
تطخیص سزطاى پستاى بیطتز اس طزیق هعایٌِ 

 گیزد . پستاى تَسط خَد فزد صَرت هی

ّای پستاى تَسط خَد % اس تَد70ُبیص اس 

 ضًَذ.بیواراى کطف هی

 

 داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خدهبت

 درهبًی قشٍیي-ثْداضتی

 هؼبًٍت ثْداضتی   

 

 

 

 

 

 

 سزطاى پستاى ٍ    

 خَدآسهایی     
 

 

 

 

 

 

 

 (717اجزایی آهَسش ٍارتقای سالهت )-اًتطارات کویتِ علوی  

 

در  ثدخين ّبيسلَل آى در كِاست ثيوبري پستبى سزطبى

 ضًَد.هی ایجبد پستبى ثبفت

 سزطاى پستاى ساس خطز عَاهل

 تز است (.ّب ضبیغجٌس ) در خبًن 

 ( گیسبل 11كوتز اس ضزٍع قبػدگی در سٌيي پبئيي) 

 ( گیسبل 54ثيطتز اس یبئسگی درسٌيي ثبال) 

  ثبالرفتي سي 

 هبدر فبهيل درجِ یک)سزطبى در  : سبثقِ خبًَادگی

 ،خَاّز ،دختز (

  ثيطتز در هؼزؼ خطز اثتال ثِ : سًبى قد ثلٌد قد

 ّستٌد.پستبى  سزطبى

  ( :ٍسى ثبالBMI  افشایص ٍسى ثؼد33ثيطتز اس ٍ ) 

 اس یبئسگی         

  هػزف الکل ٍ دخبًيبت 

  سي ثبال در سهبى تَلد اٍليي فزسًد 

 ّبي اضجبع ضدُهػزف ثبالي چزثی 

 

حاضزسزطاى داًیذدرحالآیاهی  

تزیي سزطاى در سًاى ٍ پستاى ضایع

 باضذ؟هزداى هی

 

 هزاقبتی بزای پیطگیزیّای خَدتزیي تَصیِهْن  

 .ثبضيد داضتِ هتؼبدلی ٍسى 
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 ، سدُ ًوک كزدُ، سزخ ٍ پزچزة غذاّبي هػزف اس 

 پزّيش كٌسزٍّب ٍ تزضی دارًدُ،ًگِ هَاد ٍ حبٍي آهبدُ

 .دّيد كبّص را ّبآى هػزف كٌيد یب

 هػزف ثيطتز را هبّی گَضت ٍ غالت سجشیجبت، يَُ،ه 

ّب اكسيداى آًتی سطح افشایص ثب تَاًٌدهی كِ چزا كٌيد

 .ضًَد سزطبى ثزٍس كبّص سجت

 .ثبضيد داضتِ ٍرسضی فؼبليت رٍس در دقيقِ 30 حداقل 

 .كٌيد پزّيش سيگبر ٍ الکل هػزف اس 

 تغذیِ ثب    ضيزهبدر ضيزخَار، فزسًد ثَدى دارا غَرت در 

 .دّيد قزار تَجِ هَرد را

خدهبت جبهغ هزاكش  یب ّبپبیگبُ در پشضک یب هبهب ثب 

 ّبيقزظ هػزف هشایبي ٍ خطزات درثبرُ  سالهت

 جبیگشیي ّبيَّرهَى هػزف ٍ خَراكی ضدثبرداري

  .كٌيد هطَرت یبئسگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّای تطخیص سٍدرس سزطاى پستاىرٍش

 (SBEهؼبیٌِ پستبى تَسط خَد فزد ) 

 (CBEهؼبیٌِ پستبى تَسط پشضک ٍ هبهب ) 

                    2 

 هبهَگزافی پستبى 

 سًََگزافی پستبى  

 MRI     

 کِ هعایٌِ پستاىاسآخزیي باری

 گذرد؟ایذ چِ هذت هیدادُاًجام 

 

 اّویت خَدآسهایی هاّاًِ پستاى

 ٌِاي ثزاي خبًَادُ ًدارد.ّيچ ّشی 

  دقيقِ ٍقت ٍ كوی حَغلِ السم دارد. 15فقط 

  اگررز در هزاحررل اثترردایی تطرر يع دادُ ضررَد قبثررل

 هؼبلجِ ٍ درهبى است.

     رٍس پرس اس   7-13ثْتزیي سهربى اًجربم خَدآسهربیی

قطرغ خرًَزیشي قبػردگی    رٍس پرس اس   3قبػدگی یب 

 است.

