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 اتيدي الذَّ فحص الثَّ 
 

 

 متى؟
 

 ،عاعية لهمــاورة الشَّ إلجراء الص  و ،ينديأفضل وقت لفحص الثَّ 

 را  ـ  ، أقل تأثدي أقل إيالما  الثَّ  ة، حيث يكونهو بعد كل دورة طمثيَّ 

 ( أكثر وضوحا .....ل وجودهااوالكتلة )في ح عة،باألشَّ 

 

 استئصالبسبب اإلياس أو  ا)إمَّ  ةدورة طمثيَّ ساء بدون عند الن  

 .اتــيالذَّ فحص الد اليوم األول من كل شهر إلجراء حد  ي  م( الرح

 

 
 

 ؟تبحثين عمَّ 
 

 غاية فحص الثدي الذاتي الدوري هو البحث عن

 

 شيء خارج عن المألوف. سماكة أو أيكتلة،  

 .به ما يجاورها من أنسجة، ال تشلجانبأحادية ا، عقدي ةبنية فصيصي ة،  

 .متجانسا ( مفصصا   دة الثدي الطبيعية ملمسا  ذ غتأخ)           

 اإلبط. في منطقةتورم أو كتلة  

 .مؤلمة نقاط 

 مفرزات من الحلمة. 

 

 نبدأ روتينيا  بفحص الثدي األيمن ثم الثدي األيسر.



 

 –بين الجهتين دائما  قارني  -
 

 
 

 الخاصرتينن على أمام المرآة واليدي

 
 

       وراقبي الثديين بحثا  عن: رتينلخاصقفي أمام المرآة واليدين على ا

 .عدم تناظر الثديين 

 كتل أو تورم. 

 انكماش( جلدي.) شتر 

 تقرحات جلدية. 

 تبدالت لونية جلدية. 

 .(انقالب الحلمة نحو الداخل) غؤور حلمة 

 .مة(الحل ن عصردو، تسيل منها بصورة عفوية )مفرزات من الحلمة 

 

 -بين الجهتين  دائما   قارني-
 

 
 

 

 

 اليدين لألعلىأمام المرآة و
 

 اليدين لألعلى.ابق وكرري الفحص السَّ 

 تأكدي من فحص الوجه السفلي للثدي خاصة في األثداء الكبيرة.



تالحظين ما قد يخفى بالرؤية المباشرة الثدي فقد انظري إلى و قفي بصورة جانبية أمام المرآة

 ة من كتل أو عدم تناظر.األمامي
 

 –بين الجهتين  دائما   قارني -

 

                       
 فحص الثدي األيمن                                 فحص الثدي األيسر      

 

 وضعية االستلقاء الظهري

 

 :نفحص الثدي األيم
 

 األيمن. اليد اليمنى تحت الرأس، وسادة صغيرة تحت الكتفى الظهر، استلقي عل

 استخدمي اليد اليسرى لفحص الثدي األيمن.

 ليس نهاياتها.األصابع و استخدمي لب  ابسطي اليد و

 ال تنسي فحص اإلبط الموافق.قومي بحركة دائرية لمسح كامل غدة الثدي و

 .هامفرزات من بي خروجراقاضغطي برفق على الحلمة و
 

 –دي المقابل ري الخطوات ذاتها بفحص الثَّ كر   -

 
 

 

 
 

 املحمَّ ا في
 

 در(.دي األيمن فوق جدار الصَّ لنشر الثَّ ) أسابدئي بالجهة اليمنى، ضعي يدك اليمنى فوق الرَّ 

 كل أعاله(. ن بالشَّ كما هو مبيَّ ) ةاألصابع لليد اليسرى، قومي بحركة دائريَّ  باستخدام لب  

 ة الثدي. ثم انتهي بفحص اإلبط الموافق.غد ملدي من فحص كاتأكَّ 



 يل االبطي. باتجاه اإلبط يدعى بالذَّ  دي يمتد  أن  جزءا  مهما  من غدة الثتذكري دائما 

 

 -بين الجهتيندائما  قارني  -
.............................................................................................. 

 

 بقراءة المقاالت التالي ة: أنصح

جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاِز ا -         لقِت المرأة  من ضلع الر   لعلمي  خ 

لقِت المرأة  من ضلع الر   -         اهد  جسيم بار )نعم، خ   (PowerPointجل، والش 

جل يد عي -         ر  جنَس وليدها، والر   المرأة  تقر 

 (tPowerPoinكما النطاف، هناك بويضة مؤن ثة وأخرى ذكر ) -        

.. َعطيَّة  خالٍق وَصنيعة   -       وح  والنَّفس   مخلوقٍ  الر 

 الالتمرامي والدَ خلق  السَّماواِت واألرِض أكبر  من خلِق النَّاس.. في ال-      

اء من ضلع آ -       اءُمكاشفات قرآنّية، ُتفَّاحة آدم، خلُق حوَّ  .. دالالٌت ومعنىدم، حوَّ

.. هذه -        اء   حــــــــــوَّ

  خالصال معراَج سفينة  نوح، طوق نجاة  -       

 لة ألِف عامالمصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رح -       

  خليليم  الل م ابراههكذا تك -       
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