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Cancer is one of the leading causes 
of death for women aged 35 to 
60. In the developed world, about 
one woman in eight will develop 
breast cancer at some point in her 
lifetime, and two thirds of women 
who develop breast cancer have no 
known risk factors.

Early detection is key in the
successful treatment of breast
cancer. When it is found and treated 
in the early stages, 95 out of 100 
women will still be alive at five 
years.

It is advisable for women to 
conduct monthly breast checks 
by performing self-examination 
and reporting any changes to their 
Doctor. Women over the age of 40 
are advised to have mammograms 
of both breasts every two years, as 
this can detect small changes in the 
breast which cannot be picked up 
on clinical examination by a doctor.

No-one knows your breasts like 
you do.  Breast awareness is part 
of general body awareness and you 
should get to know your breasts 
and become familiar with their 
appearances. Learning how your 
breasts feel at different times will 
help you to know what is normal for 
you and to recognise any changes, 
if they occur.

It is important to be breast aware 
and get to know what is normal 
for you. Follow these simple steps 
once a month and find more 
information and diagrams over the 
page.

• Stand in front of the mirror with 
your hands by your side and look 
for any changes in size, shape and 
colour

• Look for any swelling or distortion 
of the normal breast shape

• Look for dimpling, puckering or 
bulging of the breast skin

• Check the position of your nipple 
on your breast and look to see 
if it is pulled inwards (inversion) 
and won’t come out with gentle 
squeezing

• Look for redness or a rash
• Check that you cannot see any 

liquid discharge from the nipple 
(you do not need to squeeze the 
nipple)

• Press your hands on your hips 
to flex the chest muscles and 
inspect again bone for any lumps. 
Repeat on the other side using the 
opposite hand



• Breast cancer is rare in women 
under the age of 30, but it is 
important not to ignore symptoms 
even at a younger age. Remember 
early detection is your best 
protection

• A mammogram can detect a 
change in the breast when it is 
too small for you or the doctor to 
feel, so it is important to attend 
for screening mammograms even 
if you do not have a symptom in 
your breast

• If you are worried, do not hesitate 
to contact a doctor

Women with a family history 
of breast (or ovarian) cancer 
should discuss this with their 
doctor to see if additional or 
earlier screening (at a younger 
age) is advisable for them.

Things that you need to look out 
for are:
• New lump in the breast or 

underarm (armpit)
• Thickening or swelling of part of 

the breast
• Irritation or dimpling of breast skin
• Redness or flaky skin in the nipple 

area or the breast
• Pulling in of the nipple or pain in 

the nipple area 
• Nipple discharge other than 

breast milk, including blood
• Any change in the size or the 

shape of the breast
• Pain in any area of the breast 

Remember
• It is normal for the breasts to feel 

a little lumpy. It is only by regular 
examination and becoming 
familiar with how your own 
breasts look and feel that you will 
be able to recognise changes

• If you find a lump or change 
in your breast during self 
examination, do not panic. Most 
breast lumps are harmless and 
not cancerous. You should seek 
the advice of a breast specialist 
doctor, who will examine you and 
recommend tests to confirm the 
nature of the lump



Many women find that the easiest way to feel their breasts is when the 
skin is wet and slippery, so they like to do the checks when in the bath or 
shower, or using body lotion.

Step 1 
Begin by looking at your breasts in the mirror with your shoulders 
straight and your arms by your sides. You will need to be able to 
look into a mirror in an area with good lighting.
Here’s what you should look for:
• Breasts that are their usual size, shape, and colour
• Breasts that are evenly shaped without visible distortion or 

swelling
• If you see any of the following changes, bring them to your 

doctor’s attention:
• Dimpling, puckering or bulging of the skin
• A nipple that has changed position or an inverted nipple 

(pushed inward instead of sticking out)
• Redness, soreness, rash or swelling
• Signs of fluid or discharge coming out of one or both nipples

It is normal and very common for one breast to be slightly larger 
or smaller. If you notice a new change in the size of one breast, 
please bring this to the attention of your doctor.

