
معلومات عن برنامج التصوير الشعاعي للثدي

ويج. يتم تشخيص واحدة من كل تسع نساء  ي ال�ن
رسطان الثدي هو نوع من الرسطان الذي يصيب بشکل رئيسي النساء �ن

ة الحياة. التصوير الشعاعي للثدي هو فحص بالأشعة السينية  برسطان الثدي أو بالمراحل الأولية لرسطان الثدي خالل ف�ت
للثدي ويمكنە أن يكتشف رسطان الثدي قبل أن يؤدي المرض إیل ظهور أعراض عیل شکل کتلة ملموسة.
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الشکل 1

كيف يتم التصوير الشعاعي للثدي )mammografi(؟
ي التصویر الشعاعي 

تستغرق الزیارة بأكملها من 10 إىل 20 دقيقة. أوالً، سيطرح أخصا�ئ
ي أنسجة الثدي. یستخدم أطباء االئشعة هذه 

ات �ف بعض االئسئلة ویبحث عن التغي�ي
المعلومات عند تقييم الصور.

یمكن إجراء تصویر الثدي باالئشعة بغض 
النظر عن حجم الثدي. تضغط آلة التصویر 
الشعاعي عىل الثدي لبضع ثوان عند التقاط 

الصور. یجد بعض الناس أن هذا غ�ي مریح، 
لکننا نقوم بذلك للحصول عىل أفضل جودة 

ممکنة للصور.

ماذا يحدث بعد ذلك؟
یقوم اثنان من أطباء االئشعة بتقييم الصور 
بشکل مستقل عن بعضهما البعض. سيتم 

إبالغِك كتابًيا، بغض النظر عن النتيجة. یستغرق هذا عادة من 2-4 أسابيع. ال یجد 
ي یتم فحصهن.

ء خاطئ لدى معظم النساء الال�ت ي
االئطباء أي �ش

ي
قد تكون هناك حاجة إیل إجراء فحص إضا�ن

 .)brystsenter( ي أحد مراكز الثدي
ي لهن �ف

یتم استدعاء البعض الإجراء فحص إضا�ف
ي لدیهن 

ف للفحص الئول مرة والنساء اللوا�ت ي یأت�ي
هذا أك�ش شيوًعا بالنسبة للنساء اللوا�ت

ي أخذ صور جدیدة 
ثدي صناعي. بالنسبة لمعظم النساء، یتضمن الفحص االإضا�ف

ي بعض الحاالت، 
للثدي باالئشعة السينية وتصویر الثدي بالموجات فوق الصوتية. و�ف

ستدعاء إىل الفحص  ي االإ
وري أیًضا أخذ عينة من الثدي )خزعة(. ال یع�ف یكون من ال�ف

ي أنِك مصابة برسطان الثدي.
ضا�ف االإ

هل سبق لِك أن أجريِت عملية جراحية لرسطان الثدي؟
ي ذلك. قد 

ف إىل الفحوصات الطبية، فيجب عليك االستمرار �ف ف تذهب�ي إذا كنِت ال تزال�ي
یتم إجراء بعض الفحوصات ضمن إطار برنامج التصویر الشعاعي للثدي إذا تم 

ة المتابعة )لغایة عرسش سنوات(، یمكن  االتفاق عىل ذلك مع طبيبك. عندما تنتهي ف�ت
ینا إذا لم  ي برنامج التصویر الشعاعي للثدي. أخ�ب

تيبات المعتادة �ف آنذاك اتباع ال�ت
ة المتابعة. تحصىلي عىل استدعاءات خالل ف�ت

؟ ي
ي رسطان الثدي الورا�ث

ن �ن هل تشك�ي
ي
 یمکنك الحصول عىل إرشادات من قسم الطب الورا�ش

ي طبيبك! ي منطقتك الصحية. استش�ي
)medisinsk-genetisk avdeling( �ف

عند إجراء فحص لـ 1000 امرأة

صابة برسطان الثدي. ستتلقى هؤالء  یتم إخبار 970 امرأة أنه ليس لدیهن عالمات الإ
ي المجموعة المستهدفة.

، إذا كنَّ ال یزلن �ف ف ي غضون عام�ي
النساء دعوة جدیدة �ف

ف من  یتم إخبار 18 امرأة أنهن ال یعان�ي
 رسطان الثدي بعد إجراء تصویر الثدي

 باالئشعة السينية وبالموجات فوق الصوتية
لهن من جدید.

 یجب عىل 12 امرأة أيًضا إعطاء
عينة من الثدي )خزعة(.

 یُعتقد أن 1 من هؤلء النساء تم تشخيصها
بشکل مبالغ فيە / عولجت بشکل مفرط.

ي حيث یتم إجراء تصویر شعاعي للثدي
جراء فحص إضا�ن  یتم استدعاء 30 امرأة لإ

 وتصویر بالموجات فوق الصوتية جدیَدیْن لهن، وللبعض یتم أیًضا أخذ عينة من
نسيج الثدي )خزعة(.

  24 امرأة يتأكد عدم إصابتهن برسطان
ف دعوة  الثدي. وهؤالء سوف یتلق�ي

ف إذا كن ال یزلن ي غضون عام�ي
 جدیدة �ف

ي المجموعة المستهدفة.
�ف

 یتم تشخيص 6 نساء
برسطان الثدي.

ن برسطان الثدي قبل  مع ذلك یتم تشخيص امرأت�ي
. الستدعاء التایلي



kreftregisteret.no/mammografi اقرأي المزید عىل

المزايا 

عدد أقل من الوفيات بسبب رسطان الثدي: أهم فائدة للتصویر الشعاعي 
ي عدد 

للثدي هو تقليل الوفيات الناجمة عن رسطان الثدي. وقد ظهر هذا �ف
ف یظهر تقدیر متحفظ لتأث�ي هذا  ي الشکل 2 إىل اليم�ي

من الدراسات. �ف
الفحص. 

