
اگر بھ آزمایش بیشتری نیاز داشتھ باشید، وقت مالقاتی در 
ن وسترن استرالیا، بھ شما مرکزبررسی پستان برست اسکری

روستائی ممکن میدھند. این سرویس رایگان است  و زنان 
است مشمول دریافت  کمک ھزینھ سفر از< طرح کمک 
سفر بیمار> گردند. لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر بھ 

ومی خود مراجعھ نمائید.پزشک عم  

 عکس ھای قبلی
لطفاً کلیھ عکس ھای ماموگرافی و سونوگرافی قبلی از 

پستان خود را کھ دریافت کرده اید،  نگھدارید. عکس ھای 
قبلی میتواند کمک بزرگی بھ رادیولوژیست باشد بھ این 

صورت کھ نشان دھد کھ  مورد نگرانی در ماموگرافی فعلی 
پیشینھ بی خطر قبلی داشتھ و جای نگرانی نیست.شما ، یک   

 چھ آزمایش ھای دیگری ممکن است نیاز باشد؟ 
اکثر تغییراتی کھ در ماموگرافی شناسائی میشود کوچکتر از 

آن است کھ بتوان آنھا را در پستان حس کرد و بھ آزمایش 
 ھای ویژه نیاز است.

 ماموگرافی تشخیصی بیشتر
ماموگرافی بیشتر از پستان با توجھ و تمرکز بر این شامل 

 نواحی بالینی مورد نظر است.
توموسنتیزس   /ماموگرافی سھ بعدی از پستان  

ماموگرافی سھ بعدی ( کھ توموسنتیزس دیجیتالی پستان نیز 
گفتھ میشود) از نرم افزار ویژه کامپیوتری استفاده میشود کھ 

تلف، تصویر سھ بعدی با استفاده از ایکس ری از زوایای مخ
از پستان میگیرد. ماموگرافی معمولی تصویر دو بعدی از 

 پستان میگیرد.  
 معاینھ ھای بالینی پستان 

اگر بعد از عکسبرداری کھ رادیولوژیست انجام میدھد نیاز 
بھ  معاینھ بالینی باشد، یک خانم دکتر متخصص، معاینھ 

سوابق پزشکی  کامل از پستان شما انجام خواھد داد و درباره 
 تان با شما صحبت میکند.

 سونوگرافی پستان 
این آزمایشی است کھ از امواج صوتی ( نھ تابش اشعھ) 
استفاده میشود کھ جزئیات بیشتر از بافت پستان را نشان 

میدھد. ھمھ پستان را ژل مالیده و با استفاده از میلھ جستجو 
 بھ پوست فشار میدھند.

 تصویر  نمونھ برداری ھدایت شده با
نمونھ برداری از پستان جائی است کھ سوزنی داخل 

پستان فرو  میکنند تا نمونھ ای از بافت ناحیھ مورد نظر 
در معاینھ بالینی بردارند، تا بتوانند آنرا زیر میکروسکپ 

 مورد معاینھ قرار دھند.

ما را مجدداً برای ایکس ری  بیشتراز پستان،  ش
اکثر زنانی کھ برای فراخوانده اند. نتیجھ تست 

آزمایشات بیشتر دعوت میشوند نرمال است   
 (سرطان پستان ندارند). 

 چرا مرا دوباره خواستھ اند؟
درخواست برای ایکس ری مجدد از پستان غیر معمول 

 نیست. دالیل متداول برای بازخوانی عبارتند از:
تراکم  

ماموگرافی یک عکس برداری از بافت پستان است. توزیع 
نا موزون  بافت پستان میتواند مانند یک ناھنجاری و 

غیرعادی بھ نظر بیآید.  ایکس ری بیشتر ممکن است بھ 
 شناسائی یک محل متراکم  بھ صورت یک بافت غددی

 نرمال کمک کند.
 کیست پستان 

یگویند غده کیست یک تراکم گرد با حاشیھ کامالً واضح را م 
یا خوش خیم( غیر سرطانی). اگر حاشیھ ھای کیست بھ 

 وضوح دیده نشوند ممکن است بھ تست ھای بعدی  نیاز باشد.
 رگھ ھای کلسیم (سخت شدن بافت)  

رگھ ھای کلسیم ( سخت شدن بافت) در ماموگرافی بسیاری از  
زنان دیده میشود و این سخت شدن معموالً نرمال است. بھر 

حال  گروه ھای نامنظم از رگھ ھای کلسیم ممکن است اولین  
 عالمت سرطان باشد کھ نیاز بھ آزمایشھای بیشتر دارد.

