
 
 

 بعد از آزمایش ماموگرافی پستان چھ میشود؟
 انجام این آزمایش صحی مھم را بھ شما تبریک می گوئیم! 

ھفتھ  نتیجھ ھا یا توسط پست  ۲عکس ھای شما توسط دو نفر متخصص رادیولوژی خوانده میشود.  سعی خواھیم کرد کھ ظرف 
یا از طریق ایمیل بھ دست شما برسد. یک کاپی برای داکتر عمومی شما نیز روان خواھد شد، مگر اینکھ شما روان شود و 

 تقاضای دیگری کرده باشید. با رضایت شما نتیجھ ماموگرام شما در دفتر سوابق صحی شما نوشتھ خواھد شد. 
www.breastscreen.health.wa.gov.au  جعھ کنیدابھ وب سایت ما مراگر کدام نگرانی دارید میتوانید  

زنگ بزنید. ۱۸۰۰۸۰۰۰۳۳و یا تلفون مجانی  ۹۳۲۳۶۷۰۰یا بھ نمبر    

م چھ کنم؟ دوباره ضرورت داشت عکس گیری اگربھ   
خیلی وقت ھا اگرعکسھای گرفتھ شده بھ اندازه الزم روشن و واضح نباشد رادیو لوژیست میخواھد دوباره ایکس ری بگیرد. اگر این  

ضرورت پیدا کند ، بھ شما تلفن خواھد شد یا خط روان میکنند کھ دوباره برگردید. این تکرار عکس گیری در کلینیک آزمایش کار 
 ماموگرافی انجام میشود.

 اگر بھ عکس گیری ھای بیشتر از پستان ضرورت داشتم چھ کنم؟ 
ا بھ قسمت ھائی از پستان کھ ضرورت بھ زن بھ عکس گیری بیشترضرورت پیدا میکند. این عکس گیری ھ ۲۰یک زن از ھر  

معاینھ با جزئیات بیشتر دارد متمرکز میشود. اگر این کار ضرورت داشتھ باشد برست اسکرین وسترن استرالیا برای تعیین وقت 
 مالقات با شما تماس خواھد گرفت. 

   زنانی کھ در محدوده شھر زندگی میکنند 

از مراکز وارسی پستان برست اسکرین وسترن استرالیا واقع در شفا خانھ ھای استنلی، در محدوده شھر عکس گیری بیشتر در یکی 
بیشتر وقت ھا این عکس گیری ھا نشان میدھد کھ کدام مشکلی وجود ندارد. تعداد رویال پرت و سر چارلز گردنر انجام میشود.  

ت دارند.این آزمایش ھا ھمان روز عکس گیری انجام کمی از زنان بھ آزمایش ھای بیشترمانند سونوگرافی و نمونھ برداری ضرور
 خواھد شد. 

ای وسترن استرالیا زندگی میکنند. روستاھزنانی کھ در    
برای زنان درروستا ھا ، عکس گیری بعدی در سرویس ھای دوره گرد گرفتھ میشود. اگر بھ آزمایش بیشتر ضرورت باشد از 

ند.برست اسکرین وسترن استرالیا با شما تماس میگیر  

محوطھ صحی ساث وست بانبری یک مرکز آزمایش و ارزیابی دائمی وجود دارد. در   

    مھم است کھ بدانید بیشتر زنانی کھ بھ آزمایش ھای بعدی ضرورت دارند، سرطان ندارند 

معرفی زنانی کھ بھ آزمایش ھای بیشتر ضرورت دارند مستقیم بھ یکی ازمراکز وارسی پستان برست اسکرین وسترن استرالیا 
میشوند یا نزد داکتر عمومی خود میروند. نتیجھ ھمھ آزمایش ھای پستان در مراکز وارسی پستان در ھمان روز قرار مالقات آماده 

. ساعت بعد آماده است۲۴است، بھ جزنتیجھ نمونھ برداری کھ   

ند. تداوی سرطان ھای کوچک برای عده کمی از زنان کھ سرطان دارند ، تشخیص زودرس چانس موفقیت تداوی را بیشتر میک 
 پستان بھ عملیات جراحی کمتری از سرطان ھای بزرگتر ضرورت دارد.  

 آیا ماموگرافی ھمھ سرطان ھای پستان را نشان میدھد؟
درصد سرطان ھای پستان را تشخیص میدھد.  بھ ھر حال، تعداد کمی از آنھا را در ماموگرافی   ۹۰تا   ۷۰آزمایش ماموگرافی 

نمیتوانند بھ بیند. احتمال دارد کھ بھ دلیل وجود سرطان پستان، تغییرات در پستان را تشخیص ندھد(منفی غلط) و یا آزمایش بیشتری  
آن سرطان نبوده است، انجام شود ( مثبت غلط). برای معاینھ تغییری کھ دلیل   

اگر متوجھ تغییری در پستان خود میشوید مانند غده، ترشح نوک پستان و درد ماندگار جدید در پستان خود، عاجالً بھ داکتر خود 
ر مانند کیست پستان، مراجعھ کنید حتی اگر در آخرین آزمایش پستان شما ھیچ کدام عالمتی از سرطان نبوده است.  تغییرات بی خط
 اکثراً در ماموگرافی دیده میشود ولی بھ شما راپور نمیدھند مگراین کھ بھ آزمایش ھای بیشتر ضرورت باشد.  

