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 درباره سرطان پستان  –حقايق 
سرطان پستان در استراليا رايج ترين سرطانی است که جان 

 پيشگيری کرد.زنان را تھديد می کند و از آن نمی توان 
 
 
 
 
 

  رطان پستان را يک گروه از سلول ھای غيرطبيعی توليد س

دھند. در نھايت   می کنند که به رشد و چندبرابر شدن ادامه می
ای را توليد کنند. اگر  اين سلول ھا ممکن است در پستان غده

سرطان برداشته يا کنترل نشود، سلول ھای سرطانی می توانند 
پخش شده و ممکن است باعث مرگ  به بخش ھای ديگر بدن

شوند. تشخيص سرطان پستان در مرحله ای ابتدايی، شانس 
 کند. معالجه موفقيت آميز آن را بيشتر می

  

 چه کسی می تواند معاينه ماموگرام بشود؟
BreastScreen WA  (معاينات پستان در استراليای غربی)

پستان سالگی به باال که عالئم سرطان  40برای زنان از سن 
فراھم می کند.  رايگانندارند معاينه ماموگرام را بطور 

BreastScreen WA سال دارند را  74 تا 50 زنانی که بين
معاينات ماموگرام را بطور  ھر دوسال يکبارتشويق می کند که 

 انجام دھند.  رايگان
 
 
 
 

 

BreastScreen WA  به امور شخصی و شأن و مقام ھمه  

گذارد. انجام معاينه ماموگرام گزينش خود خانم ھا احترام می 
شما است. برای اين تصميم گيری شايد مايل باشيد که وضعيت 

 خود را با دکترتان درميان بگذاريد.

 معاينه ماموگرام چيست؟
پستان با احتياط روی صفحه دستگاه  

  عکسبرداری با اشعه ايکس قرار 
می گيرد و ھنگام عکسبرداری با 

به مدت چند ثانيه اشعه ايکس پستان 
فشرده می شود. از ھر پستان دو 

عکس گرفته می شود، يکی از باال و 
 يکی از پھلوی پستان.

 

  
 

تلفن کنيد 13 20 50وقت مالقات به شماره  رای گرفتنب  

ترين عوامل خطر در رشد و گسترش بزرگ 
 سرطان پستان زن بودن و پيرتر شدن است.

% سرطان ھای پستان در ميان زنان 75بيش از 
ساله و مسن تر پيدا می شوند.50

 معاينه ماموگرام چگونه انجام می شود؟
پستان با احتياط روی صفحه دستگاه عکسبرداری با اشعه 
ايکس قرار می گيرد و ھنگام عکسبرداری با اشعه ايکس 

پستان دو پستان به مدت چند ثانيه فشرده می شود. از ھر 
 عکس گرفته می شود، يکی از باال و يکی از پھلوی پستان.
فشرده شدن پستان اھميت دارد تا واضح ترين عکس را با 

استفاده از کمترين ميزان تشعشع بتوان گرفت (تصوير زيررا 
  مشاھده کنيد). 

 

فشردن پستان ممکن است 
محکم و ناراحت کننده  
احساس شود ولی فقط چند 
ل می کشد.طوثانيه کوتاه  
شما می توانيد درھرزمانی 
از راديوگرافر بخواھيد که  

.عکسبرداری را متوقف کند
  تار            واضح تر                                                                                                                                      

برای  BreastScreen WAھنگامی که من به 
يک معاينه ماموگرام رايگان مراجعه می کنم چه 

 می شود؟
  زن ھستند. BreastScreen WAھمه کارکنان کلينيک ھای 

برای وقت انجام معاينه ماموگرام لباس دوتکه بپوشيد، مانند 
.دامن يا شلوار با يک بلوز  

پودر تالک يا دئودورانت در روزی که وقت مالقات داريد از 
. زير بغل استفاده نکنيد  

  :وارد می شويد BreastScreen WAزمانی که به 
  به شما خوش آمد می گويند و از شما می خواھند چند فُرم

  .را پرکنيد
  شما را به اطاق رختکن ھدايت می کنند و از شما 

می خواھند که کرست خود را درآورده و بلوزتان را دوباره 
بپوشيد؛ اگر نياز به يک روپوش يکبار مصرف داشته باشيد 

 .آن را دراختيارتان می گذارند
  يک خانم راديوگرافر شما را به اطاق اشعه ايکس می برد و

از شما چند سئوال می کند. اين خانم سپس با اشعه ايکس دو 
 .عکس از ھرپستان خواھدگرفت

  را ترک راديوگرافر به شما خواھد گفت چه وقت کلينيک
 .کنيد

  الاقل دو دکتر که در اين زمينه آموزش ويژه ديده اند، عکس
ھای اشعه ايکس شما را بررسی می کنند و ھرگونه کوششی 

