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  م که شی یه به
  تا ره سه
ر  سه  ئاستی جیھانی دا چاره  له  و پویسته تییه وه کی نوده یه  کشه وه  ناناست، ئهتان سنوور  ره سه

  .بکرت
  .ن که مک کۆچی دووای ده تانی مه ره  هۆی سه  عراق دا به تان له ئافره% 13   سانه بۆ نموونه

   له تانه م ئافره  ئه له% 70بن،  مک ده تانی مه ره ت تووشی سه  ئافره11.700  ندا سانه  هۆه وتی له
  . سان50رووی  ندا سه مه ته

 ناو ژنان  مک له تانی مه ره ی سه کاندا، ڕژه کگرتووه  یه  وته  دا له2005 سای  ک له یه وه دووای لکۆینه
  . پیاو1.690  یشته واندا گه پیا  ژن و له11.400  یشته  گهدا
  چت که  وا ده  له وه ئه. ی ژنان  ڕژه له% )1 ( متره م زۆر که ، به وه گرته مک پیاوانیش ده تانی مه ره سه

  .ویراسی بت
  .بت درووست ده ) ductaalcarcinoom(ی شیردا  له  جۆگه مک زیاتر له تانی مه ره سه
  .کات درووست ده)  غووده(ک گرێ گشتی یهکی  یه  شوه  به تانه ره م سه ئه
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دا درووست  )  lobulair carcinoom( ناو گرکانی شیر لهمک  تانی مه ره ت سه ندک ئافره  ناو هه له
  .بت ده
تانی  ره  سه وه ر ئه  به مکدا، ئینجا له  ناو مه  له وه بته  بوی ، بو ده  زیاتر به تانه ره  سه م شوه ئه

lobulair carcinoomکی   هه  لهکی دره/ نگاوته ننا بوو، ئه شه نگ دا یان ته قۆناغوه دۆزر .  
 کاتک   له ، بۆ نموونه وه دۆزته دا ئه) تایی ره سه( قۆناغکی زوو  مک له تانی مه ره  مرۆڤ سه جاری وایه

م   ئه کان که کگرتووه هئ وروپا و وته  ئه له)  ساڵ50رووی   سه ن له مه ژنانی ته( پشکنینی گشتی  که
مک  تانی مه ره تایی سه ره  قۆناغکی سه ش له وه ئه.  وه دۆزرته  ئهکرت،  کاری پ ده مه سیسته
  .ductaal carcinoom in situ(DCIS): دایه

  
 ؟  بۆ کیه رییه م هوشییا ئه -1
  
  : که یه تانه موو ئافره  بۆ هه م هوشییارییه ئه

 . self breastexame ن مک بکه  مه پشکنینی     خۆیان فری - 
   .ییدا بووه مکیاندا په  مه گۆڕانکاری ناسروشتی له -

ی پشکنین و  کان و شوه کانی گۆڕانکارییه ی نیشانه  باره  له مه  یان که ت زانیارییان نیه ندک ئافره هه
  .یا کردن  گه فتار له تی ڕه چۆنییه

  یدا بووه مکیاندا په  مه  گۆڕانکاری له  که  دا دیار کراوه وه لکۆینه /   کات پشکنینی مانگانه له -
ی   ناسروشتییه و گۆڕانکارییه ی ئه زۆربه.بت تان ده  ئافره کاندا تووشی زۆر له مکه  مه گۆڕناکاری له

  .نجیدا نی گه مه  ته تی له  تایبه  به مک ب زییانه مه
  .بن یدا ئه تان په ره می سه ئاکا مکدا له  مه ندک گۆڕانکاری ناسروشتی له هه

  :  ئینجا بۆیه
ستت پی کرد یان بینیت، پویست ڕاو پرسک  یدا بوو یان هه مکتدا په    مه ک له ر کاتگۆڕانکارییه هه
  .یت بکه  دکتۆر به
   