 
 

  
 
 
 

       
 
 

 
 

AFTER YOUR SCREENING MAMMOGRAM, WHAT NEXT?   Dari - دری 

 
 



بعد از آن چھ میشود؟     
بعدی انجام ماموگرافی برایتان روان میکند. اگر بھ ھر دلیل مکتوب دریافت برست اسکرین وسترن استرالیا مکتوبی در مورد زمان 

تلفون کنید و وقت مالقات بگیرید. *۱۳۲۰۵۰نکردید تقاضا میشود بھ نمبر   
 عکس ھای ماموگرافی پستان کھ مطابق برنامھ از شما گرفتھ شده برای مقایسھ با عکس ھای آینده نگھداری میشود. 

ن تر، دیگر مکتوب یادآوری دریافت نمیکنند ولی اگر بخواھند میتوانند از طریق آنالین یا با تلفون بھ نمبر سالھ و کال ۷۵زنان 
برای خود وقت بگیرند .* ۱۳۲۰۵۰  

تلفون کرده و آدرس جدید خود را بدھید. * ۱۳۲۰۵۰اگر آدرس شما عوض شده لطفاً بھ نمبر   
.ی) تلفون کنید( با ھزینھ تلفون محل۱۳۱۴۵۰برای ترجمان بھ نمبر   

  (* با ھزینھ تلفون محلی)
 

.  دیگر کدام کار را باید انجام دھم؟   
 

دارند.  مجانی سال عمر و بیشتر ھر دو سال یک دفعھ آزمایش ماموگرافی ۵۰زنانی با   

   خواھد بود.اگر بطور منظم آزمایش پستان داشتھ باشید ، ھر سرطان پستانی کھ تشخیص داده شود احتماالً در مرحلھ اولیھ  •

درصد زنان ممکن است بھ آزمایش ساالنھ ماموگرافی ضرورت داشتھ باشند و این بھ دلیل اھمیت سوابق  ۵تا  ۱فقط بین  •
 سرطان پستان در خانواده شان میباشد.

عھ کنید و اگر در گذشتھ شما سرطان پستان داشتھ اید بسیار اھمیت دارد کھ بطور منظم برای معاینھ بھ داکتر عمومی خود مراج •
 ھر سال ھم آزمایش ماموگرافی داشتھ باشید.

 

 پستان خود را بشناسید
پستان خود را بشناسید و با آنچھ کھ در پستان شما عادی ھست آشنا باشید. در آینھ بھ پستان ھای خود نگاه کنید و گاھی آنرا  •

 حس و لمس کنید.

 عاجل با داکتر خود تماس بگیرید.اگر متوجھ کدام تغییرغیر عادی در پستان خود شدید  •

 در مورد صحت پستان از داکتر عمومی خود ھر سوالی دارید پرسان کنید. •
 

 تغییراتی کھ نباید آنھا را نادیده گرفت عبارت اند از:
 غده و برجستگی یا ضخیم شدن درپستان یا ناحیھ زیر بغل   -۱

 خارش و زخم شدن پوست  تغییر در نوک پستان مثل فرو رفتگی ، ترشح جدید ،    -۲
 تغییر در پوست پستان مثل گردی، سرخی و چملوکی  -۳

 قسمتی از پستان کھ احساس متفاوتی از سایر قسمتھای پوست دارد.    -۴

 درد جدیدی کھ ادامھ پیدا میکند.  -۵
 

 ؟     دارید کھ پرسان کنید یآیا سوال
 

برای تعیین وقت مالقات تلفون کنید و یا  ۱۳۲۰۵۰با داکتر عمومی خود تماس بگیرید یا بھ برست اسکرین وسترن استرالیا  نمبر 
تلفون مجانی برای زنان شھرستان تماس بگیرید.  ۱۸۰۰۸۰۰۰۳۳برای معلومات بیشتر با نمبر   

breastscreenwa@health.wa.gov.au  :ایمیل 
National Relay Service: www.relayservice.gov.au 

 TIS (۱۳۱۴۵۰(  کتبی و شفاھی خدمات ترجمانی

 است:سایت برست اسکرین وسترن استرالیا درآدرس زیر موجود  معلومات بیشتر بھ زبان شما در وب
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women 
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