
كل ما يهمك عن
سرطان الثدي



االلتـــزام بالكشـف المبكـر 
عن سرطان الثدي يساهم 
بتشخيـص المرض بمراحله 
المبكــرة حيـث تزيــد نسبة 

الشفاء �كثر من 

95%



من عدد النساء الالتي بادرن بإجراء الكشف 
المبكر بالماموغرام كانت نتائجهم سليمة.

بالكشف المبكر عن سرطان الثدي 
بالماموغرام تصبح الرحلة آمنة



لمـــــــــــــــاذا
الكشف المبكر
لسرطـان الـثـدي



عــــــــــــام

السرطان ا�ول عالمي�

نسبـة ا�صـابة بسرطان الـثدي في تـزايـد مستـمر

أكـثــــر من 55% من الحــاالت 
يتم كشفها  السعودية  فـي 
بمراحـــل متأخرة ممـــا يقلل 

من فرصة الشفاء منه.

الثـــدي في  ســــرطــــــان 
أكـــثـــــــر  السعــــوديـــــة 
شيــــوعـ� بين الســـيدات 
بعمر 40 عام� فما فوق.

2%3%
عند النساء 
بنسبة

وفي السعودية 
بنسبة



سـرطــان الـثدي
هو ا�ول عالمي� 
يليه سرطان الرئة 
وسرطان القولون 

والمستقيم



من أورام الثدي هي أورام 
حميدة غير سرطانية.



االكتشـاف المبكر 
لسرطــــان الــــثدي 
ســـبب النـخـفــــاض 

معدل الوفيات.



عند االكتشاف المبكر لسرطان الثدي

العــالج
أسهل وأسرع



يستخـدم الماموغــرام ( التصويــر الشعاعـي للثدي ) 
إما ¢غراض الفحص أو التشخيص. 

لغرض الفحص
للكشف عن ا§صابة بسرطان الثدي قبل مالحظة العالمات.

لغرض التشخيص
كتلة  ظهور  مثل  الثدي،  في  بها  المشتبه  التغيرات  من  للتحقق 
جديدة بالثدي، أو ظهور تغيرات وإفرازات من الحلمة، أو مظهر غير 

طبيعي للجلد (تنقير أو تجعيد).

لماذا يتم استخدام الماموغرام؟



عند تلقي لقاح كوفيد 19 

عالمة  وهذه  اللقاح،  تلقي  بعد  البعض  عند  ا�بط  تحت  اللمفاوية  الغدد  تتورم  ربما 
طبيعية على أن الجسم يبني حماية ضد كوفيد-19 ولكن يمكن أن يتسبب بقراءة 

خاطئة لصورة الثدي الشعاعية. 

لماذا 

" احرصي على عدم إلغاء الفحوصات بسبب أخذك لقاح COVID-19، بل يمكنك التأجيل 
�ن الكشف السنوي أداة مهمة للتشخيص المبكر." 

عليك االنتظار لمدة أربعة إلى ستة أسابيع
�جراء الكشف المبكر لسرطان لثدي. 



متـى يجــب
الكشـف عن
سرطـان الثـدي



ومن عمر 30 سنـة في الحـاالت التـاليـة:

عند بلـوغ سـن ا�ربـعـيـن يصبـح تصـويـــر الثدي 
بالمـامــوغــرام ضروريًــا كل عاميــن

عــــــــــــام

التعــرض لمعــالجـة 
إشعـاعيــة بشكــل 
عام في عمر صغير.

وجود إصابـة بسرطان 
الثــدي مـن ا¢قــــارب 

بالدرجــــة ا¢ولــى.

وجـود تـاريــخ عـائـلــي 
ل´صابـة أو إصابة سابقـة 

بسـرطــان الثـــدي



كيف احجز؟



لمعرفة مواقع الكشف المبكر انقر هنا

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/wh/Breast-Cancer/Pages/002.aspx


مفاهيم خاطئة
عن سرطان الثدي



شاهــدوا المقطـع لمعرفـة الجـواب

هـل صحيـــح أن
الفحص بجهاز الماموغرام

يزيد من احتمالية ا§صابة بسرطان الثدي؟

https://youtu.be/OQehsRFE-yU


مزيالت العرق آمنة بالعموم، وال 
يوجـــد أي إثبـــات علمـــي علـــى 
وجـــود عالقة بين مـــزيالت العرق 

با�لمنيوم وسرطان الثدي. 

