
 

 

 شروع معاینه:

 

 خودآزمایی سینه 
  ایي رٍش هعایٌِ را تطَر هستور اًجام دّیذ. تا اًجام

ایي کار تطَر هٌظن، هْارت شوا در تشخیص تافت 

 طثیعی پستاى ٍ زیر تغل، تیشتر هی شَد. 

هراحل ایي رٍش هعایٌِ را از ّویي اهرٍز توریي  -

 کٌیذ ٍ آى را تِ خاطر تسپاریذ. 

در صَرت کشف تَدُ در پستاى، دچار اضطراب  -

ٍ ًگراًی ًشَیذ ٍلی حتواً تِ پسشک هراجعِ کٌیذ. 

اغلة تَدُ ّای پستاى یا تغییرات آى، تذخین ًیستٌذ 

ٍلی تشخیص ایي اهر فقط تَسط پسشک هتخصص 

 جراحی شوا قاتل اًجام است.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 توجه : 

سال باید ماهانه پستان  02زنان باالی 

بهترین وقت های خود را معاینه کنند. 

بری بررسی پستان ها زمانی است که  

پستان ها حساس یا ورم کرده نباشند.  

زنانی که در دوره بارداری یا 

شیردهی هستند یا از کاشت پستان 

استفاده کرده اند نیس می توانند به 

طور مرتب پستان هایشان را مورد 

  خودآزمایی قرار دهند.



 

 

 : مشاهده کردن -1
ابتدا بطور معمول روبروی آینه بایستید 
و وجود تغییرات غیر طبیعی از جمله 
فرورفتگی، پوسته ریزی، برآمدگی، 

ترشح از نوک پستان و ... را بررسی 
کنید. سپس دستهای خود را باال ببرید 

بطوریکه بازوها در دو طرف سر قرار 
گیرند سپس وجود تفاوت یا تغییر در لبه 

های پستان و نیز اندازۀ پستان را 
ارزیابی کنید. این کار را یکبار از 

روبرو، یکبار از نیمرخ چپ و یکبار از 
نیمرخ راست انجام دهید.در مرحلۀ آخر، 

دستها را پایین آورید و در طرفین 
استخوان لگن قرار دهید و آنها را به 
استخوان لگن فشار دهید. با این کار، 

عضالت قفسۀ سینه منقبض می شوند و 
وجود تغییرات غیر طبیعی، ساده تر 
قابل رویت می شوند. ارزیابی را از 

 مقابل و نیمرخ چپ و راست انجام دهید.
بطور طبیعی تفاوت مختصری در دو 

پستان وجود دارد ولی در صورت 
افزایش بارز در اندازه یا تغییر در مکان 

پستان یا وجود تغییراتی که در باال نام 
برده شده ، باید به پزشک متخصص 

 جراحی مراجعه کنید.

 لمس کردن :  -2
این کار را ضمن حمام کردن انجام دهید. 
با استفاده از آب و صابون، این کار ساده 

تر و دقیق تر خواهد بود . بازوی چپ 
خود را باال آورید بطوریکه کنار سر شما 
قرار گیرد.انگشتان خود را کمی خم کنید، 

آنها را به هم بچسبانید و انگشتان دست 
راست را روی پستان چپ قرار دهید و 

آن را لمس کنید. این کار را بصورت 
دایره ای از محیط به مرکز انجام دهید. 

کل پستان و نیز زیر بغل را از نظر 
  وجود توده یا سفتی معاینه کنید.

  

 فشار دادن :  -3
برای انجام این قسمت، نکات زیر را 

 بطور کامل رعایت کنید :
به پشت دراز بکشید، دست چپ خود  -

را روی پیشانی قرار دهید و با دست 
راست پستان چپ را معاینه کنید. همین 
کار را برای سمت مقابل تکرار کنید، 
بهتر است یک بالش کوتاه زیر شانۀ 

 چپ قرار دهید.
زیر بغل و تمام بافت پستان را از باال  -

به پایین و قسمت به قسمت، تحت معاینه 
قرار دهید. وقتی معاینۀ نیمۀ خارجی 
پستان تمام شد دست خود را از روی 
پیشانی بردارید و کنار بدن خود قرار 

 دهید و به معاینۀ نیمۀ باقیمانده بپردازید.

، خودآزمایي پستانمؤثرترین روش برای 
استفاده از روش سه مرحله ای است که 

 در زیر به آن پرداخته شده می شود: 