  مکدا سروشتی نین؟  مه  له  کام گۆڕانکاریانه-2

  . ی تر جیاوازه وه ڵ ئه  گه ک لهت ر ئافره ی هه سته جه.   ئاسان نییه م پرسیاره ومی ئه
  ست به  ژر پستی لووس ، هه مکدان، له  مه ست له  ده  که یه وه توانین بین، ئه  ئه ی که وه م ئه به
  .کرت ندک گرێ ئه هه
ک  ک یه مکدا وه ر دوو مه  هه رمن و له کی گشتی زۆر نه یه  شوه وان به ئه. ، گری شیرن  و گریانه ئه
  .کرت ستییان پ ئه هه

ی  وری و پکھاته وری گکانی شیر ، چه  ده مک پک دنن و له ی مه رمکه  نه وه که  یه گرکانی شیر به
  .ر تیده کی یارمه رمه ، یان نه ر پک هاتووه ستنه  به رمه نه
تر بوونی گرکانی رچی زیا ڵ هه  گه ر چی زیاتر بت، له  هه شه م به ر و تۆڕی ئه تیده ی یارمه رمکه نه
  .ستدا  ژر ده ق و توورد له ند ڕه  چه  که و گریانه ر ئه  سه رن له مک کاریگه ی مه رمکه نه
  .  چی پک هاتووه مک له  مه دیترت که  ئه وه ی خواره یه م ونه  ئه له
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  م شی دووهه به
  
  ۆنن؟ند چین و چ رمه ره زه) گری(کان و لووی ره ره بزه) گرێ(وو  له-3
  
   ).)cellن   پی ئه ی بچوک ، که ڕه ندین ملیارد زه  چه  له ی مرۆڤ پک هاتووه سته جه
کان کۆن یان  ڕه ر زه گه  ئه ی که وه ، بۆ ئه  زیادبوون دایه یان له بن و ڕژه کان درووست ئه ڕه وام زه رده به
  . وه ناوچوون، جگایان پ  بگرته له
ی نوی لی  ڕه  ، دوو زه وه ڕه ک زه  یه له: بن ، درووست ئه)قسیم ته(شبوون  بهی  شوه  به ڕانه و زه ئه
  . ی تر cell دوو  ن به که ش ئه ی خۆیان دیسان ، خۆیان به  نۆبه وانیش به  ئه ، که وه بته ئه
 ناو   له خرت، که ڕک ده )DNA(ویراسیی) ی پکھاته(ی   ژر کۆنترۆی ماده  لهcellی  ش بوونه و دابه ئه
  . یه  دا ههcell   له که ر یه هه

دا  که   پرۆسه   ناکاو له  له  که یه  وانه بن، له ش ئه دابه ) cell  ( ڕه ها زه  ملیۆنه  کاتک که ڕۆژانه له
  .ک ڕووی بدات یه ه هه
بت،  کی ده ره  دهکانی ره ره ری زه  ژر کاریگه مان له سته کانی جه ڕه وام بت، زه رده ها تا ژیان به روه هه
  . وه کرنه ن ده ش زۆر جار نۆژه وه ئه
  ئینجا له.  وه کرته ن نه ند بت و نۆژه رمه ره  ڕاستی زه ن به مه ڕبوونی زه  تپه شت به  ئه (cell)    ڕه زه

 کردنی  هش ش بوون ، زیاد کردن و گه  دابه  ئاکامدا که  له گۆڕدرت، که ی ویراسی ئه  ماده وه وه ئاکامی ئه
  .بت  ناڕک ئه cellو  ئه
یان ) ئاوسان( هه دمسان بت به  ئه ی سروشتی خۆی که  ڕژه ش بوونی زیاد له  هۆی دابه بته  ئه وه ئه

  .گرێ
  
  مکدا چۆنن؟  مه  سروشتی نین  له ، که)گری(کان لووه-4

  .ند رمه ره زه/ر یان هار ره بزه/بت باش یان خراپ بت یان خوود گری ئارام  ئهtumourگرێ یان 
  cancer. تان  ره  سهین  بت  ئه malign/ند  رمه ره ر گری زه گه س ئه به