 است پرس اس ضريزدادى ثرِ     ثْتزّبي ضيزدُ در خبًن

 . اس پستبى اًجبم ضَد ًَساد ٍ ت ليِ ضيز

 كرِ ثرِ دالیرل پشضرکی      ّبییدر سًبى یبئسِ ٍ خبًن

رحن خرَد را خربرک كرزدُ ثبضرٌد ثبیرد در یرک رٍس       

 هط ع در ّز هبُ هؼبیٌِ را اًجبم دٌّد

 خَدآسهایی پستاى 

غَرت  ثِ سبلگی، 23سي  اس ثبید ّبپستبى آسهبیی خَد

 اًجبم ضَد. هبّيبًِ
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 ضبهل دٍ هزحلِ است :

 ًگبُ كزدى در هقبثل آیٌِ  -الف

 لوس كزدى -ة

 ًگاُ کزدى در آیٌِ

ِ  را ّرب دست ٍ ثبیستيد آیٌِ هقبثل -1 ثرِ   ثشًيرد  پْلَّرب  ثر

ِ . ثبالكطيدُ ضًَد ّبضبًِ كِ طَري  ضرکل،  اًرداسُ،  ثر

 هطربّدُ  غرَرت  در. كٌيرد تَجِ ّبپستبى تَرم ٍ رًگ

 ًرَ   یب پَست اس قسوتی فزٍرفتگی ّزگًَِ ثزآهدگی،

هزاكش  ثِ پَستی فَراً ّبيلکِ یب ٍ سخن قزهشي، پستبى،

 ًوبیيد.هزاجؼِ  خدهبت جبهغ سالهت

 

ِ  طرَري ثجزیرد،   ثبال را ّبدست -2 ِ  كر  سرز  طرزف  دٍ ثر

 ثِظبّزي تغييزاتدًجبل  ثِ ًيش هزحلِ ایي درثچسجٌد. 

  .يدثبض ثغل سیز تغييزات ٍیژُ
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 لوس کزدى

 هبیؼی آیب كٌيد دقت . ّيد د فطبر را پستبى ًَ  كوی -1

 ایي خيز. یب ضَد خبرک هی پستبى دٍ ّز یب یک ًَ  اس

 سرد هربیؼی  یب ٍ خًَی ضيزي، آثکی، تَاًدهی تزضحبت

 .ثبضد رًگ

 
 

ِ  سز سیز را خَد راست دست ثکطيد، دراس -2  ثرب  ٍ گذاضرت

 دسرت  لوس كٌيد. سرسس  را راست پستبى چپ، دست

 راسرت، پسرتبى   دست ثب ٍ ثگذارید خَد سز سیز را چپ

 ٍ چزخطری  ثبیرد  دسرت  حزكربت  لوس كٌيرد.  را چپ

 ضزٍع كزدُ پستبى ًَ  اس را حزكت ثبضد. ایي دٍراًی

قسروت  توربم  كِ ضَید كٌيد هطوئي حزكت خبرک ثِ ٍ

 .ایدكزدُ را لوس ثغل سیز ٍ پستبى ّبي
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ُ  ثربال  را خَد چپ دست. ثٌطيٌيد یب ثبیستيد  -3  ثرب  ٍ ثرزد

ِ  جبیی پستبى چپ،اًتْبي  قسوت راست دست ِ  كر  ثر

 .ثبلؼکس ٍ كٌيد لوس را ضَدهی هٌتْی ثغل سیز

 

 
 تغييارا   يا   كرديد لمس ايتوده كهصورتي در

 يا   حتم  به پ يگ ه ديديد، خود پست ن در ظ هري

 كنيد. مراجعه خدم   ج مع سالمت مركز

 

 

 

تزیي عالهت سزطاى پستاى ٍجَد ضایع

درد در پستاى  سفت ٍ بذٍى تَدُیک 

 است.
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 خطز کاّص راُ بْتزیي            

  ضیَُ رعایت سزطاى پستاى ضوي     

                              ّایهزاقبت اًجام سًذگی سالن،

 ٍ ایدٍرُ هعایٌات ًظیز هعوَل

 درصَرت هاهَگزافی اًجام

 .ًیاس است 

 

 

 

 
 

 تدٍیي:

 دكتزًسزیي تٌکبثٌی 

 ّبي غيزٍاگيزكبرضٌبس گزٍُ پيطگيزي ٍ هجبرسُ ثب ثيوبري

 هؼبًٍت ثْداضتی

 هٌبثغ:

هؼبًٍرت ثْداضرت    -ّربي غيزٍاگيرز  سبیت دفتز ثيوبري  -

 1336سبل  –ٍسارت ثْداضت، درهبى ٍ آهَسش پشضکی 

در  ّربي غيزٍاگيرز  هجوَػِ هداخالت اسبسری ثيوربري    -

دسرتَرالؼول   -ّبي ثْداضرتی اٍليرِ ایرزاى    ًظبم هزاقجت

-دفتز هدیزیت ثيوبري -اجزایی ٍ هحتَاي آهَسضی هبهب 

هؼبًٍت ثْداضت ٍسارت ثْداضت، درهبى  -ّبي غيزٍاگيز 

  1336 -ٍ آهَسش پشضکی
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