Step 2
Next, put your hands on your hips and lean forwards 
slightly towards the mirror. Squeeze your shoulders and 
elbows forwards and look for any change in the normal 
shape of your breasts.  

Then, bend forward at the waist and look forwards into 
the mirror. Don’t worry if one breast is larger than the 
other, this is normal.

Step 3
Now, raise your arms and look for the same 
changes as in Step 1



Step 4
Raise your left arm and use the flat 
of three or four fingers of your right 
hand to examine your left breast. Use a 
circular motion, about the size of a small 
coin.  

Follow a pattern to be sure that you 
cover the whole breast. You can begin 
at the nipple, moving in larger and 
larger circles until you reach the outer 
edge of the breast. Alternatively, 
you can also start at the outer edge 
of the breast and move your fingers 
towards the nipple and back to the 
edge, checking your breast in one 
wedge-shaped area at a time. You 
can also move your fingers up and 
down vertically, in rows, as if you were 
mowing a lawn. 

Step 5
Place your left arm on your waist, roll 
your shoulder forwards and check 
your underarm area with your fingers 
for lymph  nodes. Also check the area 
above and below the collar bone.  

Repeat on the 
other side.

Step 6
Finally, feel your breasts while you are 
lying down. Cover your entire breast, 
using the same hand movements 
described in step 4.

It is important to cover all of your 
breasts and it does not matter which 
pattern you follow. Be sure to feel all 
the tissue from the front to the back of 
your breasts: for the skin and tissue just 
beneath, use light pressure; use medium 
pressure for tissue in the middle of your 
breasts; use firm pressure for the deep 
tissue towards the back of the breast on 
the chest wall. When you’ve reached the 
deep tissue, you should be able to feel 
down to your ribcage.

Cover the entire breast from top 
to bottom, side to side - from your 
collarbone to the top of your abdomen, 
and from your armpit to your cleavage. 
Repeat on the right side.







الخطوة الرابعة 
قومي برفع ذراعِك األيسر واستخدمي ِ أطراف ثالثة أو أربعة أصابع من يدِك اليمنى في شكل 

يشبه حجم عملة معدنية صغيرة لفحص ثديك األيسر بحركة دائرية. 
اتبِعي هذا النمط للتأكد من فحص الثدي بأكمله. يمكنِك البدء بالحلمة ثم التحرك لتوسيع الدائرة 
حتى الطرف الخارجي للثدي. يمكنِك أيضًا البدء من الطرف الخارجي للثدي وتحريك أصابعِك نحو 

الحلمة ثم العودة إلى األطراف. بحيث يمكنِك فحص الثدي في المنطقة الواحدة على شكل مثلث 
مسلوب  في المرة الواحدة. يمكنك أيضًا تحريك أصابعك إلى أعلى وإلى أسفل بشكل عمودي  

في خطوط متوازية وكأنِك تقومين بتنسيق قص عشب الحديقة.
من المهم تغطية كل الثدي وال يهم النمط الذي تتبعينه. تأكدي من اإلحساس  بلمس جميع 

األنسجة من األمام إلى الخلف. بالنسبة لإلحساس  بطبقة الجلد واألنسجة القريبة من البشرة 
يمكنِك استعمال الضغط الخفيف بأصابعك، وأما لفحص األنسجة  في منتصف الثدي فيمكنك 

استخدام الضغط المتوسط، أما استخدام الضغط الشديد فيكون بغرض اإلحساس باألنسجة 
العميقة في الجزء الخلفي من الثدي على جدار الصدر. عندما تتأكدين أنِك وصلِت لألنسجة العميقة 

للثدي، ينبغي لِك أن تشعري  أنِك وصلتي للقفص الصدرى.  
قوِمي بتغطية الثدي  كله بكف اليد من أعلى إلى أسفل، جنبًا إلى جنب ومن الترقوة إلى الجزء 

العلوي من منطقة البطن، ومن اإلبط إلى الفاصل بين الثديين. كرري هذه الخطوة على الجانب 
األيمن.