تر  وره وان گه ئه: چوون رنه ی خۆیان دان و ده  بازنه کی گشتی له یه  شوه  بهbenige/ ر ره کانی ب زه گریه
  .دا سته  ناو جه  له وه کانی تر و بو نابته شه  ناو به نابن و ناڕۆنه



www.dengekan.com 
5/9/2007 

کانی تر و یان  شه نیشت به ر یان ته  سه وته  بکهtumour/  م گریه  ئه بت که  ، ئه م جاری وایه به
  .بت البردرت کات و ئه  درووست دهش ناخۆشی وه ریان بکات، ئه  سه ستی له په کانی مرۆڤ و پاه ئۆرگانه

  ند بوون، که رمه ره  واها زهcellکان  ڕه ری زه میکانیزمی ڕکخهmaligne , / کاندا نده رمه ره  زه  گریه له
  ی مرۆڤ  سته جه
  . ژر کۆنتۆدا نامنت کان له ڕه کردنی زه/ ش بوون دابه

واندا   ناو ئه کو له نت، به  ده کان پاڵ پوه  ئۆرگانهکانی تر یان شه نھا به  ته  نه  maligne/گری هار
کانی  شه  به ییننه کرت بپچن و خۆیان بگه ئه/ بت   ئه  گریه م جۆره کانی ئه ڕه زه. بت  ئه وره گه/ڕوت ده

  . وه ی مرۆڤ و بو ببنه سته تری جه
  . وه بو بوونه ، واتا :metastasenن ئه پی  وه  و ئه وه نه که  درووست ئه  ودا دیسان گری تازه له
  
  
  مک ببن؟ تانی مه ره  توشی سه یه وانه  زیاتر له  کام فاکتۆر و کام ژنانه-5
  .  ساه50رۆی   سه نیان له مه ش ته وانه بت، ئه مک ئه تانی مه ره ت تووشی سه ر نۆ ئافره  سه ک له یه
  :مک تانی مه ره  بوونی سه تووش  له یه  ڕۆیان هه م ریسک فاکتۆرانه ئه
  )زۆک نه(بوون رگیز دووگیان نه  هه ی که و ژنانه ئه*
   داوه  منایان نه مکیان به رگیز شیری مه  هه ی که  ژنانه ئه*
  بن، ئه ) menstruation   ( سای بنوژ12ی که پش  و ژنانه ئه*

   )menopause(ون که  بنوژی ئه  ساڵ له50  دووای  ی که و ژنانه ئه* 
    ساه50رۆی   سه نیان له مه  ته ی که و ژنانه ئه*
 زووتر تووش  یه وانه ب له  حه کار دنن و دووای وازهنانیان له به ) pil(رگری بی به  حه ی که و ژنانه ئه*

  ببن
مکیان دا  ی شیری مه له  ناو جۆگه له)  کیسه( واتا کیستیان mastopathie خۆشی  نه ی که و ژنانه ئه*
   بووه هه
   هناوه/ کار دنن  بهalcohol) (لکۆحۆل  ئه ی که و ژنانه ئه* 
   سیگارکشن ی که و ژنانه ئه*
ری کردنی  سه کار دنن بۆ چاره رمانی هۆرمۆن به ی دوور و درژ ده بۆ ماوه ی که و ژنانه ئه*

    menopause    کانی کات ناخۆشییه/کان کشه
  )وی ه قه( رزه زنیان به  وه ی که و ژنانه ئه*
  
  : باسمان کردن وه ره  سه  له ی که وانه  ئه  له ی تووشبوونیان زیاتره وانه ئه
   بووه مکیان هه تانی مه ره  پشتر سه ی که و ژنانه ئه*
  کان ره ره  گری بزه ندک جۆر له ر کراون بۆ هه سه ی پشتر چاره و ژنانه ئه*
مایلی   و یان ته بووه تانیان هه ره ک دایک و خوشک ، سه کیان وهس و کاری نزی  که  له ی که و ژنانه ئه*

  . یه ویراسیان هه
  
 .ند چۆنن رمه ره ر و گری زه ره  گی بزه درت که دا پشان ئه وه ی خوواره م شکه  ئه له

   ترسی نیه  مه ر یان گری که ره گری بزه: م که شکی یه
  تانی ره گری سه:م شکی دووهه
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  م شی سیه به
  
