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 پستان َا را زیر ديش در حمام معایىٍ كىیذ:

 لوس پستاى ّا را هي تَاى در

 سيز دٍش ٌّگام حوام مزدى اًجام

 داد. در ايي حالت مِ پستاى ّا ٍ

 اًگطتاى خيس ٍ لغشًذُ ّستٌذ

 بسياري اس تَدُ ّا بْتز لوس هي

 ضًَذ.

 مُمتریه وكات در خًدآزمایی پستان:

. ّزهاِّ آى را اًجام دّيذ.1  

. خَدآسهايي را بِ طَر ماهل اًجام دّيذ.2  

. در صَرت هطاّذُ ّز تغييز غيز ػادي بِ خاًِ بْذاضت يا هزمش 3

 بْذاضتي درهاًي هحل سنًَت خَد هزاجؼِ مٌيذ.

 ريش لمس كردن پستان َا:

لوس پستاى هْوتزيي هزحلِ خَدآسهايي پستاى است. لوس ّزگوًَوِ    

 غذُ ٍ سفتي در پستاى، هْن هي باضذ.

بزاي لوس پستاى ابتذا بِ پطت دراس بنطيذٍ بزاي هؼوايوٌوِ پسوتواى        

راست يل بالص مَچل در سيز ضاًِ راست قزاردادُ ٍ دسوت راسوت       

خَد را سيز سزتاى بگذاريذ بِ طَري مِ پستاى راست ماهالً در ٍسو     

قفسِ سيٌِ قزار بگيزد. بزاي لوس پستاى راست اس دست چپ استفادُ  

مٌيذ. در هَرد پستاى چپ، بزػنس ػول مٌيذ. ابتذا ّز قسوت پستاى   

را با ًزهِ اًگطتاى)بٌذ آخز اًگطت( ٍ با فطار آرام هؼايٌِ مٌيذ. سپوس     

ّواى قسوت را بيي اًگطتاى ٍ قفسِ سيٌِ فطار بويوطوتوزي دادُ ٍ         

هؼايٌِ مٌيذ. ّيچ ٍقت بافت پستاى را بيي اًگطت ضوسوت ٍ سوايوز          

اًگطتاى فطار ًذّيذ، سيزا بِ اضتباُ احساس هي مٌيذ يل غذُ لوووس   

 مزدُ ايذ.

. 

 

 َمٍ قسمت َاي پستان را معایىٍ كىیذ:

اس اًتْاي بااليي پستاى )حذٍد استخَاى تزقَُ( تا پاييي پستاى )لوبوِ        

پاييٌي سيٌِ بٌذ( ٍ اس جٌاؽ سيٌِ تا توام سيز بغل  بايذ هؼايٌِ ضًَذ .    

بزاي ايي مار هي تَاًيذ اس اطزاف پستاى بِ طزف ًَك پستاى در دايوزُ  

ّاي فزضي ّن جْت با ػقزبِ ّاي ساػت، لوس را اًجام دّيذ. پس اس  

 لوس ّز پستاى لوس سيز بغل ّواى طزف را ًيش اًجام دّيذ.



. دستْا را بز رٍي موز فطار دادُ ٍ ضاًِ ّا را بِ ػقب بنطيذ ٍ 4

در ايي حالت پستاى ّاي خَد را هاًٌذ حالت ّاي قبلي بِ دقت 

 بزرسي مٌيذ.

. خن ضَيذ ٍ دست ّا را بِ صَرت آٍيشاى در دٍ طزف تٌِ 5

 قزاردّيذ ٍ در آيٌِ بِ ظاّز پستاى ّا دقت مٌيذ.

