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أشياء يجب معرفتها عن
تصوير الثدي باألشعة
السينية "املاموجرام"

يعد تصوير الثدي باألشعة السينية (ماموجرام) أفضل أداة للكشف عن رسطان الثدي يف وقت مبكر،
حيث يسهل عالجه يف بداياته .بعد أن تقومي أنت وأخصايئ رعايتك الصحية بتحديد جدول الفحص،
سوف يساعدك عىل معرفة التوقعات وتسهيل األمور قدر اإلمكان .إليك ما تحتاجني معرفته.
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ما هو تصوير الثدي باألشعة السينية؟

"املاموجرام" هو تصوير للثدي باألشعة السينية للكشف عن التغريات يف الثدي .تم
تقريبا .واليوم ،تصدر
استخدام األشعة السينية ألول مرة لفحص نسيج الثدي قبل قرن ً
أجهزة األشعة السينية املستخدمة لتصوير الثدي أشعة منخفضة الطاقة أقل بكثري من
اإلشعاع مقارنة باألجهزة السابقة.

ابحثي عن مركز متخصص بتصوير الثدي باألشعة السينية .تصادق إدارة الغذاء والدواء األمريكية
( )FDAعىل مرافق تصوير الثدي باألشعة السينية التي تلبي املعايري املهنية العالية للجودة والسالمة.
اطلبي االطالع عىل شهادة إدارة الغذاء والدواء إذا مل يتم نرشها بالقرب من مكتب موظف االستقبال.
وعندما تعرثين عىل منشأة تعجبك  ،التزمي بها .الحصول عىل صور الثدي باألشعة السينية يف نفس
املرفق سيجعل من السهل عىل األطباء مقارنة الصور من سنة إىل أخرى .إذا كنت قد أجريت تصوير
الثدي باألشعة السينية يف مرافق أخرى ،فقومي بإرسال تلك الصور إىل املرفق الجديد.
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كيف أحصل عىل املاموجرام
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من األفضل أن تقومي بجدولة تصوير الثدي باألشعة السينية الخاص بك بعد حوايل
أسبوع من دورتك الشهرية .لن يكون ثدييك متحسسني أو متورمني  ،مام يعني إزعاج
أقل خالل التصوير باألشعة السينية.

متى أحدد املوعد
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ارتدي مالبس ذات قطعتني ألنك ستحتاجني إىل خلع املالبس العلوية وحاملة الصدر .ال تستخدمي
مزيل لرائحة العرق أو مضادات التعرق أو مسحوق أو غسول أو مرهم عىل صدرك أو حوله يف يوم
تصوير الثدي الخاص بك .ميكن أن تظهر هذه املنتجات كبقع بيضاء عىل األشعة السينية.

ماذا (وماذا ال) ترتدين من املالبس
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تستغرق العملية بأكملها حوايل  20دقيقة .يتم ضغط الثدي بني لوحني من البالستيك لبضع ثوان بينام
يتم أخذ صورة األشعة السينية .يتم تغيري املوضع (ثم ضغطها مرة أخرى) إللتقاط الصورة من وجهة
أخرى .ثم يتم عمل ذلك عىل الثدي اآلخر .قد يكون تسطيح الثدي غري مريح ،ولكنه مطلوب
لتوفري رؤية أوضح.
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الحصول عىل النتائج
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ماذا تتوقعني

يجب أن تحصيل عىل نتائجك يف غضون  10أيام .إذا مل يحصل ذلك ،فعليك االتصال للسؤال عن
مريبا ،فمن املرجح أن يتم االتصال بك يف غضون أسبوع ألخذ صور
النتيجة إذا وجد األطباء ً
شيئا ً
جديدة أو إجراء اختبارات أخرى .لكن هذا ال يعني أنك مصابة بالرسطان .قد تكون النتيجة املريبة
مجرد أنسجة ثدي كثيفة أو كيس .يف أحيان أخرى ،قد ال تكون الصورة واضحة ويجب إعادة
التصوير .إذا كان هذا هو أول تصوير ماموجرام قد يرغب طبيبك بالنظر إىل املنطقة بشكل أوثق
ألنه ال يوجد صورة سابقة للمقارنة بها.

بالنسبة للنساء بدون تأمنب صحي أو ذوات الدخل املنخفض ،خدمات املاموجرم املجانيةأو منخفضة
التكلفة متاحة .تقدم بعض هذه الربامج خالل الشهر الوطني لرسطان الثدي يف أكتوبر ،يف حني يتم
تقديم البعض اآلخر عىل مدار السنة .اتصيل عىل الجمعية األمريكية للرسطان عىل
 1-800-227-2345للعثور عىل برنامج قريب منك.
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ما هي التكاليف

قومي بزيارة  cancer.org/FightBreastCancerملزيد من
املعلومات حول رسطان الثدي والدعم املتاح.
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