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بطاقة املراقبة الذاتية
لقد جهزنا بطاقة امل راقبة الذاتية هذه لك خصيص اً! تحتوي البطاقة
عىل تعليامت م راقبة الثديني .ضعي البطاقة يف مكان يذكّرك
.بامل راقبة .من املفضل أن تفحيص ثدييك مرة يف الشهر
ملاذا امل راقبة الذاتية؟
رسطان الثدي هو أعم أنواع األورام الخبيثة يف فنلندا ،وقد يصيب
أي إنسان لكنه أكرث شيوع اً بني النساء ،حتى أن كل ثامن امرأة
يحس ن التشخيص
تصاب برسطان الثدي يف مرحلة ما من عمرهاّ .
املبكر من توقع اإلصابة برسطان الثدي .لذلك عندما تفحصني
ثدييك بشكل منتظم ،فإنك تتعلمني مالحظة الت ّغ ريات التي تحدث
.يف الثديني واإلحساس بتلك الت ّغ ريات
كيف تتم امل راقبة؟
والجس .توجد التعليامت
تشمل امل راقبة الذاتية مرحلتني :النظر
ّ
األدق عىل الوجه الخلفي من البطاقة .افحيص ثدييك مرة يف الشه ر.
وإذا كنت حائض اً فإن أفضل وقت للفحص هو مبارشة بعد الحيض.
د ّوين مالحظاتك يف مذكرة .تحدث تغ ريات يف الثديني مع تقدم
العمر ويف مختلف م راحل الشه ر ،لكن ال تدعو كل التغ ريات للقلق.
وعىل كل حال اتصيل بالطبيب دامئ اً إذا الحظتي تغي ريات يف الثديني

تم إنتاج البطاقات بعدة لغات بالتعاون مع اتحاد مونيكا
.نايست ،جمعية مسجلة
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امل راقبة بالنظر
انظري إىل ثدييك باملرآة بحيث تكون يداك مسرتخية لألسفل ثم
عندما تكون يداك مرفوعة لألعىل .أنظري إىل املرآة أوالً من األمام
ثم من الجانبني .أنظري تحت الثديني أيض اً .انتبهي إىل حجم
الثديني وشكلهام وإىل التغي ريات يف الجلد والحلمتني .ج ّريب أن
تضغطي قلي الً عىل الثدي وراقبي ما إذا كان يترسب من الحلمة
.إف راز سائيل

بالجس
امل راقبة
ّ
بالجس وأنت مستلقية عىل ظهرك .تحسيس
تحسيس كِ ال الثديني
ّ
بتمرير األصابع مع الضغط بقوة مناسبة عىل كل أنحاء الثدي
بحيث تكون األصابع مستقيمة ومنض ّم ة .كرري الفحص ثالث
م رات عندما تكون اليد التي يف طرف الثدي املفحوص ممتدة
بشكل محا ٍذ للجسم أوالً ثم مرفوعة فوق الرأس ثاني اً .كذلك
بالجس .فإذا أحسست بيشء غري عادي فكرري
تحسيس الجوانب
ّ
.الفحص بحذر
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