  ؟ چییه ) breastcancer(مک  تانی مه ره سه-6
  
  .بت کانی تر تووشی مرۆڤ ئه تانه ره  سه  گشت جۆره  وتانی ڕۆژئاوا زیاتر له مک  له تانی مه ره سه
  نیان له مه بن زیاتر ته  تووش ئه ی که وانه ن، ئه تانه ره  سه م جۆره ت قوربانی ئه  ئافره9ر   سه  له1
  .  ساه35ی  وه ره سه

  .  یان نازانراوه کراوه ڕاستی دیار نه  به تانه ره  سه م جۆره تا یستا هۆی تووشبوونی ئه
   له یه  ڕۆیان هه ندک ڕیسک فاکتۆر کرد که  هه مان به  باسی پشووماندا ئاماژه  له نده ر چه هه

 . تانه ره  سه م جۆره تووشبوونی ئه
  یه ش ڕۆی هه شی مرۆڤ خۆی و پیسی ژینگه می له کان، ویراسی ، سیسته رمۆنههۆ:  ها بۆ نموونه روه هه
  . مک تانی مه ره ر درووست بوونی  سه  سه له
  
ووام  رده بۆ به.  یه ر کامکیان کاری خۆی هه  هه ی بچووک، که ڕه  زهcell   له ی مرۆڤ پک هاتووه سته جه

بن   ی نوێ درووست ئهcellواندا دیسان   جگای ئه ردرن و لهبت الب کان ئه  کۆنهcellکانیان  بوونی کاره
،  وه بته  ی ل ئه cell دوو cellک  ر یه  هه ش بوون دا له نجامی دابه  ئه ش بوون، له ی دابه  شوه به
  . وه بنه ش ئه ی خۆیان دابه  نۆبه وانیش دیسان به ئه
  .زانراو نه/ یدا ی ناپه ندک کشه  هۆی هه ت، بهکر ک ئه یه ه  هه  دا جاری وایه یه م پۆسه  ئه له
ی  هی پکھاته ) GEN/ژن (DNAی   ناو پکھاته درووست بت له/ بکرت  ه هه جار  پنجر هاتوو گه ئه
کردن  /ش بوون   دابه  خۆیان له تان، که ره  سه بت به  ئه وه ، ئه ) breastconnectieve tissue(مک  مه

  یه م شوه  ئه ئینجا به.  ناڕک  پک دن/ ه ی  ههcell     ووام  رده  به یه م شوه  ئه هپ ڕاناگیرت و ب
.  بت مکدا درووست ئه ی شیری مه له  ناو جۆگه له% breasttissue  80ی   پک هاته مک له تانی مه ره سه
  .بت مک دا درووست ئه ک مه  ناو یه تان له ره کی گشتی سه یه  شوه   به
ی ژنان ، %  50 زیاتر له) tumour(تانی ره ش نیشان بکات، گری سه  چوار به مک به  مرۆڤ مه اتک کهک
پی  پ، الی چه مکی چه مه:  بۆ نموونه( بت  مک  درووست ئه ی مه که کیه ره ن ده ، الیه وه ره شی سه  به له
  .کان اسکهواتا ڕووی الی ب. وه ره مکی ڕاست؛ الی ڕاست، سه  یان مه وه ره سه
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 cellulair neveauرئاستی   سه  له بت که ک چوونیان، ئه  یه  و به و نیشانه ی گشت ئه  گوره به
ی  ی ڕاده تی و شوه  چۆنییه وانه بت، ئه مک هه کانی مه تانیه ره  سه  نوان ژماره  له وره کی گه جیاوازییه

   .Prognoseن  که ستنیشان ده  ده که خۆشییه نه
کو پۆفیلکی   ، به سته یوه  په metastase  وه  و ڕیسک بۆ بوبوونهtumourیی گرێ  وره نیا گه  ته نه

  بت له ری هه کرت کاریگه  ئهcell ی جۆری maligne/  تی، خراپی ردی و چۆنیه فه/ستی  ژنتیکی که
  . خۆشیه م نه ی  ئه تی پۆسه  و چۆنییه که خۆشیه ر نه سه
  
