یک مجرا نیاز به بررسی  ■

دارد. ترشح با فشار به لحاظ خطر سرطان اهمیت ندارد.
خود مراقبتی در رابطه با سرطان پستان را باید از 20 سالگی در  ■

قالب خود آزمایی شروع کرد و تا آخر عمر ادامه داد.



یا  ■ باید روز هفتم تا دهم از شروع قاعدگی،  خودآزمایی می 
یک روز ثابت در افرادی که قاعده نمی شوند، انجام شود. در 
صورت وجود هر یافته غیر عادی یا عالمتی، می باید به سرعت 

به جراح مراجعه شود.
انجام ماموگرافی ســـالیانه در زنان 69-40 ساله، می تواند  ■

سرطان را قبل از بروز عالمت، تشخیص دهد.
در فرد بدون عالمت در زیر سن 40 سالگی نیازی به هیچ نوع  ■

تصویر برداری از جمله سونوگرافی و ام آر آی نیست.
ماموگرافی می باید در مراکز معتبـــر مجهز به ماموگرافی  ■

دیجیتال واقعی، نه دیجیتال غیر مستقیم یا سی آر، انجام شود.
به سالمت خود اهمیت دهید. اگر می خواهید در مبارزه با سرطان 

پستان شما برنده باشید کافیست این سه اصل ساده را یاد بگیرید:
عالیـم سـرطان پسـتان را بشناسـید و بـا مشـاهده آن، به . 1

جای تفسـیر یافتـه غیر عـادی، فوری بـه جراح پسـتان یا 
جـراح عمومی مراجعـه کنید.

 با خودآزمایی، 12 بار در سال، از سالمت خود مطمئن شوید. . 2
از سن 40 سالگی عالوه بر خود آزمایی، هر سال ماموگرافی کنید.. 3

خود آزمایی شامل مشاهده و معاینه است:
با مشاهده شروع کنید. در اتاق با نور کافی و حرارت مناسب از کمر 
به باال لخت شوید و در مقابل آینه پستان های خود را مشاهده کنید.

دقت کنید آیا اندازه، رنگ و شکل پستان ها مشابه هم است؟
آیا تو کشیدگی پوست یا نوک پستان، توده یا زخم در نوک، پوست 
یا زیر بغل، پوسته پوسته شدن نوک پستان، حالت پوست پرتغالی، 
تورم یا تغییر رنگ در پســتان وجود دارد یا خیر. در صورت وجود 

تورم، جای لباس زیر شما به روی پوست پستان می افتد.

توده، توکشیدگی پوست یا نوک پستان



پوسته پوسته شدن یا زخم نوک پستان

حالت پوست پرتقالی، تورم          

اگر از یک پستان بیشتر شیر داده باشید طبیعی است که آن پستان 
بزرگ تر و افتاده تر باشد. 

در مرحله بعدی دست ها را باالی ســر ببرید و به هم فشار دهید. 
دســت ها را روی زایده استخوان لگن فشار دهید. هر دو این کارها 
باعث می شود تا تو کشیدگی پوست یا نوک پستان را که از عالیم 
مهم سرطان پستان بوده و ممکن است در حالت عادی خود را نشان 

ندهد، کشف کنید. 

       



قسمت بعدی لمس پستان هاست: 
لمـس با نرمه سـه انگشـت وسـط انجـام می شـود. هرگـز نباید 
بافت پسـتان را بین شسـت و انگشـتان گرفت چون به این روش 
بافت طبیعی پسـتان، توده به نظر می رسـد. سـه انگشـت وسط 
هـر دسـت را به هـم بچسـبانید تا سـطح معاینه دسـتان شـما 
بیشـتر شود. پسـتان راست را با دسـت چپ، و پسـتان چپ را با 
دسـت راسـت معاینه کنیـد. همواره پسـتان ها را با هم مقایسـه 
کنیـد تا مشـخص شـود آنچـه در لمس یافتـه اید بافـت طبیعی 
پسـتان اسـت که در هر دو طرف یکسـان اسـت یا فقـط در یک 

طـرف وجـود دارد و نیـاز به مراجعـه فوری به جـراح دارد. 



تو، من، ما،

می توانیم ترس و وحشت از سرطان پستان را به 

عشق و امید به بهبودی و بازگشت به تندرستی، 
تبدیل کنیم.

کلینیک تخصصی پستان و موسسه تصویر برداری سالمت زنان
تصویر برداری تخصصی پستان، ماموگرافی غربالگری و تشخیصی، سونوگرافی 
اســتاندارد، نمونه برداری پستان و زیر بغل، نشــانه گذاری، وایرگذاری
تهران، انتهای گاندی شــمالی، پالک 9، واحد 1 و 2 زیر همکف
88882461 0  تلفن:  9 1 0 1 6 8 6 1 4 تلفن وقت دهی: 0

ـــه ـــان مهدی ـــی زن ـــوق تخصص ـــتان فـ بیمارس
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی
شـــوش، فداییـــان اســـالم، بلـــوار شـــهرزاد
55062628  -  55335400 وقت دهی:           تلفن 

ــتان ــرطان پسـ ــک سـ ــاوره ژنتیـ مشــ
مـــرکـــــز تحقیـقــــــات ژنـومیــــک 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی
ــن ــک، یمـ ــران، ولنجـ ــی، تهـ ــتان طالقانـ بیمارسـ
22433580 -22439959  تلفن:  
22439961 دورنــگار: 

ـــتان ـــرطان پس ـــاروری در س ـــظ ب ـــک حف کلینی
مرکــز درمــان نابــاروری، بیمارســتان طالقانــی
شـنبه تـا چهارشـنبه، ویزیـت خـاص سـه شـنبه هـا
ســـاعت 14-12                   تلفـــن: 22432558

موسســـه ســـرطان پســـتان تهـــران
تهــران، انتهــای گانــدی شــمالی، پــالک 9، واحد 1 زیــر همکف
تلفن همراه: 09101569579                 تلفن و دورنما:  88882457 
WWW.TCBC.IR تارنما:  
http://telegram.me/tcbc1 کانال اطالع رسانی:  



تهــران ، خیابــان ولیعصر، نرســیده 
ــه  ــش کوچ ــک، نب ــدان ون ــه می ب
بیســتم ، پــالک 2453، طبقه ســوم

  88197881 تلفن: 88197867 - 
89777881

http:// noor-charity.com

ــارک  ــر از پ ــر، باالت ــان ولیعص ــران، خیاب ته
ســاعی، کوچه ســی و دوم، پالک 1، واحد 603

تلفن:               02188661806 - 09360656078
http:// www.irmidwifery.net

ـــالل   ـــراه  ج ـــرب بزرگ ـــه  غ ـــرق  ب ـــران، ش ته
آل  احمد،بعـــد از پـــل گیشـــا، پـــالک 139

860153291 تلفـن: 
http:// www.macsa.ir

ــد 1  ــالک 9، واح ــمالی، پ ــدی ش ــای گان انته
0 9 1 2 1 5 6 9 5 7 زیر همکف،           تلفن همراه: 9
8 8 8 8 2 4 5 7 تلفــن و دورنــگار:                            

جمعیت مامایـی ایران
http:// www.iranmp.net

مرکز تحقیقـات ژنومیک 
http://www.grc.sbmu.ac.ir

مؤسســـه غیـــر دولتـــی خیریـــه نـــور

ــرطان آالء ــرل سـ ــگیری و کنتـ ــز پیشـ مرکـ

ــران ــی ایـ ــی مـامـایــ ــن علمــ انجمــ

تهـــران پســـتان  ســــرطان  مؤسســــه 


