
ما هو التصوير الشعاعي للثدي؟

ملاذا عليك حضور التصوير الشعاعي 
للثدي؟

حضور التصوير الشعاعي للثدي 
)املاموغرام(

األسباب الداعية للحضور واإلجراءات 
املتبعة

• يعد سرطان الثدي من األمراض اخلطيرة. التصوير الشعاعي 	
للثدي يساهم في إنقاذ األرواح حيث ميكن من خالله تشخيص 

السرطان وعالجه في وقت مبكر.
• سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في اململكة 	

املتحدة.
• تصاب واحدة من كل سبع سيدات بسرطان الثدي.	

• يزداد خطر اإلصابة بسرطان الثدي مع تقدمك في السن.	

مكتب دودلي:
 Dudley Breast Screening Unit 

Russells Hall Hospital, X-ray Department 
Pensnett Road, Dudley, DY1 2HQ

هاتف: 244177 01384

مكتب كانوك:
Cannock Breast Screening Unit 

Cannock Chase Hospital, Brunswick Road 
Cannock, WS11 5XY

هاتف: 576235 01543 

�امسحي رمز االستجابة السريعة أدناه ملشاهدة فيديو بالرسوم 
املتحركة عن التصوير الشعاعي للثدي.

�تصوير شعاعي
 للثدي كل ثالث سنوات 
تقدمه هيئة اخلدمات 

الصحية الوطنية مجاناً 
للسيدات اللواتي يتراوح 
أعمارهن من 50 إلى 71 

عاًما

فحص التغييرات 
الصغيرة جًدا التي 
ال ميكنك مالحظتها

امسحي هنا

فحص 
طبي 
للثديني

جرعة خفيفة 
من األشعة 

السينية للثدي

dudleywolverhamptonbss@nhs.net
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خدمة التصوير الشعاعي للثدي في 
دودلي وولفرهامبنت وساوث ويست 
ستافوردشاير



ما هي اإلجراءات املتبعة يوم 
موعدك؟

عندما يحني دورك، سوف تصحبك أخصائية التصوير الشعاعي إلى 
إذا كان التصوير الشعاعي للثدي واضًحا، غرفة الفحص ليتم تصوير ثديك شعاعياً.

فعليك املراجعة مرة أخرى بعد ثالث 
سنوات.

قد يطلب من بعض السيدات العودة إلى وحدة التصوير الشعاعي 
للثدي إلجراء املزيد من الفحوصات.

إذا تبني بعد هذه الفحوصات أنك قد تكوني مصابة بالسرطان، 
فسيتحدث معك أحد أفراد الطاقم الطبي عن اإلجراءات الالحقة 

لذلك.

تذكري أن تفحصي ثدييك بانتظام وكوني متيقظة.

اتصلي بطبيبك العام إذا كان لديك أي 
مشاكل أو مخاوف أخرى.

سوف تستلمني رسالة يتم فيها حتديد موعدك 
قبل بضعة أسابيع من تاريخ موعدك الفعلي.

عند وصولك إلى مكان موعدك، علينا التحقق 
من هويتك، لذلك إذا كنت ستعجزين عن 

إخبارنا، فأحضري بطاقة الهوية الشخصية.

جميع أعضاء فريق العمل الذين يجرون 
التصوير الشعاعي للثدي هم من اإلناث 

فقط.

مبجرد اكتمال التصوير الشعاعي للثدي، 
ميكنك ارتداء مالبسك والعودة إلى املنزل.

أثناء القيام بفحصك، سيتم أخذ مجموعة من الصور بواسطة 
األشعة السينية، حيث ستقوم أخصائية التصوير الشعاعي بوضع 

ثديك على جهاز األشعة السينية والذي سيضغط بدوره على ثديك. 
تشعر بعض السيدات بعدم الراحة بعض الشيء عند القيام بذلك.

كتلة أو سماكة 
تبدو مختلفة عن 

باقي الثدي

احللمة مقلوبة )مشدودة 
للداخل( أو شكلها 

متغير

إفرازات )سائلة( من 
حلمتك

تغير في نسيج 
البشرة، كالنقرات

طفح أو احمرار 
على البشرة أو حول 

احللمة

انتفاخ في اإلبط أو حول 
عظم الترقوة

يرجى ارتداء قطعتني منفصلتني 
من املالبس )علوية وسفلية( 

وعدم استخدام مزيل العرق أو 
البودرة.

إذا رغبت في التوقف في أي 
وقت، فقط أخبري أخصائية 

التصوير الشعاعي. سيتم توجيهك إلى غرفة تغيير 
املالبس وسُيطلب منك إزالة 

جميع املالبس العلوية، مبا في ذلك 
صدريتك.

يفضل إحضار سترة خفيفة معك 
لكي ترتدينها أثناء االنتظار.

ال داعي لنزع حجابك إذا لم 
ترغبي في ذلك.

سوف تستلمني 
نتائجك في غضون 
أسبوعني إلى ثالثة 

أسابيع بواسطة 
البريد العادي.
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ماذا يحدث بعد حضورك املوعد؟
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