  =x-ray تیشکی   به ونه /mamografie یان selfbreastexams     ڕگای ن  بهمکی خۆ پشکنی مه

Rontgenو یان foto MRIی گرێ  وه  زووتر دۆزینه)tumour (   
  .مک تانی مه ره ی سه وه نا کردن و بوبوونه شه ته/ زیاد کات له زۆر جار برگری ده

مک   ناکاو مه ر هات و له گه ئه: ک ، وه ره ته نگکی خه ه زnippleمکدا  کانی مه  گۆیه ها گۆڕانکاری له روه هه
  .  دا بییت  دوای چاره بت به دا ئه نه م گۆڕانکارییه  ئه له. دا بچت وه  ناوه مک به ڕایی ل بت یان گۆی مه ته
  
    م شی چوواره به
  
  Screening ساڵ 75-50ن  مه تانی ته  پشکنینی ئافره-7
  
تی  زاره ن وه  الیه کرن له  ژنان بانگھشت ئه ر دوو ساڵ جارک وروپی دا هه کانی ئه ی وته  زۆربه له
   ساه50 ژر  نیان له مه  ته  له ی که و ژنانه بۆ ئه . mammografie بۆ  وه ندروستییه ته
  ی که وه ن بۆ ئه نجام بده   ئهmammografie جاڕک  ند ماوه ر چه  هه درت که ئامۆژگاری ئه/شنیارپ
/ یان دا  واده خانه ناو  ر له گه  ئه  ، بۆ نموونه breastcancer  بت بۆ تووش بوون به ریان هه گه ئه

  .یانبت ویراسی هه
  .بن مک ئه تانی مه ره  ژن تووشی سه10000ی   نزیکه ندا سانه  هۆه له
م  دووای ئه.  یه می هه  ساڵ زۆربه که30ن  مه پش ته.  ناو ژنان دا  له تانه ره  زیاترین جۆری سه وه ئه
نیان  مه بن،ته مک ئه تانی مه ره  تووشی سه ی که م ژنانه له% 70  زیاتر له.   ئاراوه  زیاتر دته نه مه ته
  .  ساه50رووی  سه
  
و   ئه  به سته یوه مک په تانی مه ره ری سه سه وه ، چاره دۆزرته مکی تیدا  ئه تانی مه ره  سه هی ک م قۆناغه ئه

  تان له ره توانرت سه ئه mammografieنجام دانی   ئه به.  وه ته ی تیدا دۆزراوه که تانه ره  سه  که یه قۆناغه
  . وه تانییدا بدۆزرته ره قۆناغکی سه
،  ن  ی پ  ئهScreening واتا Bevolkingsonderzoekندی    هۆه یان به) نانژ(ر ماوه پشکنینی جه
  .بت شیان نه  کشه ی که وانه تا بۆ ئه ن، هه نجامی بده  ژنان ئه کرت که پشنیار ئه

  لهنیان  مه  ته ی که و ژنانه  ئه  که ندا دا دیار کراوه  هۆه له) ژنان(ر ماوه ی پشکنینی گشتی جه  گوره به
ریان  سه ، چاره وه ته تانییدا دۆزراوه ره  قۆناغکی سه مکیان له تانی مه ره  سان و سه69-50ینی  به

  . وه دۆزرنه نگ ئه  دره ی که وانه  ئه کرت له  و باشتر ئه ئاسانتره
 ئاکامی   لهمردن% 25ی   تا ڕادهScreening   که تی دیار کراوه وه ی نوده وه م ل کۆینه ی ئه  گوره به
  . وه کاته م ئه مک دا که تانی مه ره سه
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    کانی بناسه  بپشکنی و ناسروشتیهکانت مکه ی و چۆن مه  که بکه/ خۆت فر به-8
  
  کان بپشکنی؟ مکه  مه ی گونجاوه که

شی خۆ  دووای نه فته ک هه  یه که  پشکنینه  که کان بپشکنی، باشتر وایه مکه مه  ک جار پویسته مانگی یه
ندک ناخۆشییان تووش  یان هه خۆشی مانگانه  نه ر له ندک ژن به هه.  بت menstrution واتا  مانگانه