ي مرحلة مبكرة. 
عالج أك�ش لطًفا: یسمح الفحص باكتشاف رسطان الثدي �ف

وهذا یزید من احتمالية االحتفاظ بالثدي بعد العملية الجراحية، وأن یكون 
العالج أخف وألطف.

؟ ي
ء يفيد�ن ي

هل هذا �ث

. وهذا  ن ن 50 و 69 عاًما كل عام�ي اوح أعمارهن ب�ي ي ت�ت
ويجية بإجراء فحص التصوير الشعاعي للثدي لجميع النساء الال�أ توصي السلطات الصحية ال�ن

ي الفئة العمرية من 50 إیل 69 عاما فوائد الفحص هي الأفضل توثيقا.
. إنها �ن ي يتما�ث مع توصيات منظمة الصحة العالمية والتحاد الأورو�ب

ي مثل التصویر الشعاعي للثدي له مزایا وعيوب. أدناه یمکنِك أن تقرأي عنها الختيار ما إذا كنِت تریدین االستفادة من العرض.
إن الفحص الروتي�ف

الشکل 2
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ي الثدي، 
ات �ف إنذار كاذب: إذا أظهرت صور التصویر الشعاعي للثدي تغي�ي

یتم استدعاء المرأة الإجراء فحوصات إضافيةلها. بالنسبة لمعظم الناس، 
ة، وبالتاىلي فهي  ي الثدي غ�ي خط�ي

ات �ف تظهر هذه الفحوصات أن التغي�ي
"إنذار كاذب".

القلق والخوف: قد تشعر بعض النساء بالخوف والقلق بينما ینتظرن نتيجة 
الفحص، وإذا تم استدعاؤهن الإجراء فحوصات إضافية.

 
ي التشخيص والمعالجة المفرطة: لقد وجدنا المزید من حاالت 

المبالغة �ن
ي یخضعن للتنظ�ي الشعاعي مقارنة بأولئك 

ف النساء اللوا�ت رسطان الثدي ب�ي
ي ال یخضعن لە. أحد االئسباب هو أن بعض االئورام الرسطانية تنمو 

اللوا�ت
ببطء شدید بحيث ال یمكن اكتشافها ما لم یتم فحص النساء. من الممكن 

ي 
ي لها القدرة عىل النمو ببطء وتلك ال�ت

ف االئورام الرسطانية ال�ت ف ب�ي التمي�ي
لدیها القدرة عىل النمو برسعة، وتكييف العالج وفًقا لذلك. ومع ذلك، ال 

ي تنمو ببطء شدید بحيث ال 
یمكن تحدید أیة هي االئورام الرسطانية ال�ت

ف  ي أن بعض النساء یتلق�ي
وري توف�ي العالج. هذا یع�ف یكون من ال�ف

معالجة مفرطة. إننا ال نعرف من هن هؤالء النسوة، لکننا نعلم أنهن بشکل 
ي تتلقى العالج الخفيف.

ي المجموعة ال�ت
أسا�ي �ف

ي ال تحتاج إىل عالج، فال یمکننا 
بما أننا ال نستطيع تحدید االئورام الرسطانية ال�ت

حسابها أیًضا. استناًدا إىل المعرفة الحالية، فإن أفضل تقدیر لدینا لنطاق 
ي الشکل 1 عىل الجهة االئخری من هذه الورقة.

التشخيص الزائد هو كما ترى �ف

ي مركز الثدي. تعتمد 
ف المتابعة �ف إذا تم اكتشاف رسطان الثدي لدیِك، فإنِك ستتلق�ي

إجراءات التنظ�ي الشعاعي والتشخيص والمعالجة عىل المبادئ التوجيهية الوطنية 
والتعاون متعدد التخصصات.

ال یکتشف التصویر الشعاعي للثدي جميع حاالت رسطان الثدي. ویمكن أیًضا اكتشاف 
ي وجود 

ي الطبيب دائًما إذا لحظ�ت . لذلك، استش�ي ف ف كل فحص�ي رسطان الثدي ب�ي
ي الثدي، ح�ت لو کنِت قد خضعِت مؤخًرا للتصوير 

ات �ن کتلة جديدة أو تغ�ي
الشعاعي للثدي.

ي من الناحية النظریة یمكن أن 
یستخدم التصویر الشعاعي للثدي االئشعة السينية، وال�ت

صابة برسطان الثدي. الخطر منخفض للغایة، ح�ت مع المشاركة  تزید من خطر االإ
ي برنامج التصویر الشعاعي للثدي.

المنتظمة �ف

یمكن العثور عىل مزید من المعلومات واالإحصائيات والمراجع والمعلومات حول 
نت.  ن�ت المناقشات حول فوائد فحص التصویر الشعاعي للثدي عىل موقعنا عىل االإ

یمکنِك أیًضا التحدث إىل طبيبك العام حول فحص التصویر الشعاعي للثدي.

ي برنامج التصویر الشعاعي للثدي، تموت 23 امرأة
ف 1000 امرأة لم تشارك �ف  من ب�ي

. ف برسطان الثدي قبل سن الثمان�ي

ف أولئك  ینخفض هذا العدد بنسبة 4 حاالت، إىل 19 حالة لکل 1000 امرأة ، من ب�ي
نامج بانتظام. ي ال�ب

ي يشاركن �ن
اللوا�ت

العيوب