    
  

يقولون إن مزيالت العـــرق وخاصة اللي 
فيها ألمنيوم تسبب سرطان الثدي



شـروط الفحــص

غـيــــر حــامـــل ، 
أو غير مرضع.

40 سنــة 
احضار الهـويــة.فمــا فــوق.

 يفضل الحضور
 بأيام

 الدورة الشهرية.

لـم يـســبــــق 
إجراء عـــمـــلـــيــة 
تـكـبير للثـدي. 

ال تـــوجـــد اصـابـة 
ســابقة بـسرطان 

الثدي.

ال توجد لديك أعراض 
حادة بالثدي .

لـم يتم الفـحـص
 بالماموغرام خالل    
23 شهر الماضية.

3عــــــــــــام عــــــــــــام

30 عام� فما فوق عند 
وجود :

عـــائلـــــي   تــــاريـــــخ   -
مـصــابــــة  لـحــــــاالت 
أو  الثدي  بــسـرطــــان 

المبيض.
لمعالجة  التعـــرض   -
شـــعاعية على الثدي 

بعمر 10-30 سنة. 



نسبــــة الشفـاء من سرطان الثدي تزيـد عن %95 
عند ا§كتشاف المبكر.

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

الفحـــص المبكر بالماموغرام يكشـــف ا¢ورام 
قبل ظهور ا¢عراض بمدة تصل الى 3 سنوات.

أفضـل وسيلـة للكشـف عــن
سرطــان الثـدي 



ماهو الماموغرام؟

أفضل وسيلة للكشف المبكر عند 
السيــدات من عمــر 40 سنـة

يتضمن إجراء صورتين أو 
أكثـر لكـل ثــدي

يكتشـف ا¢ورام التـي 
اليمكـن كشفهـا 
بالفحــص الذاتــي

(X-ray) هو تصوير الثدى با¢شعة السينية البسيطة



يزيـــــد من نـسـبــــة 
الـشـفـــاء

غـيـــر مــريـــــح لــبـعـض 
السيدات وهذا طبيعي 
ويستـمـر فقط لـدقـائـق

يـقــلـل مــن عـــدد 
الوفيــات

مــن عــمــر 40 ســنـــة 
يجب القيام بالفحص 
الدوري بالماموغرام

كل سنتين

يـكـــون الــعـــالج أســـرع 
 Äوأسهل حيث يبدأ مبكر
وقـبـل انـتـشـــار الـمـرض

امــن ¢ن جـرعـــــــــــــة 
ا¢شعة ضـئـيـلـــة 

%

عــــــــــــام

حقائق عن االكتشاف 
المبكر لسرطان الثدي



الـدرع الواقــي متـوفــر في عيــادات التصـويــر
بالمامـوغـرام في حـال رغبتـك بارتدائــه.

كمية ا¢شعة 
المستخدمة 
بالماموغرام 

.Äقليلة جد

كمية أشعة 
الماموغرام التي 
تصل للغدة تعادل 
نصف ساعة من 
التعرض لالشعة 

الطبيعية وبالتالي 
ليس لها تاثير ضار.

كمية ا§شعاع الذي 
تتعرض له السيدة 
من ا¢شعة يعتبر 
آمن وليس هناك 
حاجة الرتداء الدرع 

الواقي §نه قد يقلل 
من دقة التشخيص. 

هل الماموغرام يؤثر على 
الـغـــدة الـدرقـيــة؟



تجنب المعالجة الـهرمونيـة

االبـتعـاد عـن تناول حبوب 
مـنع الـحمل لمدة طويلة 

الكشف المبكـر في حال 
وجود تاريخ عائلي

من

سنة

ا§نجاب المبكر

ا§رضاع الـطبيـعـي 

تـنـاول الغـذاء الصحي

تجنب زيـادة الـوزن

ممارسة النشاط البدني 

عوامل تقلل من احتمالية 
ا§صابة بسرطان الثدي



وستتم إحالتك إلى عيادة الكشف المبكر
بأحد  المستشفيات الحكومية

عن طريق

االتصال
على

تطبيق
صحتي

937

احجزي موعدك
في المركز الصحي

أما العــيــادات المتنقـلـــة وعـيـادات صحـة المـرأة 
استقبالك  سيتم  التجارية  بالمجمعات  والطفل 

مبـــاشـــرة بــدون تحويـــل

https://apps.apple.com/sa/app/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%8A-sehhaty/id1459266578