، زیادتر خوواردن )ی فسۆرده ئه(نگی  بوون، دته کان، زوو تووڕه مکه ئازار و ئاوسانی مه: کو بت ،وه ئه
  ....... چوون، وه بوونهم و که ره نگی پست به ،ڕه وه م بوونه یل بۆ خوواردن که یان مه

خۆیان ) نۆرماڵ(ی ئاسای متر ئاوساون و شوه کان که مکه  مه خۆشی مانگانه  دووای نه فته ک هه یه
  .یت راوردییان بکه  به وه که  یه توانیت بیان پشکنی و به  ئاسانتر ئه  و به وه گرنه ئه
ر مانگکدا   هه وانن ڕۆژک دیاریکراو لهت یان تووش نابت، ئه خۆشی مانگانه  ئیتر نه ی که و ژنانه ئه
  .راورد کردنیان بژرن بۆ پشکنین و به هه
  
  یت؟ ست پ بکه  پشکنین ده  باشتره وه نه مه  کام ته له

  بت به مکیان، ئیتر ئه ی مه  پشکنینی مانگانه ن به ست پ بکه  ده وه  ساه18نی  مه  ته گشت ژنان له
   ئاراوه  بته ک که  گۆڕانکارییه ست کردن به دا، هه وه نجامی ئه  ئه له . routine             مانگانهڕاهاتنی 

  .بت ،زۆر ئاسانتر ئه
 دنیای   به وه  پشکنین بکات، ئه ست به ستی بت ده به  ساڵ بت و مه18  نی زیاتر له مه ر ژن  ته گه ئه
  . یه بت و سوودی هه ئه
  

   ؟normal)(کاندا سروشتییه  مکه  مه چی له
 و چی ئاسای  سروشتییه/ چی ئاساییه:  پشکنن ، بۆیان ئاسان نییه کیان ئه  مه ی که و ژنانه  ئه زۆر له
  ؟ نییه

توانین   ئه ی که وه م ئه به. ی تر وه  ئه  له ر ژنک جیاوازه  هه ، چۆنکه  ئاسان نییه و پرسیاره ومی ئه
  : یه وه بین ئه

. کسان نین واوی یه  ته یت، به راورد بکه ردوویان به یت، هه کان بکه مکه یری مه دا، سه  ئاونه ر کاتک له هه
  . ی ژنان دا وایه  زۆربه ش له وه ئه
  .ی تر وه  ئه رزتر بت له ککیان به تر بت یان گۆی یه وره ی تر گه وه  ئه مکک له  مه بت که ها ئه روه  هه
  . دا چووه وه  ناوه مکیان به ردوو گۆی مه ک یان هه نجی دا، یه نی گه مه  ته  ژنان له ندک له هه

  .   گری تدایه کرت که ست ده  ژر پستی لووس ، هه  له کان، مکه  مه ست لدان له کات ده
ک  ک یه مک دا وه ردوو مه  هه رمن و له کی گشتی نه یه  شوه  به وانه ئه. هی، گرکانی شیرن م گریانه ئه
  .   پک دنن borstklierweefselندی  هۆه  بهی   پکھاته وه که  یه وان به ئه.کرت ن پ ئهستییا هه
ی  م پکھاته ئه. یه  ههbindweefsel  وه ستنه بهی  وری و پکھاته ری گرکانی شیردا چه ور و به  ده له
ق بت،  ند ڕه مک چه ی گرکانی مه کهرم  ها نه روه  هز بت و هه ند به ند زۆرتر بت و چه  چه یه وه ستنه به
  .بت مک توورد ئه وا مه ئه
  

  کاندا چین؟ مکه  مه گۆڕانکاری له
  . یدابوونی گرێ یه مکدا په  مه رچاوترین گۆڕانکاری له به
  .مک  گرکانی سروشتی ناو مه  له کرت و جیاوازه ستی پ ده  هه  که یه ستووربوونه و ئه ش ئه وه ئه
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رمتر یان  مکدا نه  مه ندک شون له هه. ستییان پ بکرت کی جیاواز هه یه  شوه بت به ئه/شت گرکان ئه
ی ) ماته هه( ال شووشه ک که دا وه نجه  ژر په کان لووس و له  گریه  شونکی تر، جارێ وایه  له ق تره ڕه