جای زخم  
عمل جراحی  پستان در گذشتھ، ممکن است اثر زخم 

گذاشتھ باشد. بافت ھای زخمی ، تشخیص ایکس ری را 
 مشکل میکند و ممکن است بھ آزمایش ھای بیشتر نیاز شود.

 ئم پوستی عال
عالئم پوستی کھ ممکن است روی جای زخم (بریدگی 

پوست)، خال یا بخشی  از پستان کھ احتمال بیماری ھست 
گذاشتھ شود، برای کمک بھ رادیولوژیست در مطالعھ 

 ایکس ری میباشد.
چگونھ میتوانم از نتیجھ ایکس ری بیشتر از پستانم  

 مطلع شوم؟ 
استرالیا برای دادن نتایج از برست اسکرین وسترن 

ماموگرافی بھ شما تلفن خواھد شد. ممکن است بھ 
آزمایشھای بیشتری نیاز باشد و آن آزمایش ھا بستگی بھ 

نتیجھ ماموگرافی دارد. برای اینکھ متوجھ شوید چرا 
دوباره شما را فراخوانده اند ھر سوالی کھ بھ ذھن تان میآید 

 از آنھا بپرسید.

آزمایشات بیشتر، معنی این چیست؟
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مراکز بررسی برست اسکرین وسترن استرالیا رادیولوژیست با استفاده از ھدایت سونوگرافی یا ایکس ری، 
مطمئن میسازد کھ سوزن درست از محل مورد نظر از بافت 

بی حسی موضعی استفاده پستان نمونھ برداری میکند.  از 
متخصص آسیب شناس نمونھ بافت را معاینھ خواھد شد. 

ساعت معلوم میشود. ۲۴کرده و نتیجھ ظرف   
 عالمت گذاری 

بعض اوقات پس از نمونھ برداری با ھدایت ایکس ری 
ممکن است الزم باشد کھ محلی کھ نمونھ برداری شده  با 

 نشانگر فلزی کوچک عالمت گذاری شود. 

آیا با این آزمایش ھا می توان ھمھ سرطان ھا 
را تشخیص داد؟  

اکثر سرطان ھای پستان تشخیص داده خواھد شد، ولی ھیچ 
یکند کھ ھمھ سرطان ھا را تشخیص آزمایشی ضمانت نم

بدھد. برای ھمھ زنان مھم است کھ ازتوصیھ ھای پیشنھادی 
 پیروی کنند.

قرارمالقات ارزیابی نتایج 
این مراکز تخصصی چند رشتھ ای جائي است کھ شما توسط 

تیمی متشکل از رادیولوژیست ھا، آسیب شناس ھا، 
ستان پرستاران، رادیو گرافرھا، متخصصین و جراحان پ

 مورد ارزیابی و بررسی تخصصی  قرارخواھید گرفت.
ساعات صبح داده میشود. شما برای  تمام قرار مالقات ھا در

وقت نیاز داشتھ ساعت  ۸تا  ارزیابی کامل خود ممکن است 
باشید.  لطفاً در صورتیکھ برای کارفرمای خود بھ گواھی 

 پزشک نیاز دارید بھ کارمندان کلینیک اطالع دھید. 
لطفاً پول برای پارکینگ ھمراه داشتھ باشید. یا برای استفاده 

 ۱۳۶۲۱۳از وسیلھ نقلیھ عمومی بھ <ترنس پرت> شماره 
 تلفن کنید.

نتیجھ بھ پزشک عمومی شما 
اگر پزشکی را بعنوان پزشک عمومی معالج خود معرفی 

کرده اید (توصیھ میکنیم این کار را بکنید)، برست اسکرین 
وسترن استرالیا تاریخ آزمایش ھای بعدی شما را بھ پزشک 
عمومی شما اطالع خواھد داد.  پزشک عمومی ھمچنین از 

 .نتایج ارزیابی شما نیز مطلع خواھد شد

برست اسکرین وسترن استرالیا
(BreastScreen WA) 
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