
 بسمه تعالی                                    

  شوید آماده چگونه

 از:پستان ازشرایط آگاهی برای خود سینه معاینه انجام جهت آمادگی برای

 از آگاهی برای پستان معاینات شروع از قبل. دهد یاد بخواهید خود پزشک

 با تکنیک و ها دستورالعمل مورد در بحث مورد در است ممکن ، پستان

 .باشید مفید پزشک

 شما های سینه که کنید انتخاب را زمانی خود چرخه در ، دارید قاعدگی اگر

 قاعدگی دوره طول در ماه هر شما هورمون سطح. باشند داشته دردرا کمترین

 دوره شروع با. شود می پستان بافت در تغییر باعث این و کند می نوسان شما

 خودتوسط معاینه برای زمان بهترین. یابد می کاهش ،تورم شما قاعدگی

 قاعدگی دوره پایان از بعد هفته معمولا  ، پستان از آگاهی برای خودتان

 .شماست

 

 دارید انتظار آنچه

 پوشش و لباس کنیدبدون شروع خود های سینه(دیداری) بصری معاینه با

 از بازرسی برای. نگهدارید خود کنار در را خود بازوهای و بشینید آینه جلوی

 :دهید انجام را زیر موارد ، بصری های سینه

  بودن قرینه و تقارن یا شکل ، اندازه تغییر دنبال به و بایستسد جلو به رو

 .است( وارونه) برگشته داخل به شما های سینه نوک آیا که کنید بررسی.باشید

 .کنید  مشاهده خود باسن روی بر شده فشرده دستان با را خود های سینه

 شما های دست کف و شده بلند سرتان روی که بازوهایی با را خود های سینه

 .کنید بازرسی است شده داده فشار هم به

 متقارن کف پایین در(ها چین) ها پشته ببینید تا کنید بلند را خود های سینه

 برای را هایتان سینه بصری نظر از که دارید بینایی اختالل اگر.خیر یا هستند
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 خانواده اعضای از یکی یا اعتماد قابل دوست یک از ، کند می دشوار شما

 .کند کمک شما به تا بخواهید

 کنید استفاده خود های سینه بررسی برای خود دستان از ، بعد

  سینه خود معاینه برای شکل گوه الگوی

 سینه خودآزمایی

 :است زیر موارد شامل سینه معاینه دستی بخش انجام متداول روشهای

 

 روی تا کنید انتخاب را دیگر صاف سطح یک یا تختخواب یک. کشیدن دراز

 باعث و یابد می گسترش پستان بافت ، کشیدن دراز هنگام. بکشید دراز پشت

 .شود تر راحت و تر نازک احساس شود می

 شما انگشتان تا بخیسبانید صابون با را خود های سینه و انگشتان. حمام در

 برخی ، خود های سینه بررسی هنگام.کنند حرکت تر صاف شما پوست روی

 :از عبارتند باشید داشته نظر در باید که کلی نکات از

 خود میانی انگشت سه ازامتحانات. کنید استفاده خود انگشتان از انتهای گوشتی

 .انگشتان انتهایی نوک از نه ، کنید استفاده امتحان برای

 که خود دست از دیگری قسمت از ، دارید مشکل خود انگشت اگردرانتهای 

 از.کنید استفاده خود انگشتان پشت یا دست کف مانند ، است تر حساس

 فشارهای از استفاده با که است این شما هدف. کنید استفاده مختلف فشارهای

. شود احساس سینه بافت تمام تا کنید احساس را پستان مختلف عمق ، مختلف

 برای متوسط فشار ، پوست به بافت نزدیکترین احساس برای سبک فشار از

 سینه قفسه به نزدیک بافت احساس برای محکم فشار و تر عمیق کمی احساس

 فشار سطح هر از حتما بعدی نقطه به حرکت از قبل. کنید استفاده ها دنده و

 خود پرستار یا پزشک با ، دهید فشار چقدر که نیستید مطمئن اگر. کنید استفاده

 .کنید صحبت
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 دقت با تا بکشد طول دقیقه چند است ممکن. نکنید عجله. بگیرید را خود وقت

 .شود بررسی شما های سینه

  یک از خود سینه کامل بررسی از اطمینان برای کنید دنبال را الگوی یک

 سینه روی را ساعت یک صورت ، مثال عنوان به. کنید استفاده تکنیکی روش

)سینه رامثل ساعت تقسیم بندی کنید و هر قسمت را سیب  پای برشهای یا خود

 شروع خود استخوان ترقوه نزدیکی از. کنید تصور( بخش معاینه کنید شبخ

 ، کنید بررسی را بخش آن و کرده

 استخوان ترقوه    

 

 را خود انگشتان سپس. دهید حرکت خود پستان نوک سمت به را خود انگشتان 

 با شما های سینه بررسی که دارید معلولیت اگر.کنید منتقل بعدی قسمت به

 توانید می هم هنوز زیاد احتمال به ، است دشوار تکنیک این از استفاده

 سینه معاینه های راه بخواهید خود پزشک از. دهید انجام را پستان خودآزمایی

 .دهد نشان شما به را خود های

  نتایج

 ؟ است عادی چیزی چه

 زیرا ، کنند می پیدا خود های سینه در تغییراتی یا ها توده ها خانم از بسیاری

 می اتفاق قاعدگی چرخه مختلف نقاط در که است طبیعی تغییرات این از برخی

 ها سینه. نیست وحشت برای دلیل پستان در توده ایجاد یا تغییر یافتن. افتد

 خط یک ، مثال عنوان به. دارند متفاوتی احساس مختلف های مکان در اغلب
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 شما های سینه احساس و ظاهر. است طبیعی پستان هر پایین در محکم الراس

 .کند می تغییر سن افزایش با

 مالقات خود پزشک با شدید متوجه اگر؟ بگیرید تماس پزشک با موقع چه

 احساس یا ظاهر نحوه در شماتغییر بغل زیر نزدیکی در سخت گره یا توده:کنید

 آن اطراف بافت با که برجسته بودن پر یا شدن ضخیم جمله از ، شما سینه

 شما سینه پوست روی بر پشته یا برآمدگی ، پوکر ، برافروختگی است متفاوت

 قرار فشار تحت( وارونه) داخل به چسبیدن جای به پستان نوک تغییر تازگی به

 تخلیه  بثورات یا زخم ، فلس ، خارش درد یا تورم ، گرما ، گیردقرمزی می

  خونین سینه نوک

 بررسی برای را دیگری روشهای و آزمایشات است ممکن شما پزشک

 توصیه سونوگرافی و ماموگرافی ، سینه بالینی معاینه جمله از پستان تغییرات

 .کند

 مایو کلینیک کارکنان توسط

 تهیه و ترجمه :دکتر حسین جدید                 

 سایت تخصصی دکتر جدید                   

exam/about/pac-procedures/breast-https://www.mayoclinic.org/tests-اینهتصویر مع

20393237 
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