
Cancer Screening Programmes 

BREAST SCREENING     FARSI 

The Facts 

فارسى  آزمون غربالگری سينه 
دانستنيها 

آزمون غربالگرى سينه چيست؟ 
به معاينهى سينهها توسط پرتوى ايكس گفته می شود . (
آزمون غربالگرى سينه
 (ماموگرافى • 

آزمون غربالگرى سينه ميتواند سرطان سينه را در مراحل اوليهاش آه هنوز خيلى آوچكتر از آنست آه  • 
شما يا پزشكتان آنرا مشاهده يا حسآنيد، تشخيصدهد .

تهيهى يك ماموگرام تنها چند دقيقه زمانميبرد و نيازمند مقدار ناچيزى پرتودهى است، و ازينرو براى  • 
.
دارد سالمت تان خطر بسيار آمى 


رد. آل زمان معاينهبوسيلهى آزمون غربالگرى سينه، پيرامون ني م ساعت وقت ميگي •


چرا به آزمون غربالگرى سينه نياز دارم؟ 
سال شايعتر  50 
سرطان سينه در زنان باالى 
ميشود. از هر نه زن يکنفر در طول عمرش به سرطان سينه دچار 

آزمون غربالگرى سينه ميتواند به يافتن تغييرات آوچك در پستان پيش از آنكه عالمت يا نشانهاى از  است .
چنانچه تغييراتى در مراحل نخست يافت شوند، شانس معالجهى موفقيتآميز بيمارى  بيمارى رخدهد، آمك آند .

.
وجود دارد

آيا همهى زنان بايد مورد آزمون غربالگرى سينه قرارگيرند؟ 
ساله براى انجام آزمون غربالگرى سينه دعوت می نماييم . تا  70 زنان  50 ما هر سه سال از همهى

سال  بنابراين با اينكه از خانمهاى باالى  70 
ايد. با افزايش سن، احتمال بروز سرطان سينه در بانوان افزايش میي
شما  
ييم. براى انجام غربالگرى سينه دعوت نميشود، ما هر سه سال يكبار شما را جهت انجام آزمون ترغيبمينما


يد. ميتوانيد با واحد غربالگرى محلى خود جهت تعيين وقت معاينهى غربالگرى سينه تماس بگير

بگيريد تا شما  با پزشكتان تماس در هر سنى آه باشيد، چنانچه نگران ايجاد عارضهاى در پستان خود هستيد، لطفًا

مايد. را درصورت نياز به نظر تخصصى، راهنمايى ن

چ ي ست؟ (NHS Breast Screening Programme)  برنامهى غربالگری سينهى ان اچ اس
نام شما از  سال سن داشته باشيد، اين برنامه از دعوت شدن شما اطمينان حاصل مينمايد . تا  70 چنانچه  50

اين اطالعات از فهرست نامهايى آه پزشكتان بايگانینموده، بدست  .
پروندهى سوابق درمانیتان دريافت ميگردد

شد. میآيند، بهمين سبب نيز پزشكتان بايد همواره نام و نشانى صحيح شما را داشته با

بهمين خاطر  در بيشتر نقاط آشور ما به نوبت از طريق مطب پزشكان براى انجام غربالگرى دعوت مينماييم .
تا هنگاميكه آه نامتان در مطب يك  سالگى ميشويد، دريافتننماييد . 50 
امكاندارد آه دعوت را در سالى آه وارد

.
سالگی براى آزمون غربالگرى سينه دعوت ميگرديد 53
پزشك موجود باشد، پيش از سالروز 
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براى آزمون غربالگرى سينه بايد به آجا مراجعه آنم؟ 
خواهشمند است در روز  
اشد. مرآز غربالگرى ميتواند در يك بيمارستان يا درمانگاه، يا حتى در يك واحد سيار ب

انجام غربالگرى سينه از پودر تالك يا اسپری دئودورانت استفاده ننماييد چرا آه اين آار ميتواند بر روى 
ماموگرام تأثير بگذارد .

چگونه است؟  جلسهى آزمون غربالگرى سينه دقي قًا

بپرسيد. هنگاميكه وارد ميشويد، هرآنچه ميخواهيد آزادانه دربارهى غربالگرى سينه 

هنگاميكه لباس خود را درآورده و احساس آمادگى و آسودگى نموديد، يكى از خانمهاى متخصص مسئول آزمون 
وى پستانهاى شما را يكیيكى در  
ميپرسد. غربالگرى، ماموگرافى را برايتان شرحداده و تعدادى سؤال از شما 


رد. ميان صفحههاى ويژهاى قرارداده و تصويرهاى پرتوى ايكس را ميگي


ميشوند. ماموگرافى چند دقيقه وقت ميگيرد و هريك از پستانهاى شما تنها چند ثانيه ميان صفحهها فشرده 
.
هيچگونه شواهدى مبنى بر آسيبرسيدن به پستانها توسط اين شيوه در دست نيست