ػالئوي هاًٌذ تَ مطيذُ ضذى ًَك پستاى ٍ يا فزٍرفتگي پَست 

پستاى هوني است فق  در يني اس ايي حالت ّا ديذُ ضَد، لذا 

ضزٍري است توام هزاحلي را مِ ضزح دادُ ضذ ّويطِ ٍ بِ 

تزتيب اًجام دّيذ. تَجِ داضتِ باضيذ ّيچ سًي دٍ پستاى 

صذدرصذ قزيٌِ ٍ ينساى ًذارد. هْن ايي است مِ تغييزاتي را مِ 

 در ظاّز پستاى ًسبت بِ هاُ قبل در آى ايجاد ضذُ پيذا مٌيذ.

 خًد آزمایی پستان شامل دي قسمت است:

 وگاٌ كردن بٍ پستان َا در جلًي آیىٍ   .1

 . لمس كامل پستان َا2

 وگاٌ كردن

بزاي ايي مار، قسوت باالتٌِ خَد را لخت مٌيذ ٍ در هوقوابول      

آيٌِ بِ پستاى ّاي خَد ًگاُ مٌيذ. تغييزات غيوز طوبويوؼوي         

ضاهل فزٍرفتگي در پَست پستاى، تَ مطيذگي ًَك پسوتواى،   

سخن پَست يا ًَك پستاى، قزهشي ٍ پَستِ پوَسوتوِ ضوذى،       

خارش ًَك ٍ ّالِ اطزاف پستاى ٍ تغييزاتي ضبويوِ پوَسوت       

 پزتغال در پَست پستاى هي باضٌذ.

 وگاٌ كردن شامل چىذ مرحلٍ است:

. دستْا را در دٍطزف بذى بِ حالت آٍيشاى قوزار دّويوذ ٍ         1

 پستاى ّا را اس ًظز ػذم تقارى بزرسي مٌيذ.

. مف دستْا را پطت سز بِ ّن قفل مزدُ ٍ ضاًِ ّوا را بوِ        2

 ػقب بنطيذ ٍ بِ پستاى ّا ًگاُ مٌيذ.

.دست ّا را در دٍ طزف سز بِ صَرت صاف باال ببزيذ ٍ بوِ       3

 ًَك پستاى ّا ٍ سايز ػالئن ًگاُ مٌيذ.

سزطاى پستاى ضايغ تزيي سزطاى سًاى است ٍ يل سَم اس سوزطواى   

ّاي خاًن ّا را تطنيل هي دّذ. سًاى گاّي بِ دليل ػذم آضٌايي بوا   

ايي بيواري ٍ ػذم اطالع اس رٍش ّاي تطخيص سٍدرس، هوَقوؼوي        

هتَجِ ايي سزطاى هي ضًَذ مِ بيواري در هزحلِ پيطزفتِ اي قوزار  

 دارد ٍ درهاى تأثيز سيادي ًذاضتِ ٍ هٌجز بِ فَت بيوار هي ضَد.

 ريش براي تشخیص زيدرس سرطان پستان يجًد دارد: 3

 . خَدآسهايي پستاى1

 . هؼايٌِ تَس  هاهاّا ٍ پشضناى2

 . ػنسبزداري اس پستاى ّا3

 اَمیت خًدآزمایی ماَاوٍ پستان:

خَدآسهايي پستاى ّيچ ّشيٌِ اي بزاي خاًَادُ ًذارد ٍ ّز  هاُ فقو   

دقيقِ ٍقت ٍ موي حَصلِ بزاي اًجام آى السم است. ّوِ خواًون     11

سالگي ضزٍع بِ اًجام هؼايٌِ پستاى مٌٌذ. بوْوتوزيوي         21ّا بايذ اس 

رٍس پس اس قطوغ   3الي  2سهاى بزاي اًجام خَدآسهايي هاّاًِ پستاى، 

خًَزيشي ػادت هاّاًِ است. در دٍراى يائسگي، حاهلگي ٍ ضيزدّوي   

هؼايٌِ را در رٍس اٍل ّز هاُ يا ّز رٍس دلخَاُ ديگز هي تَاًٌذ اًوجوام   

 دٌّذ.

شایع تریه عالمت سرطان پستان، يجًد  یك غذٌ 

 سفت ي بذين درد در پستان است