آيد تا اطمينان حاصل شود که شما نتايج معاينات   بعمل می
 .را در ظرف دوھفته توسط پست دريافت کنيد

 ه گاھی اوقات خانم ھا برای عکسبرداری بيشتر با اشع
ايکس بازخوانده می شوند. درصورت لزوم يک پرستار 

برای گفت و شنود  BreastScreen WAبررسی پستان از 
 .در اين مورد به شما تلفن خواھدکرد



 
 
 
 
 
 

 

  من معاينه ماموگرام را درکجا می توانم انجام دھم؟
BreastScreen WA  معاينه پستان  در مناطق شھری  خدمات

  پايتخت، شھرستانھا و سرويس ھای سياررا دارد:

  برای پيداکردن محل خدمات معاينه نزديکتان اين لينک را ببينيد: 

www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/ 
Breast-screening-locations 

 

ستان برای سرويس ھای سيار، ھر دوسال يکبار از  شھر
ھا ديدن کنيد. برای يافتن تاريخ ھای تقريبی ديدار آنھا،  

اين لينک را ببينيد:
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-

screening/Rural-and-remote women 
 

•

دربيشترکلينيک ھا  وقت ھای مالقات  سِرشب و شنبه ھا 
.در دسترس ھستند

•

  BreastScreen WA کلينيک ھای خدماتدر تمام   

راه ورود برای صندلی چرخ دار وجود دارد. 
 

 • 

.مترجم ھای حضوری به رايگان فراھم ھستند  • 
 

؟چگونه می توانم وقت مالقات بگيرم  
تلفن کنيد. اگر  13 20 50برای تعيين وقت مالقات به شماره 

نياز به کمک مترجم گفتاری داريد، لطفاً نخست به سرويس 
تلفن کنيد و خواھش کنيد شما  (TIS)ترجمه نوشتاری و گفتاری 

به   BreastScreen WAرا به مرکز سرويس تعيين وقت 
    .وصل کنند 13 20 50شماره 

 تعيين وقت گروھی
گروھی به برای خانم ھايی که ترجيح می دھند به صورت 

کلينيک مراجعه کنند تعيين وقت گروھی فراھم می باشد. برای 
         پرس و جو درباره تعيين وقت گروھی لطفاً به شماره

.تلفن کنيد 13 20 50  
 

 مآخذ اطالعاتی که به زبان ھای ديگر موجود 
  می باشند

 BreastScreen WA  مآخذ اطالعاتی موجود را به زبان ھای
  برای اطالعات در دسترس، اين لينک را ببينيد: ديگرھم دارد.

www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/ 
Multicultural-women 

  

  
 

چه کار ديگری می توانم بکنم؟
حتی اگر شما بطور مرتب معاينه ماموگرام داشته باشد، 

BreastScreen WA  ھمه خانم ھا را تشويق می کند که
 .  متوجه پستان ھای خود باشند

متوجه پستان ھا بودن يعنی بفھميد پستانھای شما در زمان 
 ھای گوناگون چه شکلی ھستند و آنھا را چگونه حس 

طبيعی ھستند  ھا می کنيد. دگرگونی ھای بسياری در پستان
که دگرگونی ھای ھورمونی و باال رفتن سن وسال، موجب 

مھم است که شکل طبيعی پستان ھای خود را  آن می باشند.
داشته باشيد، بنحوی که ھر دگرگونی غيرعادی در  درنظر

پستان ھايتان را بتوانيد تشخيص دھيد. ھراز گاھی به پستان 
.   ھای خود در آينه نگاه کرده و آنھا را لمس کنيد  

:دگرگونی ھايی که بايد جستجو کنيد عبارتند از  
  غده ای تازه، برآمدگی يا ضخيم شدن ناحيه پستان غشاء يا

 .غلگودی زير ب
  ھردگرگونی در نوک پستان ھا از جمله ترشح، وارونه

 .شدن؛ زخم پوستی يا خارش
  ھر دگرگونی دراندازه، شکل يا رنگ در نوک پستان يا

  .پستان
  ،ھر دگرگونی در پوست پستان مانند گودی و فرورفتگی

  .سرخ شدن يا کھير و خارش؛ يا
 .ھر درد تازه، غيرعادی يا متداوم در پستانھا  

کدام از اين دگرگونی ھا را در پستانھای اگر ھر 
.خود مشاھده کرديد به پزشک خود مراجعه کنيد

مھم است که تمام بافت ھای پستان از استخوان ترقوه تا 
  . زير خط ُکرست و ناحيه زير بغل چک شوند

                                          

Telephone (08) 9323 6700 Facsimile (08) 9323 6799  Email breastscreenwa@health.wa.gov.au 
Bookings 13 20 50 

National Relay Service www.relayservice.gov.au   Translating Interpreting Service (TIS) 13 14 50 

www.breastscreen.health.wa.gov.au 
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