الخطوة الخامسة  
ضِعي ذراعِك األيسر على 

خصرك وحركي كتفِك لألمام 
وقومي بفحص منطقة اإلبط 

بأصابعك لفحص أي  تضخم 
في الغدد الليمفاوية. 

قوِمي أيضًا بفحص المنطقة 
أعلى إلى أسفل عظمة 

الترقوة.  كرري هذه الخطوة  
في الجانب اآلخر. 

الخطوة السادسة 
وأخيرًا، يمكنِك تحسس ثدييِك وأنِت 

مستلقية. قومي بتغطية الثدي بأكمله 
وذلك باستخدام حركات اليد نفسها بنفس 

الخطوات الموضحة في الخطوة الرابعة.



تجد العديد من النساء أن من األسهل فحص الثدي عندما يكون الجلد رطًبا وزلًقا، لذلك 
يفضلن إجراء الفحوصات أثناء االستحمام أو استخدام مرطب الجسم.

الخطوة األولى 
قومي بالنظر إلى ثدييِك في المرآة بحيث تكون وضعية الكتفين مستقيمين 
مع وضع اليدين على الجانبين. سوف تحتاجين إلى النظر في مرآة ذات إضاءة 

جيدة.
في هذه الوضعية ينبغي عليِك فحص:

الثديين والتأكد أنهما في حجمهما وشكلهما ولونهما الطبيعيين	 
وأن مظهرهما  متساٍو دون تشوه  أو تورم ملحوظ 	 
إذا الحظِت أيًا من التغييرات التالية، فيجب عليِك ذكرها للطبيب الخاص 	 

بِك:
ظهور نقرات منخفضة على جلد الثدي أو تجعد  أو انتفاخات 	 
تغير مكان  حلمة الثدي، أو كانت مقلوبة ) مضغوطة للداخل بدالً من 	 

بروزها للخارج(
وجود إحمرار أو ألم أو طفح جلدي أو تورم	 
عالمات على خروج سوائل أو إفرازات من إحدى الحلمات أو كلتاهما	 

من الطبيعي والشائع أن يكون هناك ثدي  أكبر أو أصغر قليالً من اآلخر. إذا 
الحظِت تغيًرا جديًدا في حجم أحد الثديين، فيرجى إبالغ الطبيب بذلك

الخطوة الثانية
ضعي  يديك على خاصرتك وانحني قليال إلى األمام تجاه المرآة. 

شدي كتفيك ومرفقيك لألمام والحظي وجود أي تغيرات في 
الشكل الطبيعي لثدييِك.

ثم انحني إلى األمام عند الخصر وانظري إلى المرآة وال تقلقي إذا 
وجدِت أحد الثديين أكبر من اآلخر، فهذا أمر طبيعي.

الخطوة الثالثة
اآلن،  ارفعي ذراعيِك ألعلى، وابحثي 

عن التغييرات المشابهة لما سبق ذكره 
في  الخطوة األولى



األشياء التي يجب االنتبهاه إليها:
نتوء جديد في الثدي أو اإلبط	 
سماكة أو تورم جزء من الثدي	 
تهيج أو تنقر في جلد الثدي	 
احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو 	 

الثدي
شد في الحلمة أو ألم في منطقة الحلمة	 
إفرازات من الحلمة غير لبن األم بما في ذلك 	 

الدم
أي تغيير في حجم أو شكل الثدي	 
ألم في أي منطقة من الثدي	 

تذّكري!!!
من الطبيعي الشعور بوجود بعض الكتل 	 

في الثدي. بالفحص المتواصل ستعتادين 
على وضع ثدييك وتتمّكنين من معرفة 

طبيعة التغّيرات التي يمكن حدوثها.
إذا الحظِت وجود كتلة أو تغّير في ثدييِك 	 

خالل الفحص الذاتي، ال تجزعي، فغالبّية 
الكتل في الثدي ليست سرطانّية، ننصحك 

باستشارة طبيب مختص بالثدي، الذي 
سيقوم بالفحوصات الالزمة ويوصي بإجراء 

اختبارات للتأكد من طبيعة الكتلة.

