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 توسط پزشک  معاینه پستان



 چطور می توانیم زودتر سرطان پستان را تشخیص دهیم؟

با غربالگری سرطان پستان 

 BSEبا 

 CBEبا 



2 مرحله: 
مشاهده 
لمس 

مشاهده: 
ترجیحا در وضعیتهای مختلف 

 

 می شود؟انجام معاینه پستان توسط کادر درمان مجرب چگونه 



 مشاهده

تغییرات شکل، اندازه، قرینگی دوطرف 
تورم و ادم 
 تغییر رنگ پوست 
فرورفتگی پوست 
 (توده)برجستگی 
فرورفتگی نیپل 
تغییر رنگ و پوسته شدن نیپل 

 
 

 



 شعاعی

 نوارهای عمودی

 دوایر متحد المرکز

 وجود روشهای مختلفی برای لمس پستان 
 ترهمه مطمئن از: 

 «vertical strips« »نوارهای عمودی»روش  •
 

 لمس



 پستانلمس همه بخشهای لزوم : اولنکته 

 

 از باال تا کالویکل

 از پایین تا چین اینفرامامری
Inframammary crease 

 از لترال تا خط آگزیلری قدامی یا حتی میانی

 از مدیال تا استرنوم

 لمس



 لمس
نکته دوم: 
  لزوم انجام معاینه با کف بند آخر 

 4و 3و2انگشت 
 

ضایعات بین انگشتان دست و جداره قفسه سینه  •
 لمس می شوند نه بین انگشتان دست



 لمس
نکته سوم: 
  برای معاینه مناسب هر نقطه در حین حرکت نواری عمودی یا سایر اشکال

 :معاینه
 

 حرکات دایره ای کوچک•
 انگشت با ایجاد فشارهای متفاوت 3 

 فشار متوسط

 فشار سطحی

 فشار عمقی



 لمس

تکمیل لمس پستان  : 
در حالت نشسته 

دست زیرین تکیه گاه می شود و دست  •
  باالیی لمس را انجام می دهد

  خصوصا در پستانهای بزرگ حتما انجام
 شود



 لمس

 معاینه زیر بغل

 !فراموش نشود
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 لمس

خصوصیات هر ضایعه ای که لمس می شود باید ثبت گردد 
سایز 
موبیلیته 
قوام 
تندرنس 
محل ضایعه باید ثبت گردد 
ساعت 
فاصله از نیپل 



 لمس

 مثال 
 سانتی متر از نیپل 5پستان راست به فاصله  4توده ساعت 



 پستان معاینه

کوادران فوقانی خارجی 
•Upper outer quadrant (UOQ) 
کوادران فوقانی داخلی 
•Upper Inner quadrant (UIQ) 
کوادران تحتانی داخلی 
•Lower Inner Quadrant (LIQ) 
کوادران تحتانی خارجی 
•Lower Outer Quadrant(LOQ) 

 کوادرانهای پستان



 معاینه پستان توسط خود بیمار چگونه انجام می شود؟