آيا بايد جامهى خود را درآورم؟ 
بله، از شما خواستهميشود آه لباس خود را بطور آامل تا آمر بكنيد، ازينرو خوبست بجاى پيراهن يك تنه، لباس 


بپوشيد. باالتنهى جداگانهاى 

آيا آزمون غربالگرى سينه دردناك است؟ 
برخى از بانوان از انجام ماموگرافى احساس ناراحتى ميكنند و برخى آنرا بسبب اينكه بايد پستانها محكم 

درجايشان فشردهشوند تا تصوير پرتوى ايكس خوبى تهيهشود، دردناك میيابند .
چنانچه احساس درد ميكنيد بايد بدانيد آه اين حس بطور معمول تنها در مدت تهيهى ماموگرام وجود دارد، گرچه 


امد. بينج ممكناست آه حس درد در تعداد آمى از بانوان، تا مدتى پس از آزمون نيز بدرازا

چه موقع جواب آزمون را ميگيرم؟ 
پس از اينكه ماموگرام تهيهگرديد، خانم متخصصى آه جزو آارآنان آزمون غربالگرى است به شما ميگويد آه 
مطمئنشويد آه پيش از ترك مرآز نسبت به اين مورد  چه موقع نتيجهى آزمايشتان را ميتوانيد بگيريد . حدودًا


يد. آگاهى پيداآردها

اگر دوباره دعوت شوم، معنى آن چه ميتواند باشد؟ 
بگونهاى  مورد غربالگرى ) 20
بسبب آنكه ظاهر عكس پرتوى ايكس در برخى از بانوان
 (حدود يك نفر در هر 
اگر  ميگردد . است آه انجام آزمايشهاى بيشترى را ضرورى ميسازد، از آنها براى مراجعهى مجدد درخواست 

بيشتر  دوباره دعوت شده و پس از آن نتيجهى آزمايشها هيچ مورد نگرانآنندهاى را نشانندهند، شگفتزدهنشويد  .
بانوان دچار هيچ عارضهاى نيستند و از پس از گذشت سه سال دوباره از آنها براى انجام آزمون غربالگرى 

روتين دعوت ميگردد .

اگر نياز به درمان داشتم چطور؟ 
افراد اين تيم اطمينان  اگر دوباره دعوت شويد و نيازمند درمان باشيد، يك تيم درمانى از شما مراقبت خواهد نمود .

درمانهاى سرطان سينه  .
حاصلميكنند آه شما همواره از امكانات مراقبتى و درمانى مطلوب برخودار ميگرديد
بعنوان بخشى از اين روند، از شما دعوت ميگردد آه در آزمونى آه  .
هميشه درحال بازنگرى و پيشرفت هستند

البته شما اجبارى براى مشارآت  
نماييد. در طى آن اثر شيوههاى درمانى مختلف با يكديگر مقايسه ميشود، شرآت 

نداريد. در آزمونهاى پيشنهادى 
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آزمون غربالگرى سينه تا چه اندازه قابل اطمينان است؟ 
ماموگرافى يكى از معتبرترين راههاى تشخيص زودرس سرطان سينه است ولى همچون آزمونهاى غربالگرى 


مثال: براى  
نيست. ديگر، بیعيب و آامل 
برخى از گونههاى سرطان را بدشوارى ميتوان در عكس پرتوى ايكس مشاهدهنمود؛  •


برخى سرطانها با اينكه در عضو وجود دارند، ولى در تصوير پرتوى ايكس بهيچوجه ديدهنميشوند؛  •

ممكناست فردى آه تصوير پرتوى ايكس را بررسى ميكند، سرطان را تشخيصندهد (اين اتفاق  •


صرفنظر از اينكه فرد مشاهدهآننده چقدر تجربه دارد، گهگاه رخميدهد ).

آيا آزمون غربالگرى سينه از سرطان سينه پيشگيرى مینمايد؟ 
شما ميبايست نسبت به  خير، آزمون غربالگرى سينه تنها به يافتن سرطان سينه، درصورت وجود آن، آمكميكند .

ايجاد هرگونه تغيير در پستانهاى خود آگاهباشيد، چراکه ابتال به سرطان سينه در هر زمانى ميتواند رخدهد .

ميشوند. ماموگرافيها به سرطان سينه دچار  برخى از زنان پيش از نخستين ماموگرافى خود يا در ميان


ارند. جهت آگاهى از وضعيت پستانها، دستورالعملى پنج موردى وجود دارد آه همه زنان بايد بخاطر بسپ

ناسيد. حالت طبيعى پستانهاى خود را بش •



آنيد. به پستانهاى خود نگاهآرده، آنها را لمس • 

ياد بگيريد آه بدنبال چه تغييراتى بگرديد (تودهها، درد، ترشح از نوك پستانها يا هر مورد غيرعادی • 


ديگرى)

دهيد. هر تغييرى را بيدرنگ به پزشك خود اطالع • 

سال سن داريد، هر سه سال براى انجام آزمون غربالگرى سينه مراجعهنماييد . 50
اگر بيش از  •


بسيارى از اين تغييرات بیخطر هستند ولى بايد همگى  
ارند. داليل بسيارى براى تغيير در پستانها وجود د
بررسیگردند، چراآه احتمال آمى وجود دارد آه اينگونه موارد نخستين نشانههاى ايجاد سرطان باشند .