من النادر إصابة النساء تحت سن الثالثين 	 
بسرطان الثدي،  مع ذلك, من المهم عدم 

تجاهل األعراض حتى في سن أصغر، 
احرصي على اّتباع تعليمات الكشف المبّكر 

عن سرطان الثدي فهو أفضل حماية لِك.
يمكن أن يساعد فحص الماموجرام في 	 

الكشف عن أي تغّير في الثدي عندما يكون 
صغيرًا للغاية بحيث ال يمكنك االنتباه له  أو 

حتى الطبيب، لذلك من المهم إجراء الفحص 
الروتيني بالماموجرام حتى لو لم يكن لديك 

أعراض في ثديك
إذا كنت تشعرين بالقلق ، فال تترددي في 	 

التواصل مع الطبيب

ينبغي على النساء الالتي لديهّن 
تاريخ عائلي في اإلصابة بسرطان 

الثدي)أو المبيض(  استشارة الطبيب 
في مراحل مبّكرة من عمرهّن حول 

إمكانّية إجراء فحوصات مبكرة إضافّية 
)في عمر أصغر(.



السرطان من األسباب الرئيسّية للوفاة عند 
النساء في عمر 35-60 عاما. في الدول 

المتقّدمة، امرأة واحدة من كل ثمانية نساء 
معّرضة لإلصابة بسرطان الثدي في مرحلة 
ما من عمرها. وثلثي النساء الذين يصابون 

بسرطان الثدي لم يكن لديهم عوامل الخطر 
المعروفة.

يعتبر الكشف المبكر مفتاح النجاح لعالج 
سرطان الثدي.عندما يتم الكشف عنه وعالجه 
في مرحلة مبكرة، يحقق نسبة نجاح وتعافي، 

95 من أصل 100 أمرأة ستبقى على قيد 
الحياه في خمس سنوات.

لذلك ننصح النساء بإجراء فحوصات شهرية 
للثدي من خالل إجراء الفحص الذاتي وإبالغ 

الطبيب بأي تغييرات. كما يفضل أن تقوم 
النساء فوق سن األربعين بإجراء تصوير الثدي 
باألشعة السينية » الماموجرام« للثديين كل 

عامين، حيث يمكن أن يكشف ذلك عن تغيرات 
صغيرة في الثدي ال يمكن التقاطها في 

الفحص السريري من قبل الطبيب.

ال أحد يعلم بوضع ثدييِك سواِك. الوعي لصّحة 
الثدي جزء من الوعي لصّحة الجسم بشكل 

عام، وينبغي عليِك أن تعرفي مستوى صّحة 
ثدييِك، وأن تعتادي على مظهريهما. 

معرفة طبيعة ثدييك في فترات مختلفة 
يساعدِك على معرفة أي تغيير غير طبيعي 

فيهما.

من المهم أن تكّوني معرفة جيدة حول 
الثدي وفهم ما هو طبيعي بالنسبة لك. 

اتبعي هذه الخطوات البسيطة مرة واحدة 
في الشهر. هناك المزيد من المعلومات 

والرسومات التوضيحية في الصفحة.
قفي أمام المرآة 	 
ضعي يديِك بجانبِك وانظري للثديين	 
ابحثي عن أية تغييرات في الحجم والشكل 	 

واللون
ابحثي عن أي تورم أو تشويه في شكل 	 

الثدي الطبيعي
ابحثي عن تجعد أو انكماش أو انتفاخ في جلد 	 

الثدي
تحققي من موضع الحلمة على ثديك 	 

وانظري لترى ما إذا كانت مشدودة للداخل 
)انقالبها( ولن تخرج مع ضغط خفيف

ابحثي عن احمرار أو طفح جلدي	 
تأكدي من عدم إمكانية رؤية إفرازات سائلة 	 

من الحلمة )ال داعي للضغط على الحلمة(
ضعي يديِك على الوركين لثني عضالت 	 

الصدر
افحصي العظام مرة أخرى بحًثا عن أية كتل. 	 
كرري على الجانب اآلخر باستخدام اليد 	 

المعاكسة.


