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 سؤال پرسیدن خوب است 
It is good to ask questions 

شاھد تغییر در پستان خود بودن و انتظار برای دریافت نتایج 
  تواند با استرس زیادی ھمراه باشد.می

حتماً آنھا را اگر در طول ویزیت خود با ما سؤالی داشتید، 
  ما آماده کمک بھ شما ھستیم. مطرح کنید.

تان پیش آمد، اگر زمانی کھ منتظر ھستید سؤاالتی در ذھن
سپس وقتی کھ نوبت  توانید آنھا را در بخش زیر بنویسید.می

 سؤاالت خود را از ما بپرسید. ،شما شد

ذھن شما اگر بعد از اینکھ کلینیک را ترک کردید سؤالی بھ 
  توانید با ما تماس بگیرید.آمد، می

604-469-5149
گیر صوتی منتقل شد، لطفاً برای ما پیام اگر تماس شما بھ پیام

 در اسرع وقت با شما تماس خواھیم گرفت. بگذارید.

 ھای خود آگاه باشیداز وضعیت پستان
Be Breast Aware

 ھای خود آگاه باشند.پستانھمھ افراد در ھر سنی باید از وضعیت 
 ھای خود را بشناسید.پستان 
 .بدانید کھ چھ شکلی ھستند و ھنگام لمس چھ حسی دارند 
 .بدانید کھ شرایط و وضعیت معمولی آنھا برای شما چیست 

ھای خود مطلع باشید و با تغییرات وقتی کھ از وضعیت پستان
بتوانید تغییرات ھا در طول زمان آشنا باشید، احتمال اینکھ آن

 ھا را تشخیص دھید بیشتر است.غیرعادی پستان
از  ھا وجود ندارد.روش مشخصی برای بررسی وضعیت پستان

 روشی استفاده کنید کھ مناسب شما باشد.
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 ورق بزنید...  )Eagle Ridgeکلینیک بھداشت و سالمت پستان (بیمارستان 

؟ بھداشت و سالمت پستان چھ نوع کلینیکی استکلینیک 
What is the Breast Health Clinic? 

سالھ و بزرگتر است کھ یک  17این کلینیک مخصوص افراد 
 یا چند مورد از شرایط زیر را دارند:

 مشاھده مورد غیر عادی پس از ماموگرافی غربالگری -
  مشاھده مورد غیر عادی پس از سونوگرافی -
 برداریغیر عادی پس از نمونھمشاھده مورد  -

کند کھ در زمینھ ای استفاده میکلینیک ما از کادر پزشکی حرفھ
ھای مخصوص پستان تحت آموزش ویژه قرار مراقبت و درمان

ترین زمان ممکن با شما ھدف ما این است کھ در سریع اند.گرفتھ
  ھای شما را متوجھ شویم.دیدار کنیم تا دلیل تغییرات پستان

 فاً دقت کنید کھلط
ھای شما بھ این معنا نیست کھ بھ وجود آمدن تغییر در پستان

وجود دارد اما نباید بررسی کردن این تغییرات را » مشکلی«
  فراموش کنید.

 باعث سرطان  -ھا درصد آن 90تا  -ھا بیشتر غده
  خیم ھستند).شوند (خوشنمی
 ھستند).شوند (بدخیم ھا باعث سرطان میبرخی غده 
 ھا قبل از شروع دوره قاعدگی التھاب و سنگین شدن سینھ

 این نشانھ سرطان نیست. طبیعی است.
 ھا خیم یا تعداد زیادی از این غدهممکن است یک غده خوش

ھا احتماالً در این غده در پستان فردی وجود داشتھ باشند.
اثر چرخھ طبیعی تغییرات ھورمونی بافت پستان بھ وجود 

راھی برای جلوگیری از این تغییرات وجود ندارد. د.آینمی

 توانم برای ویزیت در کلینیک وقت بگیرم؟ چطور می
How can I be seen at the clinic? 

ھای با پزشک خانواده یا پرستار متخصص خود (مسئول مراقبت
د برای شما نوبت نتواناین افراد می اولیھ شما) صحبت کنید.

 رزرو کنند.

 را داشتھ باشم؟  یانتظار چھ مواردباید 
What can I expect? 

  ساعت در کلینیک خواھید بود. 1شما حداقل 

لطفاً  ھا آسان باشد.لباس مناسبی بپوشید کھ در آوردن آن
محصوالت دارای بو و رایحھ مثل دئودورانت، عطر یا ادکلن بھ 

  ھا استفاده نکنید.خود نزنید یا از آن

اید، پرستار متخصص یا جراح دلیلی کھ بھ کلینیک آمدهبا توجھ بھ 
  کنند.پستان کلینیک شما را ویزیت می

ھای بیشتری مثل موارد زیر نیاز شاید برای مورد شما بھ آزمایش
 باشد:

 معاینھ دقیق پستان -
ماموگرافی تشخیصی کھ اطالعات بیشتری نسبت بھ  -

 دھدماموگرافی غربالگری بھ ما می
 پستان سونوگرافی از -
برداری کھ نمونھ بافت بھ آزمایشگاه فرستاده نمونھ -

 شودمی

ھا بھ غیر از معاینھ پستان در تاریخ و مکانی تمامی این آزمایش
 شوند.دیگر انجام می

برداری انجام شده باشد، نتایج را با ھم بررسی اگر قبالً نمونھ
 کنیم.می

کلینیک  اگر مورد شما سرطان تشخیص داده شود، جراح پستان
 دھد.ھای موجود برای درمان سرطان را بھ شما اطالع میراه

ھای اولیھ من چگونھ از جزئیات ویزیت من مسئول مراقبت
 شود؟ در کلینیک مطلع می

How does my primary care provider 
know about my clinic visit? 

ھای اولیھ خالصھ جزئیات مستقیماً بھ مطب مسئول مراقبت
این جزئیات شامل کپی تمامی آزمایشات  شود.فرستاده می شما

 انجام شده است.

 درباره ماموگرافی غربالگری 
About screening mammograms 

توانید برای سال سن دارید، خودتان می 74تا  40اگر بین 
  ماموگرافی غربالگری وقت بگیرید.

  باید تلفنی اقدام کنید. ،گیریداگر اولین دفعھ است کھ وقت می
 BC Cancer Breast Screeningای از اگر نامھ

توانید بھ صورت تلفنی یا آنالین با استفاده اید، میدریافت کرده
 نامھ وقت بگیرید. آناز کد رزرو نوبت موجود در 

 9203-663-800-1 با این شماره تماس بگیرید
 bccancer.bc.ca/screening/breast/ آنالین

توانید ماموگرافی نمی ،در صورتی کھ شرایط زیر را دارید
 غربالگری انجام دھید:

  ماه گذشتھ. 12انجام دادن ماموگرافی غربالگری در 
 .دارا بودن ایمپلنت پستان 
 .باردار بودن یا شیر دادن بھ کودک 
  .سابقھ ابتال بھ سرطان پستان در گذشتھ 
 کنید مثل غده یا در پستان خود موارد جدیدی مشاھده می

شوند (کھ ترشحات مایعاتی کھ از نوک پستان خارج می
 نوک پستان نام دارند).

http://www.bccancer.bc.ca/screening/breast/
http://www.bccancer.bc.ca/screening/breast/

