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BSU Arabisch

الفحص الذا� للثدي

هل يُفيد ذلك حًقا؟

أخصائية رسطان الثدي األمريكية الطبيبة "سوزان الف":

"يف الفحص الذا� تبحث السيدات عن يشء محدد. وبالنسبة يل، 

فأهم ما يف األمر هو أن تعريف جسدك وتتعريف عىل ثدييك، دون 

التفك� بأية معاناة. وأريد أن أقرتح أن تقوم السيدات بفحص 

الثدي¦ من ح¦ آلخر، حتى يشعرن بالتغ�ات التي تطرأ عليه� عىل 

مدار الدورة. ٨٠ يف املئة من األورام، التي ª يكتشفها تصوير الثدي 

الشعاعي، اكتشفتها النساء أو رشكائهن صدفًة – أثناء االستح�م أو 

وضع مستحرضات البرشة أو الج�ع. 

وهذا ما أقصده بالتحديد: أن تشعر السيدات بأجسادهن، ويعرفنها 

وليس اإلرصار عىل العثور عىل الرسطان".

املصدر: الشبكة القومية للمرأة والصحة (املحرر): االكتشاف املبكر لرسطان الثدي، ١. نسخة 

ُمحّدثة، هانوفر ٢٠٠٩، صفحة ١٦

اختاري لنفسك أحد األنشطة الرياضية التي تستمتع¦ • 

بها، وقومي �Ïرستها ثالث مرات يف األسبوع ملدة ٣٠ - 

٤٠ دقيقة يف أفضل األحوال.

تجنبي تناول املستحرضات الطبية التي تحتوي عىل • 

الهرمونات إال بعد استشارة طبيبك/طبيبتك بعناية.

اتّبعي نظاًما غذائيًا يحتوي عىل الكث� من الخرضوات • 

والفاكهة والقليل من اللحوم.

Öكنك تناول الكحول من ح¦ آلخر وبكميات معتدلة • 

– ويبلغ الحد الحرج لدى السيدات ٠٫٣٣ لرتًا من الجّعة 

و٠٫١٥ لرتًا من النبيذ يف اليوم.

وقد يساعدك االلتزام بنظام غذاÞ صحي إىل جانب • 

م�رسة الرياضة عىل الحفاظ عىل وزنك يف صورة 

صحية.

وحتى عند االلتزام بتلك التداب�، لن يختفي خطر اإلصابة برسطان الثدي 

بشكل نهاÞ. إال أنه قد يقل، ولكن: ال تتوقفي أبًدا عن حب الحياة واالستمتاع 

بها يف جميع األحوال!

قد يساهم �ط الحياة والسلوك الغذا� يف 

التقليل من خطر اإلصابة �رض الرسطان.



الفحص الذا� للثدي

الفحص الذا� للثدي – أو ما يُطلق عليه تحديًدا الفحص الذا� 

الدوري للثدي – هو دليل لفحص الثدي¦، والذي يجب أن تقوم به 

السيدات بانتظام مرة واحدة كل شهر وفًقا للمخطط العميل املُحدد 

ُمسبًقا.

ويوىص بهذا الفحص عالنيًة منذ سنوات، ك� تُرّوج له رشكات التأم¦ 

الطبي ومؤسسات أخرى. ويتم إنفاق مبالغ مالية كب�ة لتعليم 

السيدات كيفية القيام بالفحص الذا� الدوري للثدي. حيث يتم عقد 

دورات عملية بإرشاف طبي باستخدام êاذج من السيليكون وتقديم 

موارد معلومات مجانية مثل بطاقات توضيح الفحص الذا� أثناء 

االستح�م وأقراص DVD التي تحتوي عىل أفالم تعليمية.

والهدف من الفحص اليدوي الدوري الشهري للثدي¦ أن يتم اكتشاف 

رسطان الثدي بصورة مبكرة، حتى يتم تقديم أفضل عالج ممكن.

لتقييم فوائد الفحص الذا� الدوري للثدي�، يجب اإلجابة 

عىل األسئلة التالية:

1. هل يساعد القيام بالفحص بشكل دوري السيدات عىل اكتشاف 
رسطان الثدي مبكرًا؟

2. هل يزيد الفحص اليدوي املنتظم من زمن البقاء بعد تشخيص 
اإلصابة برسطان الثدي؟

3. هل هناك أرضار للفحص الذا� للثدي؟

لقد توصلت تقيي¦ت الدراسات طويلة املدى، من دول مختلفة أقيم 

بها الفحص اليدوي الدوري، إىل النتائج التالية: 

1. حتى اليوم، ال يوجد دليل قاطع عىل أن الفحص الدوري يساهم يف 
اكتشاف رسطان الثدي مبكراً.

2. ك� ª يثبت زيادة زمن البقاء بعد تشخيص اإلصابة بسرطان الثدي.

3. من أرضاره، أن السيدات غالبًا ما يكتشفن أنسجة يف الثدي نتيجة 
للقيام بالفحص الذا� الدوري واملنتظم، م� يث� ح�تهن وخوفهن من 

اإلصابة بالرسطان.

ونتيجة لذلك، يزداد ترددهن عىل الطبيب ويتضاعف تقريبًا خضوعهن 

للجراحة (ألخذ عينات األنسجة)، دون التأكد من اإلصابة بالرسطان.

الخالصة:  الخالصة: ª تثبت فعالية الفحص الذا� الدوري وحده، وتزداد 

احت�لية التدخل الطبي.

عالوًة عىل ذلك، òر السيدة املعنية بفرتة عصيبة ب¦ نتيجة 

الفحص اليدوي والنتيجة النهائية، حتى إذا ª يتم تأكيد اإلصابة 

باملرض.

يجب عىل كل سيدة أن تقرر بنفسها، إذا كانت تريد القيام 

بالفحص الدوري.

ومن املهم أن تكون عىل دراية بفوائده وأخطاره.

ما البديل املتاح أمام السيدات؟

أهم ما يف األمر هو زيادة الشعور بحساسية واسرتخاء جسدك، 

حتى Öكن اكتشاف التغي�ات به.

ومن الرضوري أن تعريف ثديك جيًدا - مظهره وإحساسه.

وإذا طرأت أية تغي�ات غ� مألوفة – سواًء أثناء االستح�م أو 

استخدام مستحرضات البرشة – فيجب عليك استشارة الطبيب. 

ويجب االنتباه إىل التغ�ات بالبرشة والتقلصات بها واالحمرار 

والتغ�ات يف الحلمت¦ وافراز السوائل والتغ�ات يف امللمس 

(التكتالت)، سواًء كانت مصحوبة باألª أم ال.

Knotenpunkt e.V., Bielefeld معلومات من

"ننصح السيدات بفحص الثدي - والجسد بأكمله - بعناية، دون الحاجة إىل 
قواعد وقوان� متعنتة."
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