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التعرف على تفاصیل صدرك 
قد یتكفل بإنقاذ حیاتك

أهمیة 
الفحص

التغیرات الطبیعیة في 
الثدي. األساسیات. 

 الھرمونات. 	
سوف یتغیر جسمك على مدار حیاتك. وإذا 

كانت تأتیِك الدورة الشھریة، فقد تشعرین بأن 
ثدییك یتغیران بشكل طبیعي كجزء من دورتك 

الشھریة. وترتبط التغیرات في الثدیین بدورة 
الحیض لدیك كما ترتبط بھرموناتك. من العادي 

أن تشعري بأن ثدییك حساسین للملمس أو 
أنھما مؤلمان أو متورمان قرب موعد دورتك 

الشھریة. وإذا كنِت قلقة بشأن أي تغییرات، 
فتواصلي مع طبیبك.

 المظھر. 	
تختلف أشكال الصدور وأحجامھا. وال یؤثر 
حجم ثدییك أو صدرك على خطر اإلصابة 

بسرطان الثدي. قد یكون لدیك ثدیان مختلفان في 
الحجم، وقد تشیر الحلمتان إلى اتجاهین مختلفین، 

أو قد تكون هناك شعیرات حول الحلمتین. إذا 
كان وضعك كذلك دائًما، فإن هذا هو الوضع 

الطبیعي بالنسبة لِك، ولیس علیِك أن تقلقي.

 الكتل. 	
تكون بعض الكتل في الثدیین طبیعیة تماًما، 

ولكن إذا ظھرت لدیِك كتلة جدیدة، أو إذا كانت 
هناك كتلة قدیمة عادت إلى الظھور، فعلیِك 
باالتصال بالطبیب العام. فمن المھم معرفة 
الوضع الطبیعي بالنسبة لِك، بحیث یمكنك 

اكتشاف أي تغییرات غیر عادیة تحدث بسرعة.

ما سبب أھمیة الكشف؟
أًیا كان عمرك، فمن المھم معرفة الوضع 
الطبیعي بالنسبة لِك . إذا تم الكشف عن 

سرطان الثدي بشكل مبكر، فھناك إمكانیة 
لعالجھ. ولھذا السبب، ینبغي علیِك أن تكوني 
على علم بعالمات سرطان الثدي وأعراضھ، 

وإجراء الفحص لثدییك بشكل منتظم.

سیدات یتم تشخیص 
حالتھا باإلصابة بسرطان 

الثدي في حیاتھا 7    1
2300*

400*

سیدة دون سن 39 یتم 
تشخیص إصابتھا سنوًیا في 

المملكة المتحدة

رجل یتم تشخیص إصابته 
سنوًیا في المملكة المتحدة.

رقم تقریبي * 

 coppafeel.org زوري موقعنا اإللكتروني على
للتعرف على مزید من المعلومات أو المشاركة في:

!CoppaFeel ھیئة خیریة مسّجلة في إنجلترا وویلز برقم 
.SC0459790 1132366 وفي اسكتلندا برقم

من بین



انظري
بعینك للكشف عن أي 

تغیرات في قوام الجلد، مثل 
التنقیر/تكّون البثور الصغیرة

تحسسي
للكشف عن أي كتل 
وزیادة في السماكة

انظري
بعینك للكشف عن أي 

إفرازات تخرج من الحلمة

انظري
بعینك للكشف عن حدوث 

انعكاس في الحلمة 
وتغییرات في اتجاهھا

انظري
بعینك للكشف عن أي تورم في 

إبطك أو حول عظمة الترقوة
)عظمة أعلى الصدر(

تحسسي
للكشف عن أي ألم ثابت وغیر 

معتاد في ثدیك أو إبطك

انظري
بعینك للكشف عن أي تغییر 
مفاجئ في الحجم أو الشكل

انظري
بعینك للكشف عن أي طفح 

جلدي أو تكوین للقشور على 
الحلمة أو المنطقة المحیطة بھا

الجمیع یعانین من مشكلة 
في الصدر – صغیرات 

السن، والمتقدمات في السن، 
والفتیات بل وحتى الشباب من 
أصحاب الھویة غیر الثنائیة! 

تحققي من منطقة الصدر بالكامل. ویشمل ذلك  	
المنطقة الموجودة أسفل إبطك وحتى عظمة 

الترقوة )عظمة الكتف(

انتبھي بشكل خاص إلى الحلمتین. 	

اتبعي أي طریقة ترتاحین معھا، والتي قد تكون  	
االستلقاء في الفراش، أو الوقوف أمام المرآة، أو 

الوقوف في دش االستحمام

انظري وتحسسي بیدك في كل مرة تجرین فیھا  	
الفحص. 

تحققي بشكل منتظم حتى تطمئني إلى اإلحساس  	
الطبیعي بالنسبة لك.

في حالة الشك، فتوجھي إلى الطبیب إلجراء  	
الكشف. الكشف المبكر هو أفضل طریقة للدفاع.

مھما كانت الكلمة المستخدمة لوصف مشكلة 
صدرك - الثدیین، أو عضالت الصدر، أو 

الصدر - إلیك طریقة إجراء الفحص:

تعودي على فحص نفسك بشكل منتظم والدرایة 
بالعالمات واألعراض الموضحة أدناه.

 self-checkout.coppafeel.org زوري موقع
لتجدي جمیع المعلومات واألدوات الالزمة لمساعدتك على 
أرسلي كلمة EARly في رسالة نصیة إلى الفحص. تحدثي إلى طبیب إذا كان لدیِك أي دواعي للقلق.

رقم 70300 لالشتراك في خدمتنا المجانیة 
إلرسال رسائل نصیة شھریة للتذكیر.


