
تعرفي على اخملاطر .

احرصي على اخلضوع للفحوصات الالزمة .

تعرفي على احلالة الطبيعية لثدييك .

احرصي على اتباع منط حياة صحي .

.

.
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كل األمور كانت تسير وفقاً ملا هو مخطط لها حتى اكتشفت

تغيراً فى ثديي حيث بدت وكأنها لدغة حشرة ثم بدت حمراء ومتورمة

ولكنني اكتشفت في النهاية أننى مصابة بسرطان الثدي .

سارة ٣٢
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أنت طالبة جامعية

تعملني بجد في وظيفتك

تستمتعني بوقتك مع أصدقائك

تفكرين بشأن مستقبلك

تعتنني بأسرتك

كنت صغيرة .

ال تشربني الكحوليات .

لم يسبق أن أصيب أحد من أسرتك بالسرطان .

بادري بزيارة أخصائي الرعاية الصحية إذا الحظت ظهور 

أي من التغيرات التالية على ثدييك :

وجود تورم أو كتلة صلبة أو تغلظات داخل الثدي أو في

منطقة اإلبط .

وجود انتفاخ أو إحساس باحلرارة أو إحمرار أو بقع داكنة

في الثدي .

حدوث تغير في حجم الثدي أو شكله .

وجود نقر أو جتعد في اجللد .

وجود طفح جلدي أو تقرحات قشرية على احللمة مع الرغبة

فى حك اجللد .

انسحاب احللمة إلى الداخل أو أجزاء أخري من الثدي .

خروج إفرازات من احللمة بشكل مفاجئ .

الشعور بألم ال ينقطع في مكان معني .

ال أحد يعرف بشكل محدد ما الذى يسبب سرطان الثدي

فى شخص معني وفي وقت معني. لكن ما نعرفه هو أنه في

ً، فإن فرص النجاة تصبح  حال اكتشاف سرطان الثدي مبكرا

مرتفعة .

حافظي على وزن صحي للجسم .

اجعلى التمارين الرياضية جزءاً من أنشطتك اليومية .

قللي من شرب الكحول .

أكثري من الرضاعة الطبيعية، إن أمكن ذلك .

جميع السيدات معرضات لإلصابة بسرطان الثدي .

برغم ندرته إال أن الفتيات قد يصنب بسرطان الثدي في

العشرينات من عمرهن .

وهذا العام في الواليات املتحدة سيتم تشخيص حوالي ١١٠٠٠

حالة مصابة بسرطان الثدي بني السيدات الالتي تقل أعمارهن

. ً  عن٤٠ عاما

وفي الواليات املتحدة، يعد سرطان الثدي هو السبب الرئيسي

للوفاة من بني جميع أنواع السرطان في السيدات الالتي تقل 

. ً أعمارهن عن ٤٠ عاما

حتدثي إلى أفراد عائلتك ملعرفة التاريخ املرضي لعائلتك .

استشيري طبيبك بشأن مدى خطورة إصابتك بسرطان الثدي .

حتدثي مع طبيبك ملعرفة الفحوصات املناسبة لك إذا كنت

معرضة لإلصابة بسرطان الثدي بنسبة أكبر .

تعرفي على متى يجب عليك اخلضوع لفحوصات أشعة الثدي

(املاموجرام) أو أي اختبارات أخرى مثل أشعة الرنني املغناطيسي

. (MRI)

اخضعي للفحص الطبي للثدي كل ٣ سنوات على األقل بدءا

من سن العشرين، وكل عام بدءاً من سن األربعني .


