
كل ما يهمك عن
سرطان الثدي



الفهرس 

لمـــــاذا الكشف المبكر لسرطان الثدي؟

سرطان الثدي في أرقام 

ماهو الماموغرام؟

لماذا يتم استخدام الماموغرام؟ 

هل الماموغرام يؤثر على الغدة الدرقية ؟

سرطان الثدي ولقاح كوفيد 19 

متى يجب الكشف عن سرطان الثدي

هل صحيح أن الفحص بجهاز الماموغرام 
يزيد من احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي؟

شروط الفحص بالماموغرام 

لسرطان  المبكر  االكتشاف  عن  حقائق 
الثدي

اإلصابة  احتمالية  من  تقلل  عوامل 
بسرطان الثدي

مفاهيم خاطئة عن سرطان الثدي

كيف احجز موعد



لمـــــــــــــــاذا
الكشف المبكر

لسرطان الثدي؟



المبكر  بالكشف  االلتزام 
يساهم  الثدي  سرطان  عن 
بمراحله  المرض  بتشخيص 
نسبة  تزيد  حيث  المبكرة 

الشفاء ألكثر من 

 95% 



من عدد النساء الالتي بادرن 
بالفحص كانت نتائجهم سليمة. 

باالكتشاف المبكر لسرطان 
الثدي الرحلة تصبح آمنة



سرطان الثدي
في أرقام

سرطان الثدي
في أرقام



نسبـة اإلصـابة بسرطان الـثدي في تـزايـد مستـمر

 

فـــي  الثــــدي  ســـرطان 
المملــــكة أكـثـر شيـوعـًا 
بين الســـيدات بعمر ٤٠ 

عامًا فما فوق

أكـثــــر من %55 من الحــاالت 
فـي المملكة يتم اكتشافها 
بمراحـــل متأخرة ممـــا يقلل 

من فرصة الشفاء منه

عــــــــــــام

السرطان األول
عند النساء عالميًا بنسبة



سرطان الثدي هو 
السرطان األول 
واألكثر شيوعًا 

عالميًا واقليميًا 
ومحليًا. 



من أورام الثدي هي أورام 
حميدة غير سرطانية



عند االكتشاف المبكر لسرطان الثدي

العالج
أسهل وأسرع

العالج
أسهل وأسرع



االكتشاف المبكر 
لسرطان الثدي سبب 

النخفاض معدل 
الوفيات



ماهو الماموغرام؟

أفضل وسيلة للكشف المبكر عن سرطان 
الثدي عند السيدات بعمر 40 سنة فما فوق. 

يتضمن إجراء صورتين أو 
أكثر لكل ثدي

يكتشف األورام التي 
اليمكن كشفها 
بالفحص الذاتي

(X-ray) هو تصوير الثدى باألشعة السينية البسيطة



ُيستخدم الماموغرام (التصوير الشعاعي للثدي) إما لغرض 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي أو للتشخيص

لغرض الكشف المبكر
لكشف أي تغير غير طبيعي بالثدي وقبل ظهور األعراض.

لغرض التشخيص
مثل  بالثدي:  بها  المشتبه  والتغيرات  األعراض  من  للتحقق 

الشعور بكتلة بالثدي، تغيرات بالجلد، أو تغيرات بالحلمة. 

لماذا يتم استخدام الماموغرام؟ 



الكشف المبكر بالماموغرام يزيد نسبة الشفاء 
من سرطان الثدي إلى أكثر من 95% 

المســـحية  الثـــدي  بأشـــعة  الـــدوري  التصويـــر 
(الماموغرام) يستغرق عادة 20 دقيقة. 

التصويـــر الـــدوري بالماموغـــرام يكشـــف الورم 
قبل ظهور األعراض بثالث سنوات تقريبا. 

لماذا يعتبر التصوير
بأشعة الماموغرام أفضل

وسيلة للكشف عن سرطان الثدي؟ 



هل الماموغرام يؤثر على 
الغدة الدرقية ؟

الدرع الواقي متوفر في عيادات التصوير
بالماموغرام في حال رغبتك بارتدائه

كمية األشعة 
المستخدمة 

بالماموغرام قليلة 
جدًا.

كمية أشعة 
الماموغرام التي 

تصل للغدة تعادل 
نصف ساعة من 
التعرض لألشعة 
الطبيعية وبالتالي 
ليس لها تاثير ضار.

كمية اإلشعاع الذي 
تتعرض له السيدة 
من األشعة يعتبر 
آمن وليس هناك 
حاجة الرتداء الدرع 

الواقي إلنه قد يقلل 
من دقة التشخيص 



عند تلقي لقاح كوفيد 19 
عليك االنتظار لمدة أربعة إلى ستة أسابيع 

إلجراء الكشف المبكر لسرطان لثدي 

" احرصي على عدم إلغاء الفحوصات بسبب أخذك 
لقاح COVID-19، بل يمكنك التأجيل إلن الكشف 

السنوي أداة مهمة للتشخيص المبكر." 

لماذا 

عند  اإلبط  تحت  اللمفاوية  الغدد  تتورم  ربما 
البعض بعد تلقي اللقاح، وهذه عالمة طبيعية 
على أن الجسم يبني حماية ضد كوفيد19- ولكن 
الثدي  بقراءة خاطئة لصورة  يتسبب  أن  يمكن 

الشعاعية. 



