
ورق معلوماتی 
BreastScreen Victoria

قبل از معاینات

BreastScreen Victoria درباره
BreastScreen Victoria از باشندگان ویکتوریایی  مستحق 
50 تا 74 ساله دعوت می کند تا هر دو سال یک بار معاینات 

پستان انجام دهند. BreastScreen Victoria با ارائه دهندگان 

خدمات صحی عمومی و خصوصی برای انجام معاینات پستان 

 BreastScreen Victoria .در ویکتوریا قرارداد می بندد
بخشی از BreastScreen Australia، پروگرام ملی معاینات 

سرطان پستان است.

معاینه پستان چیست؟
معاینات پستان، عکس پستان )که انرا ماموگرام نیز میگویند( 

است. معاینات پستان سرطان های خورد را که بسیار کوچک 

هستند که دیده و احساس نمیشوند پیدا میکنند. پیدا کردن 

زود هنگام سرطان پستان نتیجه بهتر را دارد. 

اگر من عالیم و یا تغییرات در پستان داشته باشم پس 
چه کنم؟

اگر شما متوجه یک تغییر غیر طبیعی در سینه خود مانند 

پندیدگی، درد یا ترشح از نوک پستان تان شوید، این مهم 

است که شما به داکتر خود در اسرع وقت مراجعه کنید، قبل 

.BreastScreen Victoria از وعده مالقات تان با

ایا عکس گرقتن از سینه ایمن است؟
هر باری که پستان شما معاینه میشود، پستان شما به یک 

مقدار بسیار کمی از اشعه قرار داده میشود. تحقیقات نشان 

میدهد که مفاد معاینه پستان در پیدا کردن زود هنگام سرطان 

بیشتر نسبت به خطر اشعه میباشد. 

بدست اوردن عکس های سینه تان
مشاهده عکس های سینه و یا ماموگرام قبلی تان در نتیجه 

گیری دقیق تر معاینه سینه تان کمک میکند. زمانیکه شما برای 

وعده مالقات وقت میگرفتید، ما از شما پرسیدیم که ماموگرام 

اخیر تان خارج از برنامه BreastScreen Victoria بود. ما 

همچنان برای شما انتخاب انرا دادیم که با موافقت شما انرا 

الکترونیکی بدست بیاوریم. ویا هم ما از شما خواستیم که شما 

عکس های پستان تان را با خود به وعده مالقات بیاورید. 

سابقه فامیلی
BreastScreen Victoria اطالعات در مورد سابقه 

خانوادگی زنان از سرطان پستان و سرطان تخمدان جمع اوری 

میکند که بنابر ان ما مراقبت بهتر برایشان مساعد کنیم. 

BreastScreen از این اطالعات برای تخمین کردن خطرات 
شخصی شما برای مبتال شدن به سرطان پستان استفاده 

میکند. قبل از تکمیل کردن فرم ثبت نام، لطفآ با فامیل تان در 

باره سابقه خانوادگی تان صحبت کنید. برای معلومات مزید به 

breastscreen.org.au/familyhistory رجوع کنید.

اگر من ایمپالنت پستان داشته باشم چه میشود؟
بیشتر اشخاص که ایمپالنت دارند می توانند معاینه پستان 

داشته باشند. لطفا برگه معلوماتی مسما به معاینه پستان با 

ایمپالنت )Breast screening with implants( را مطالعه 

کنید. لطفا از این لینک دیدن کنید، یا کاپی های چاپ شده را 

در کلینیک های معاینه بیابید. 

به وعده مالقات خویش چه لباس بپوشم؟
دامن و یا پطلون و باال تنه بپوشید، که بتوانید باال تنه را در 

معاینات پستان بکشید. 

بعد از دو سالبعد از معایناتدر زمان معایتاتقبل از معاینه

با فامیل خود در باره سابقه 
خانوادگی در مورد سرطان 

پستان و سرطان تخمدان 

صحبت کنید.

فرم ثبت نام را انالین و یا فرم 
کاغدی را تکمیل کرده میتوانید.

باال تنه با دامن و یا پطلون 
بپوشید.

اگر عالئم در پستان تان باشد 

با داکتر خویش نخست 
مالقات کنید.

یکی از کارمندان زن ما برای 

شما توضیح خواهد داد که چه 

اتفاق میافتد. 

از شما خواسته خواهد شد که 
باال تنه تان را در جای محرم 

بکشید. و از ما بخواهید اگر شما 

روپوش )گاون( میخواهید.

دستگاه محکم فشار میدهد اما 

باید درد نکند.

شما میتوانید که بخواهید تا معاینه 

پستان را در هر زمان توقف دهند.

نتایج تان در 2-4 هفته برای 

شما فرستاده میشود.

ما با شما در تماس خواهیم 
شد اگر به معاینات بیشتری 

ضرورت باشد.

بیشتر مراجعه کنندگانی که برای 

معاینه های بیشتر فرا خوانده 

می شوند، سرطان پستان ندارند.

از بیشتر مراجعه کنندگان 
خواسته می شود تا در مدت 2 

سال پس بیایند.

در صورت مشاهده هر نوع 
عالیم در بین زمان معاینات 
پستان به داکتر خود مراجعه 

کنید.

صفحه بعدی را ببینید 

http://breastscreen.org.au/familyhistory
https://clara.breastscreen.org.au/intranet/documents/21/354/BSV_Implants_fact_sheet.pdf
https://clara.breastscreen.org.au/intranet/documents/21/354/BSV_Implants_fact_sheet.pdf


در زمان معایتات

در قرار مالقات من چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
یکی از کارکنان BreastScreen Victoria ضمن خوش 

آمدگویی به شما در رابطه با اینکه در کلینیک چه اتفاقی می 

افتد، توضیح می دهد. رادیوگراف زن شما را به اتاق معاینات 

می برد. لطفاً اگر می خواهید لباس روپوش بپوشید به ما 

بگویید. وقتی آماده شدید، رادیوگراف حداقل دو عکس از هر 

پستان می گیرد.

