
كل ما يهمك عن
سرطان الثدي

ال تنتظري ا�عراض



الفهرس

أهمية الكشف المبكر
العالج أسهل وأسرع
متى يجب الكشف

واحدة من ثمانية
كيفية حجز موعد

شروط الفحص المجاني
أفضل وسيلة للكشف

ماهو الماموغرام
حقائق عن الكشف المبكر

مفاهيم خاطئة عن سرطان الثدي
يقولون الفحص بجهاز الماموغرام

يزيد من احتمالية ا¤صابة بسرطان الثدي
يقولون مزيالت العرق تسبب سرطان الثدي

الماموغرام والغدة الدرقية
طرق لتقليل احتمالية ا¤صابة بسرطان الثدي

كملي بطوالتك
سرطان الثدي
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هذا الملف
تفاعلي



كمــلي
بطوالتك

http://bit.ly/Breastcancerr


سرطان الثدي
أكثر أنواع السرطان شيوع¬ في العالم بعد سرطان الرئة

السرطان ا�ول عند النساء عالمي� 

نسبـة ا�صـابة بسرطان الـثدي في تـزايـد مستـمر

سرطان الثـدي في المملـكة أكـثـر شيـوعـ� 
بين السيدات بعمر 40 عام� فما فوق

55% من حــاالت الـسـرطــان فـي  أكـثـر من 
المملكة يتم كشفها بمراحل متأخرة مما 

يقلل من فرصة الشفاء منه

 25%

؟



ما أهمية
الكشــف

المبكر عن
؟سرطان الثدي



%95 
تزيد نسبة الشفاء 

عند الكشف المبكر

%80
من أورام الثدي 

هي أورام حميدة 
غير سرطانية

الكشف المبكر 
سـبب النـخفـاض 
معـدل الـوفـيـات



عند الكشف المبكر لسرطان الثدي



متى يجب 
الكشف عن

سرطان الثدي؟



عند بلـوغ سـن ا�ربـعـيـن يصبـح تصـوير 
الثدي بالماموغرام ضروري¬ كل عامين

ومن عمر 30 سنـة في الحـاالت التـاليـة

وجود تاريخ عائلي ل³صابة أو إصابة سابقة بسرطان الثدي

التعرض لمعـالجـة إشعـاعيـة في عمر صغير

وجود عامل وراثي  ل³صابة بسرطان الثدي



واحدة من
ثمانية

http://bit.ly/8breastcancer


وين
اكشف؟



احجزي موعدك في
المركز الصحي

عن طريق

االتصال
على

تطبيق
موعد

موعد

وستتم إحالتك إلى عيادة الكشف المبكر
بأحد  المستشفيات الحكومية

أّما العيادات المتنقلة وعيادات ا�سواق
سيتم استقبالك مباشرة بدون تحويل

tel://937
http://bit.ly/2pkXQS1


شروط الفحص المجاني

عدم إجراء أي 

عملية تجميلية 

على الثديين

٤٠ سنة 

فما فوق
سعودية

إبراز 

الهوية

غير 

حامل

غير مرضع 
(مع مرور ٣ أشهر 

على ا�قل على الفطام)

يفّضل الحضور با�يام 
العشر ا�ولى من 

الدورة الشهرية



ماهي أفضل
طريقة للكشف

عن سرطان الثدي؟



الفحص المبكر بالماموغرام يكشف ا�ورام
قبل ظهور ا�عراض بمدة تصل الى ٣ سنوات

تصوير الثدي بأشعة  الماموغرام والذي يستغرق 
20 دقيقة يكشف المرض في مراحله المبكرة

