
ترین     سرطان پستان و سرطان دهانه رحم از شایع       

های زنان ایران در سنی  باروری هسنتننن           سرطان

که در صورت تشخیص دیررس، آمار منر  و          

 میر باالیی را به دنبال خواهن  داشت. 

نکته مهم : اگر زنان از لحاظ سالممال              

ای رحالم    ها و معاینات دوره     پیگیر بررسی 

و پستان خود باشند  هرگال  بالا مالوارد            

ناشناخته سرطان و گستالر  و پال ال            

دوردس  آن در بدن مواجه ن واهالنالد        

 شد.

معاینه پستان از چه سنی باید آغاز شود و         

 تا چه سنی ادامه پیدا کند؟ 

ای  معاینات بای  بع  از بلوغ با تکمیل رش  طبنینعنی             

پستان توسط خود فرد آغناز شنونن . در صنورت                 

برخورد به برجستگی یا مورد مشکوک در منعناینننه            

نظر از س  خود حتمنا بنرای      خانگی، فرد بای  صرف 

 انجام سونوگرافی به پزشک مراجعه کن . 

نکته : برای آغاز معاینه با سونوگرافی مندن ودینت          

 04سنی وجود ن ارد، اما ماموگرافی بای  بنعن  از           

سالگی آغاز شود زیرا تا قبل از این  سن ، بنافنت                

پستان سفت است و تشخیص با ای  روش با مشکنل    

سالگی نیز بای  سالیانه یک بار  56شود. تا  مواجه می

 ماموگرافی را تکرار کرد. 

معاینه خانگی پستان چگونه و چه زمالانالی          

 باید انجام شود؟ 

ها بهتر است بالفاصله بع  از اتمام عادت مناهناننه،              خانم

های خود را در حمام معاینه کننننن . بنرای این                     پستان

منظور بای  یک دست را پشت سر به حالت کشی ه قرار         

صنورت    داد و با دست دیگر، پستان سمت مخالف را به         

دوایر متد المرکز از نوک پستنان بنه سنمنت خنار                 

ها لمس کرد. در ای  معاینه بای  از فشردن بنافنت        پستان

پستان بی  دو انگشت خودداری کرد زینرا پسنتنان در              

ها و مجراهای     حالت طبیعی دارای مجاری شیری، حفره     

 چربی است. 

ن بننا         نکته مهم :      جه شنن  در صورت موا

هرگونه توده غیرطبیعی، فرورفتگی غنینرعنادی،        

تغییر رنگ بخشی از پستان، غیرقریننگنی انن ازه        

پستان بیش از ح  طبیعی و ترشح رنگی یا سفین            

هنای     ها بای  حتما برای ارزینابنی         از نوک پستان  

  تر به متخصص زننان ینا جنرام عنمنومنی                 دقیق

 مراجعه کرد. 

در چه صورتی فرد برای معاینه پسالتالان باله          

 کند؟  سونوگرافی و ماموگرافی نیاز پیدا می

هنای     ها و کنینسنت         بهتری  روش برای بررسی توده    

سالگی، سونوگرافنی اسنت. هنمنه             04پستان قبل از    

هنا و       ها بای  ح اقل سالنی ینک بنار پسنتنان                خانم

های زیر بغل خود را با سوننوگنرافنی بنررسنی                بافت

کنن . در صورت وجود موارد مشنکنوک، فنواصنل             

ننظنر پنزشنک منعنالن               بررسی با سونوگرافی تدت   

 04تر خواه  ش . ماموگرافی سالیاننه ننینز از                 کوتاه

سالگی به باال کنار سونوگرافی، ابنزار تشنخنینصنی              

 دقیقی برای رد سرطان پستان است. 



 شیوه زن گی و  پیشگیری از سرطان پستان :

             مصرف مایعات زیاد و سبزینجنات خنام، ر ینم

غذایی سالم، ورزش و تدرک روزانه، استفاده از        

هوای پاک و خودداری از استعمال دخانیات در         

پیشگیری از سرطان پستان نقنش منهنمنی اینفنا               

کن . کاهش مصرف مواد غذایی مدرک مثل         می

های حاوی کافئی  زیاد، چای پررننگ،         نوشی نی

ها، مواد غنذاینی شنور و پنرننمنک ینا                     چربی

توان    های حاوی مواد نگه ارن ه نیز می       خوراکی

ها و مشکالت پستان موثر       در پیشگیری از کیست   

 باش .

 هنای    بن   ها تا ح  امکان بای  از پوشی ن سینه         خانم

تنگ و چسبان با الیناف مصنننوعنی خنودداری              

شود هنگام استراحت و    کنن . همچنی  توصیه می    

بن  باز شود تا جریان طنبنینعنی             خواب شبانه سینه  

خون بی  عروق ناحیه برقرار شود. در منعناینننات            

ای توسط متخصص زنان نیز حتما بناین  از              دوره

 .ها استقبال کرد معاینه پستان

 بررسی و معاینه از لداظ سالمت دهانه رحم :

ها در سنی  باروری با آغاز ارتباط زنناشنوینی             همه خانم 

بای  از لداظ شکل ظاهری دهانه رحم مورد معناینننه و              

اسمیر قرار بنگنینرنن . در صنورت              بررسی با تست پاپ   

های غربالگری سرطان دهانه رحم هم بناین            لزوم، تست 

سال یکبار برای فرد انجام شود. باتوجه به پناسن                3هر  

ها و وضعیت فنرد منمنکن  اسنت فنواصنل                  ای  تست 

تر شنود ینا        های بع ی به صالح ی  پزشک کوتاه       تست

های تشخیصی دیگر منانننن  سنوننوگنرافنی و                  بررسی

 های بیوشیمیایی برای بیمار درخواست شود. آزمایش

نکته مهم : از آنجایی که غربالگالری سالرطالان         

صورت منظم با تسال         دهانه رحم در ایران به    

شود  این سرطان یکی از        اسمیر انجام می    پاپ

های زنان اس  زیالرا       ترین بیماری   اقبال  خو 

ها  سرطان در مراحل بسیار       به واسطه این تس    

تش یص  ردیابی و درمان خالواهالد         پایین قابل 

 بود. 
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