آیا با رادیوگراف صحبت کرده می توانم؟ 
بله، ارتباط با رادیوگراف مهم است، به خصوص اگر نگرانی 

دارید. آنها با خوشحالی به کدام سواالت شما پاسخ می دهند. 

آیا درد خواهد داشت؟
در طول معاینات پستان، احساس ناراحتی طبیعی است، 

مگر این صرف باید چند ثانیه طول بکشد. این کار به این دلیل 

است که پستان های شما باید بین دو پلیت در ماشین معاینه 

محکم فشار داده شود تا بتوان یک عکس واضح گرفت. لطفا 

در صورت احساس درد به رادیوگراف خود اطالع دهید. خانم 
رادیوگراف با شما همکاری خواهد کرد تا مطمئن شود که معاینه 

پستان تا حد امکان راحت باشد. می توانید از رادیوگراف در 

هر زمانی بخواهید که معاینه پستان را متوقف کند.

ایا ما باید پستان های تانرا فشار بدهیم؟ 
بلی ما اینکار را میکنیم، اما برای دالیل بسیار مهم میباشد. 

فشردن پستان را در یک حالت نگه داشته و گسترش میدهد 

و جدا میسازد بافت پستان را تا عکس واضح تر در ماموگرام 
گرفته شود.

بعد از معاینات

من نتایج را چه وقت بدست میاورم؟
ماموگرام شما توسط دو و یا بیشتر کارمندان تعلیم یافته 

مسلکی صحی مورد ارزیابی قرار میگیرد. نتایج شما در مدت 

2-4 هفته برای شما فرستاده خواهد شد. نتایج شما همچنان 
به داکتر شما اگر شما مشخصات شان را فراهم کرده باشید 

فرستاده میشود.

اگر از من خواسته شود که برای معاینات بیشتر برگردم چه؟
گاهی اوقات از مراجعه کنندگان خواسته می شود که برای 

معاینات بیشتر به BreastScreen مراجعه کنند. این به معنی 

آن نیست که سرطان پستان وجود دارد، اما گاهی اوقات 

برای اطمینان به معاینات بیشتر ضرورت است. این اغلب 

برای مراجعه کنندگانی که برای اولین بار ماموگرافی انجام می 

دهند، اتفاق می افتد. این به طور معمول به این دلیل است 

که ماموگرافی دیگری برای مقایسه وجود ندارد. بیشتر مراجعه 

کنندگانی که برای معاینه های بیشتر فرا خوانده می شوند، سرطان 

پستان ندارند.

ایا معایته پستان تمام سرطان ها را پیدا خواهد کرد؟
معاینات پستان برای پیدا کردن سرطان پستان در مراحل اولی 

موثر ترین معاینه است. اما، اینهم %100 دقیق نیست. یک 

چانس ضعیفی وجود دارد که ماموگرام عادی باشد حتی اگر 

سرطان پستان در حال حاضر وجود داشته باشد.

بعد از دو سال

چه اتفاق میافتد زمانیکه وقت معاینه پستان بعدی من 
رسیده باشد؟

معاینه پستان هر دو سال بهترین راه برای پیدا کردن سرطان 

 BeastScreen Victoria .پستان در مراحل اولی میباشد

برای شما نامه یاد اور خواهد فرستاد که معاینه پستان بعدی 

تان چه زمان میباشد. زنان در سن 40 سالگی و یا سن بیشتر 

از 74 سالگی نامه یاد اور دریافت نمی کنند اما میتوانند با ما 
وعده مالقات در هر دوسال بگیرند.

ایا چه چیزی دیگری در بین معاینات پستان انجام بدهم؟ 
حتی اگر شما معاینات پستان هر دو سال داشته باشید، مهم 

است که از پستان تان اگاه باشید چون سرطان پستان در 

هر زمان نمو کرده میتواند. توصیه ما به شما این است که از 

داشتن فزیکی پستان عادی و احساس کردن ان خود بدانید و 

به داکتر خویش بزودی مراجعه کنید اگر شما پندیدگی، درد یا 

ترشح از نوک پستان تان را احساس کردید.

محرمیت شما

BreastScreen Victoria از معلومات که شما فراهم 
میکنید و هم از نتایج معاینات تان برای، معاینه سرطان 

سینه و ارایه تعقیب و یاد اوری که چه زمانی معاینه بعدی 

شما میباشد استفاده میکند. تنها اشخاص با صالحیت به 

معلومات شما دسترسی میداشته باشند. ما تنها معلومات که 

شما با ان شناسایی شوید را با موافقت شما افشا میکنیم، 

و یا اینکه ملزم به انجام قانون باشیم. دسترسی به معلومات 
شما برای تحقیق فقط با تایید اخالقی شده میتواند. رجوع 

breastscreen.org.au/privacy کنید به

تماس با ما: ایمیل info@breastscreen.org.au و یا 

زنگ بزنید به شماره 50 20 13

وعده مالقات بگیرید در breastscreen.org.au و یا زنگ بزنید به 

شماره 50 20 13
TTY 13 36 77 اگر شما 

مشکالت شنیدن و گفتاری 

داشته باشید

برای کمک در ترجمانی زنگ بزنید به شماره 50 14 13

breastscreen.org.au/translations :معلومات ترجمه شده

 breastscreen.org.au برای معلومات بیشتر و یا برای تغییر مشخصات تان به

رجوع کنید و یا به شماره 50 20 13 زنگ بزنید

BreastScreen Victoria از 

حمایت حکومت ویکتوریا سپاس 

گذار است.
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