متى يجب
الكشف عن
سرطان الثدي



ومن عمر ٣٠ سنة فما فوق في الحاالت التالية: 

وجود تاريخ عائلي قوي 
أو شخصي لإلصابة 

بسرطان الثدي.

التعرض للمعالجة 
اإلشعاعية على الصدر بعمر 

مبكر (بين 30-10 سنة)

وجود استعداد 
وراثي لإلصابة 
بسرطان الثدي

الثـــدي  تصــــوير  يصبــــح  األربـعـيــــن  بلــــوغ ســــن  عنـــد 
بالماموغرام ضروريًا كل عامين

عــــــــــــام

https://youtu.be/OQehsRFE-yU


عند مالحظتك أو احساسك بما 
يلي يجب عليك مراجعة طبيبك: 

ورم في منطقة الثدي 
أو تحت اإلبط. 

( ال داعي للقلق.. ولكن الحذر واجب! ) 

قد تحصل األعراض و العالمات السابقة بسبب أمراض 
ليس لها عالقة بسرطان الثدي واستشارة الطبيب 

ضرورية للوقاية واالطمئنان

تغير في لون أو مظهر جلد الثدي 
أو الحلمة (إحمرار/سماكة..إلخ) 

إفرازات من 
الحلمة. 

إنكماش أو إنقالب 
الحلمة. 

ألم في الحلمة 
أو الثدي. 



مفاهيم خاطئة
عن سرطان الثدي



شاهدوا المقطع لمعرفة الجواب

هل صحيح أن
الفحص بجهاز الماموغرام

يزيد من احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي؟

https://youtu.be/OQehsRFE-yU


مزيـــالت العـــرق آمنـــة بالعمـــوم، وال 
إثبـــات علمـــي علـــى وجـــود  يوجـــد أي 
عالقة بين مزيالت العرق باأللمنيوم 

وسرطان الثدي. 

    
  

يقولون إن مزيالت العرق وخاصة اللي 
فيها ألمنيوم تسبب سرطان الثدي



شروط الفحص

احضار الهويةغير حامل
الشخصية. 

3عــــــــــــام
يفّضل الحضور 
باأليام العشر 

األولى من الدورة 
الشهرية

غير مرضع 

من عمر 30 عند وجود 
تاريخ عائلي أو شخصي 

لإلصابة بسرطان الثدي، 
قصة معالجة شعاعية 

سابقة على الصدر
بعمر صغير. 

40 سنة 
فما فوق

عــــــــــــام



حقائق عن االكتشاف 
المبكر لسرطان الثدي

يزيـــــد من نـسـبــــة 
الـشـفـــاء

الفحص غير مريح لبعض 
السيدات ولكنه يستمر 

دقائق فقط. 

يـقــلـل مــن عـــدد 
الوفيــات

مــن عــمــر 40 ســنـــة يجب 
القيام بالفحص الدوري 

بالماموغرام

يكون العالج أسهل وأكثر 
فعالية حيث يبدأ مبكرًا قبل 

انتشار الورم. 

آمن إلن جرعة األشعة ضئيلة 
جدا تعادل كمية األشعة 

الطبيعية التي نتعرض لها من 
البيئة على مدى ثالث أشهر. 

%

عــــــــــــام



ماهي عوامل الخطورة التي قد تزيد من 

احتمالية اإلصابة بسرطان الثدي؟ 

التقدم 
بالعمر. 

وجود عامل وراثي 
بالعائلة. 

إصابة واحد أو أكثر من أفراد العائلة 
بسرطان الثدي أو بسرطان المبيض 

(األم، األخت، االبنة، العمة، 
الخالة...الخ) 

المعالجة اإلشعاعية على 
الصدر لسرطان سابق 

بعمر مبكر. 

وجود إصابة شخصية 
سابقة بسرطان الثدي 
أو بسرطان المبيض. 

تناول حبوب منع الحمل لفترة 
طويلة أو المعالجة الهرمونية 

البديلة بعد سن اليأس. 

عدم ممارسة 
الرضاعة الطبيعية. 

السمنة و الوزن 
الزائد. 

عدم ممارسة 
الرياضة. 



تجنب المعالجة الـهرمونيـة

االبـتعـاد عـن تناول حبوب مـنع 
الـحمل لمدة طويلة 

الكشف المبكـر في حال وجود 
تاريخ عائلي

الكشف بالماموغرام كل 
سنتيـن من عمـر الــ ٤٠ سنـة 

من

سنة

اإلنجاب المبكر

اإلرضاع الـطبيـعـي 

تـنـاول الغـذاء الصحي

تجنب زيـادة الـوزن

ممارسة النشاط البدني 

عوامل تقلل من احتمالية 
اإلصابة بسرطان الثدي



كيف احجز ؟



وستتم إحالتك إلى عيادة الكشف المبكر
بأحد  المستشفيات الحكومية

أّما العيادات المتنقلة وعيادات األسواق
سيتم استقبالك مباشرة بدون تحويل

احجزي موعدك

من خالل

االتصال
على

تطبيق
صحتي

937

للتصوير الشعاعي للثدي بالماموغرام في المركز 
الكشف  عيادة  إلى  إحالتك  ستتم  حيث  الصحي 

المبكر بإحدى المستشفيات الحكومية. 

http://onelink.to/yjc3nj


لمعرفة مواقع الكشف المبكر انقر هنا

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/wh/Breast-Cancer/Pages/002.aspx