  ).خلیسکن ئه(ن که بچوک ڕائه
  .ئازار نین   به م خۆکانه  گشتی ئهکی یه  شوه به

  :کانی تر گۆڕانکاریه
  ڕوات  بر وه مکه راو گۆی مه   به ستوور که تکی بچوکی ئه خه -
 مک دا  پستی مه ک یان قووپان له قووییه -
 مک چوونی گۆی مه وه  ناوه به -
نگی  ی ڕه وه سووربوونه: کو بت وه ی جۆراوجۆری هه ندک کشه  هه مکدا که  گۆی مه گۆڕانکاری له -

  .eczeemو جۆرک ئاۆش ، )کژی سپی(مک یان خووران، توژسپی پست، مهگۆی 
 ).وز یان خوناوی نگی سه ک شیر،ڕه ئاویی،وه:( مک  گۆی مه ڕای له ته -
  کرت له ست پ ده کی گۆڕاو هه یه  شوه مک به ی مه  پکھاته ی که م شونه  ئه کدا له  مه ئازار له -

 .ست لدان کاتی ده
 . رمه  و گه نگی سووره کرت ڕه ستی پ ئه ه ه مکک که مه -
 .چیت و باشتر بوون نه ره ئاسان به/ زوو  مک که برینکی پستی مه -
  

یان بۆ  شه ندک جار زۆریش که  هه یه وانه له.بت  ژنان ئه مکدا تووشی زۆر له  مه کان له گۆڕانکارییه
  .نج دا  ناو ژنانی گه تی له  ایبه رن، به ره زه  زیاتر گری به وانه م ئه ، بهیدا بت په
 درووست  وه مکه تانی مه ره درووست بوونی سه/ هۆی مک له کانی مه  گۆڕانکارییه ندک له م هه به
  ی که وه بۆ ئه.یت  دکتۆر بکه  پرس و ڕا به ک باشتر وایه ر گۆڕانکارییه  ئاکامی هه  له ئینجا بۆیه.بن ئه
  . که ی ماوه وه رکردنی و  کوورت کردنه سه ندییک  بت بۆ چاره دمه م گۆڕانکاری و  سوو که یه
  
  
  

  ؟ کان بپشکنه مکه  مه   خۆت
  )مام حه( ژر دۆش دا  ژووردا، له ،له  ڕووی ئاونه ڕووبه: ڕق ناکات کان بپشکنی فه مکه  کوێ مه له

  .ر جگادا  سه یان له
   قۆناغ قۆناغ به

نیشت   ته  له وه  بکه)ب گرژی( کانت شل و خاو  و باسکه ان دانیشه ی سته  ڕاوه وڕووی ئاونه ره بۆ به-
  . کانی بکه مکه یری مه  باشی سه ت و به سته جه

  :بیندرت ئایا گۆڕانکاری ئه
  ؟)شکیاندا(ی یان ڤۆرمییان دا  ره هو  گه له*
  نگیان؟ ستوور بوون،قووپاوی یان ڕه  لۆچی،ئهچرچ و: ک  وه یه  پست دا گۆڕانکاری هه له*
  ڕایی ل هاتن یان ئاۆش؟ دا چوون، یان ته وه  ناوه به: کاندا  گۆیه له*
  

م   ئه کک له ر یه گه ی ئه وه  بۆ ئه یرییان بکه  و دیسان سه وه ره  بۆ سه وه رز بکه کانت به ئینجا باسکه
  . وه بوو ،بیدۆزییه  هه گۆڕانکارییانه



www.dengekan.com 
5/9/2007 

  
  
  
  وتن   پاکه مک به پشکنینی مه 
  

  ، وه ر جگا پاڵ بکه  سه له 
  پت دان  ژر شانی چه رینک له  سه

  ش کی چوار به یه  خشته  به پت بکه مکی چه یاتدا مه  خه  له 
   ی دا بگه که شه ر چوار به  هه ست به  ده