نسبـة الشفـاء من سرطان الثدي تزيـد عن
95% عند ا�كتشاف المبكر

أفضل وسيلة للكشف عن
سرطان الثدي 



ماهو الماموغرام؟

هو تصوير الثدي

(x ray) البسيطة

يتضمن إجراء صورتين 
أو أكثر لكل ثدي

يكتشف ا�ورام التي 
اليمكن كشفها 
بالفحص الذاتي

أفضل وسيلة للكشف المبكر عند السيدات من عمر 40 سنة



حقائق عن الكشف المبكر 
بالماموغرام

%95
تزيـــــد نـسـبــــة 
الـشـفـــاء عـنـد 

الـكشف المبكر 

غـيـــر مــريـــــح لــبـعـض 
السيدات وهذا طبيعي 
ويستـمـر فقط لـدقـائـق

عـــدد  مــن  يـقــلـل 
الناجمة  الوفيــات 
عن سرطان الثدي

مــن عــمــر 40 ســنـــة 
يجب القيام بالفحص 
الدوري بالماموغرام

يـكـــون الــعـــالج أســـرع 
 Êوأسهل حيث يبدأ مبكر
وقـبـل انـتـشـــار الـمـرض

امــن �ن جـرعـــــــــــــة 
ا�شعة المستخدمة 
بالتـصـويـر ضـئـيـلـــة 



مفاهيم خاطئة
عن سرطان الثدي



سمعتو الي يقولون .. 
الفحص بجهاز الماموغرام 
يزيد من إحتمالية ا�صابة 

بسرطان الثدي؟

طيب اسمعوا الجواب

http://bit.ly/2pgvbNV


   

وال  آمنة  بالعموم  العرق  مزيالت 
توجد دراسة تثبت أن هناك عالقة بين 
وسرطان  با�لمنيوم  العرق  مزيالت 

الثدي.

    
  

يقولون ان مزيالت العرق وخاصة اللي 
فيها ألمنيوم تسبب سرطان الثدي



هل الماموغرام يؤثر على 
الغدة الدرقية ؟

الدرع الواقي متوفر في عيادات التصوير
بالماموغرام في حال رغبتك بارتدائه

كمية ا�شعة المستخدمة بالماموغرام قليلة جدÊ وتعادل 
التعرض لÑشعة الطبيعية لمدة ثالث أشهر.

كمية أشعة الماموغرام التي تصل للغدة تعادل نصف ساعة 
من التعرض لالشعة الطبيعية وبالتالي ليس لها تاثير ضار.

ارتداء الدرع الواقي للغدة الدرقية قد يقلل من جودة 
تصوير الماموغرام ودقة التشخيص.



طرق تساهم
بتقليل احتمالية

إصابتك بسرطان الثدي



ا�نجاب المبكر 
قبل عمر 30 سنة

ممارسة ا�رضاع
الـطبيـعـي 

تجنب السمنة 
وزيـادة الـوزن

تـنـاول الغـذاء 
الصحي الغني 
بالخضار والفواكة

ممارسة النشاط 
البدني ما ال يقل عن 
30 دقيقة يومي¬

تجنب المعالجة 
الـهرمونيـة بعـد 

انقطــاع الـطمث 

االبـتعـاد عـن تناول 
حبوب مـنع الـحمل 

لمدة طويلة 

الكشف المبكـر 
في حال وجود تاريخ 
عائلي بهذا المرض

الكشف بالماموغرام 
كل سنتيـن من عمـر

 الــ 40 سنـة 

من

سنة

يمكنك تقليل من احتمالية 
إصابتك بسرطان الثدي



أضغط هنا 
وشاركي الملف على

Tweet تويتر

1 Oct 2019

وزارة الصحة السعودية
@SaudiMOH

كل ما يهمك عن
سرطان الثدي

#التنتظري_األعراض افحصي اآلن
هنا ملف شامل عن #سرطان_الثدي

https://ctt.ac/9Fum6


اضغط هنا

لالطالع على المزيد من
الفيديوهات التوعوية

احجزي موعدك

عن طريق

أو
937

موعد

http://bit.ly/mohChannel
tel://937
http://bit.ly/2pkXQS1

