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مــا هــي أشعــــة الثـــــدي؟
 -1ما هو جهـــــاز املاموجــــرام؟
نوع خاص من األشعة السينية ذو جرعة قليلة لتصوير الثدي وميكن من خالله
تشخيص  % 90 - 85من أورام الثدي
 -2ما هو مسح الثدي باملاموجرام؟
مسح الثدي هو فحص باملاموجرام
للسيدات الاليت ال يعانن من أي
شكوى أو أعراض مرضية
 -3ما هو التوقيت املناسب إلجراء
املاموجــــرام؟
 عند بلوغ سن األربعني يتم إجراءالفحص سنوياً
 بعد سن األربعني يتم إجراء الفحص يتم الفحص من اليوم األول إىل العارش من الدورة -4كـــم يلـــزم من الوقـــت إلجراء فحـــص املاموجــــرام؟
حوايل  25 - 15دقيقـــة
 -5متى يتم عمـــل املوجـــات الصوتيـــة للثـــدي؟
إذا أظهر املاموجرام كتلة يتم التأكد بواسطة املوجات الصوتية إذا كانت
صلبة أو كيس بداخلة سائل ،املوجات الصوتية هي الطريقة األمثل لفحص
الثدي تحت سن األربعني
 -6هل فحــــص املاموجــــرام آمن؟
نعم حيث أنه يستخدم به جرعة صغرية جدا ً من اإلشعاع
 -7من يقوم بإجراء الفحص؟
فنيــات أشعـــة ذي كفـــاءة عاليــــة
 -8هل أحتاج إىل التحويل إلجراء املاموجرام؟
نعم يجب الحصول عىل توصية من
الطبيب املعالج
 -9متى تظهر نتيجة فحص
املاموجرام؟
 30دقيقـــة بعد إنتهـــاء الفحص
 -10ما هي عينات الثدي؟
هي أخذ عينات دقيقة بإبرة متناهية
الصغر تحت إرشاد

الوضعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املناسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ــفح ـ ـ ـ ـ ـ ــص الثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي

املوجات الصوتية لفحص اآلفات املشتبة بها

Mammogram Frequently Asked Questions?
1-What is Mammogram?
This is a low dose X-Ray of the breast, can detect 85-90% of
Breast Cancer
2-What is a Screening Mammogram?
A screening mammogram is performed on a woman has no
complaints or symptoms of the disease
3-Timing of Screening Mammogram?
• Baseline Mammogram at the age of 40
• Annual Screening after age of 40
• Examination done from day 1-10 of Menstrual Cycle
4-How long will my Mammogram take?
Routing screening examination takes approximately 15-25
minutes
5-When is Ultrasound Performed?
If Mammogram shows as mass or palpable lump then
ultrasound is performed to define the lump as solid or cystic.
It is the imaging test in women under age 40 with palpable
lump
6-Is the Mammogram safe?
Yes,as it uses low dose radiation technology
7-Who is Performing the Mammogram?
Highly qualified female technicians.
8-Do I need Referral?
Yes, you do need a referral from your obstetrician or
gynecologist, either from the hospital or from an affiliated
physician
9-When will I know that
Results of the Mammogram?
Approximately 15-30 minutes
after the completion of the
examination
10-What is a Fine Needle
Aspiration Cytology (FNAC) or
Biopsy?
Taking issue sampling from

Appropriate Position for Breast Screening

suspected breast lesion under Sonographic guidance

Diagnostic Imaging Department (Radiology)

Mammogram

Early Detection = Protection
For more information or an Appointment
Please call 1826666 Ext. 1704
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