آگاهى از وضعيت پستانها و انجام منظم ماموگرافى ميتوانند برروى هم منجر به بيشترين احتمال تشخيص 

گردند. زودهنگام سرطان 

پس از انجام بررسى با عكسهاى پرتوى ايكس من چه ميكنند؟ 
بدينگونه آنها ميتوانند آخرين  
ند. واحد غربالگرى سينه، ماموگرام شما را دستكم بمدت هشت سال نگهدارى ميك

ماموگرا مهاى پيشين مقايسه نمايند . ماموگرام شما را با 

فراهمنمودن خدماترسانى مطلوب و آمك به افزايش مهارت  ما بعنوان بخشى از اهداف خود در راستاى 
اين امر بدان  آارآنان متخصص، همهى سوابق غربالگرى از جمله ماموگرامها را بطور منظم بازنگرى ميكنيم .

معناست آه آارآنانى آه در بخشهاى ديگر خدماتدرمانى مشغولند، میبايستى سوابق شما را نيز مشاهدهنمايند .

چنانچه در ضمن بازنگرى مشخصشود آه نيازمند مراقبتهاى ديگرى نيز بودهايد، با شما تماس گرفتهخواهد شد  .
چنانچه مايل به دانستن مطالب بيشترى دربارهى بازنگرى پروندهى خود باشيد، اين اطالعات در اختيارتان 

.
قرارداده خواهند شد

به  (NHS Direct)  براى آسب اطالعات بيشتر دربارهى سوابق بايگانیشده، ميتوانيد با ان اچ اس دايرآت

بگيريد. تماس  شمارهى  4647 0845

3 of 4 



Cancer Screening Programmes 

چكيدهى مطالب 
براى آمك به شما جهت تصميمگيرى دربارهى انجام يا عدم انجام آزمون غربالگرى سينه، مزايا و مشكالت 

اصلى غربالگرى براى سرطان سينه در زير شرح دادهشدهاند .
بيشتر موارد سرطان سينه در مراحل نخست خود شناسايى ميشوند آه دراينصورت احتمال معالجهى  •


موفقيتآميز آنها وجود دارد .
حدود نيمى از موارد سرطان آه در آزمونهاى غربالگرى شناسايى ميشوند هنوز به اندازهاى آوچك  •


اين امر بدان معناست آه نيازى به برداشتن همهى پستان  .
هستند آه بتوان آنها را از پستان خارجنمود

ست. ني

نفر را در اين آشور نجاتميدهد . 1400
آزمون غربالگرى سينه ساالنه جان حدود  • 
آزمون غربالگرى سينه احتمال مرگ و مير ناشى از سرطان سينه را در بانوانى آه تحت معاينه با آن  • 

ميدهد. قرار ميگيرند ، آاهش
اگر در ماموگرام برخى از بانوان مورد مشكوآى باشد، براى انجام بررسيهاى بيشتر از آنها دعوت  • 

پس از انجام آزمونهاى بيشتر مشخصخواهدشد آه بسيارى از اين زنان دچار  دوباره بعملمیآيد .
دعوت دوباره ميتواند نگرانيهايى بهمراه داشتهباشد . 
نيستند. سرطان 

ممكناست آزمون غربالگرى برخى گونههاى سرطان سينه را تشخيص ندهد . •


نيستند. همهى گونههاى سرطان سينهاى آه بكمك غربالگرى شناسايى ميشوند، قابل معالجه  •


بسيارى از بانوان ماموگرافى را عملى دردناك يا ناراحتآننده ارزيابى ميكنند، ولى بطور معمول اين  •


امد. احساس تنها مدت آوتاهى بطول میانج

اطالعات بيشتر و پشتيبانى 
:
اگر هر پرسشى دربارهى خدمات موردنظر داريد، ميتوانيد

از پزشكتان سؤال آنيد؛  •

با نزديكترين مرآز غربالگرى تماس بگيريد؛  •


ديدن  www.cancerscreening.nhs.uk  از وب سايت برنامهى غربالگرى سرطان به نشانى •

آنيد؛ يا 

بازديد نماييد . www.nhsdirect.nhs.uk  به نشانى (NHS Direct)  از سايت ان اچ اس دايرآت •


با مشارآت برنامههاى غربالگرى سرطان ان اچ  (Department of Health)  از انتشارات ادارهى بهداشت
اس  (NHS Cancer Screening Programmes)، و صالحديد و پشتيبانى گروه آموزشى پژوهشى 

مراقبتهاى اوليه و تحقيقات سرطان انگلستان 
.(Cancer Research UK Primary Care Education Research Group) 

©
 ميباشد 2006 بسال Crown تشرآ به لقمتع متن ينا انتشار حق
 (Department of Health) بهداشت ىاداره براى
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