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سرطان سینه چست؟

عالئم این بیماری چیست؟

روش های تشخیص سرطان سینه

انجام ماموگرافی برای چه افرادی ضروریست؟

چگونه میتوانیم ماموگرافی انجام دهیم
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بنیاد قلب فارس
بیمارستان قلب کوثر

ات خدمبیمارستان قلب کوثر آماده ارائه تصویر برداری  بخش 

تصویربرداری ماموگرافی
کشورجنوب ماموگرافی در با پیشرفته ترین دستگاه 

از سینه با دستگاه پیشرفتهMRIو همچنین 

.در اسرع وقت به همشهریان عزیز می باشد

درمانی خود هستید،در انتظار جهت انجام خدمات اکنون که  
، وبتبدون اخذ نتصویر برداری، می توانید با مراجعه به بخش 

.درا انجام داده و نتیجه آن را دریافت نماییخود ماموگرافی

:ماموگرافیانجاممزایای
قبليگيرینوبتوداروخوردنوقبليآمادگيبهنيازبدون
استآزارودردبدونوسادهتهاجمي،غيرروش
روزیکدرتنهادهيجوابوانجام
سينهطبيعيغيرتغييراتوهایتودهتشخيصدرزیاددقت

تصویر برداری با کمترین میزان اشعه
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تصویربرداری دیجیتال

ارائه تصاویر با کیفیت و تشخیص عالی

خیابان قصر دشت، بعد از زیر گذر شاهد، بیمارستان قلب کوثر: آدرس
www.kowsar-hospital.ir: تارنما71955-697: صندوق پستی

071-36250500: نمابر071-36141842: تلفن

Reference: Breast Imaging; Daniel B Kopans
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کهمي شوداطالقسرطاننوعيبهسينهسرطان:سینهسرطان
.استپستاندرغيرطبيعيسلول هایقاعدهازخارجرشدازناشي

بروزسينهپوستومجرایيلوبولي،بافتدرمعموالپستانسرطان
نتریشایعکشورهاازبسياریدرسينهسرطانامروزه.کندمي

آنبروزميزانوشيوعمتاسفانهوآیدميشماربهزناندرسرطان
.باشدميافزایشبهرو
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ينهسسرطانبودنکشندهعليرغم:سینهسرطانتشخیص
دیدجهایروشازاستفادهوبالينيمعایناتواسطهبهخوشبختانه

رميومرگموقع،بهدرمانوزودرستشخيصدرصورت،تشخيصي
.یافتخواهدچشمگيریکاهشبيماریاینازناشي
دباشميزیلمواردشاملسينهسرطانغربالگریمتداولهاروش

فردتوسطمنظممعاینه.1
پزشکتوسطایدورهمعاینه.2

ماموگرافیانجام.3

وهسينازسادهرادیوگرافيعکسیکرافيماموگ:ماموگرافی
.استسينهلمسغيرقابلسرطان هایزودرسکشفبرایابزاری

مسلقابلکهآنازقبلهامدتراسينهسرطانمي تواندماموگرافي
.کندشناسایيشود،

نمونه ای از بافت درگیر سرطان سینه

مراههمي تواندمعموالسينهسرطانبروز:سینهسرطانعالئم
:باشدزیرعالئمازیکيبا

سینهنوکدرشکلتغيير
دباشنرفتهبينازبعدیماهانه یعادتازبعدتاکهدردی
 نرودبينازبعدیماهانه یعادتازبعدتاکهایتوده
ه هاسينازیکينوکاززردیاقهوه ایقرمز،شفاف،ترشحات
(پوستخارشتورم،،قرمزی)سینهپوستشکلتغيير
بغلزیریاترقوهاستخواناطرافدرتودهیاتورم

به موارد مشاهدهدر صورت 
طان تشخيص و درمان به موقع سر. پزشک مراجعه کنيد

.سينه، شانس زندگي فرد را بيشتر مي کند

:  ماموگرافیموارد کاربرد تست 

جهتدرقبوليقابلاثرتواندميسينهسرطانهنگامزودتشخيص
انجامروایناز.باشدداشتهسينهسرطاندرماناحتمالافزایش

.ودشميتوصيهایدورهبصورتریسکدارایافرادبرایماموگرافي
 عالئم و تغييرات در سينهزنان با
 (  ماموگرافي پایه)سال با مشورت پزشک معالج 40تا30زنان
 ساله2انجام : سال در صورت عدم عالئم40باالی زنان
 ساليانهانجام : سال در صورت داشتن عالئم40باالی زنان
 بيماران با سابقه ابتال به سرطان سينهپيگيری