اوی ی ڕاکش نجه ر چووار په  هه  به وه ره  سه/شی ڕاست  به ، و له ست پ بکه  ده وه په مکی چه  مه له -
ندک هزی  و هه) ر  وه مده(ی مک جونکی بازنه  تا گۆی مه وه نگه ئسقانی سی ستی ڕاستت، له ده
    ستی پ بکه  و هه ستی ل بده مک باش ده ری گۆی مه ور و به  و ده کار بنه یا به  گه ستتی له ده
 . کات پشکنین دا له

  ر به هه. ستتی پدا بنه مک ده ی مه وه شی ناوه واوی به  ، ته  وه وه ره  سه ست له  ده یه م شوه  ئه به -
 . پ بپشکنه مکی چه ی مه وه شی راستی خوواره  به یه م شوه ئه

 . واوی بپشکنه  ته مک به وری مه دیسان ده -
  

  
  
  
 

  
   و له ربخه رت ده  ژر سه تت لهس پت بپشکنی، ده مکی چه ی مه وه ره شی ده  به ی که وه  پش ئه له
  . ت ڕایکشه سته نیشت جه ته
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کانی  نجه  په ئینجا دیسان به).قۆڵ/نزیک باسک(مک ی مه که کییه ره شی ده  ی به وه ژره/پ  الی چه  له-

  .مک دا و گۆی مه ره بۆ بهی  بازنه) کی جوویه(ورکی  ده ڕاکشراوت به
  .مک دا و گۆی مه ره  به  بکه  جوونه م شوه ی سینگ ئه وه ره سهپی  شی چه  به لهها  روه  هه-

م  ی ئه وه ، بۆ ئه) الی بن قۆت(پ  الی چه وه ره و سه ره  به وه مکه  گۆی مه  ، له  جوونه م شوه ئینجا ئه
 . بن قۆت بپشکنیت  له  نزیکه ی که شه به

ڕاستی   ناوه بن به  پاڵ پوه مک  مه ی ڕاستست ی ده پان ت و به سته  جه  له وه ندک دوور بکه قۆت هه
ستوور بوونکی نا  ری گرێ یان ئه گه دووای ئه ڕی به  و بگه قۆت بپشکنهن کانت ب  نجه  په به.نگ سی

  .سروشتی دا
  .ی بن قۆڵ وه خوواره بۆ الی   بخزنهست  ده و هدی هدی  ست پ بکه  ده وه قۆه ی بن وه ره  سه له -
 ).  بکه وه ی خوواره ییه نه م وه یری ئه سه( شی که وره ها ده وه  و هه مکیشت بکه ی گۆی مهکۆنتۆ -
  

  
  
  
  
  
  

. نجام بدرت ستان ئه  ڕاوه وتووی و به  پاکه بت به وری  ئه ور و ده مک و ده کۆنتۆڵ کردنی گۆی مه
نجام     ئه  ب کشه  ئاسانی به به  وه بت ئه ، ئه وه  هدی  ڕاکشیت بۆ پشه مک  به ر گۆی مه گه ئه

  .بدرت
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  ستاوی  ڕاوه  کاتکدا که مک له پشکنینی مه
  

مکت  مهی  بت ماسوولکه ئه. پ مکی چه ر مه  سه ره ستی ڕاست  بخه ر و ده  پشت سه ره پ بخه ستی  چه ده
  .شل و ب گرژ بوون بت

  . بپشکنه) کانی شه به(ی که ر چووار پارچه هه. ینهش کراو بب شی دابه  چوواربه مک به یاڵ دا مه  خه له
ی ڕاست، ئینجا الی  وه ست پ بکه و دووای الی خوواره  الی ڕاست ده وه ره  سه شی  له به -

  ).ت کی بچوکی تایبه یه یری ونه سه( پ ی چه وه پ و دووای خوواره ی چه وه ره سه
وری   ده ، له) ر وه مده(یی  کی بازنه یه  ، جووه وه ستی ڕاسته ی ده وه ی  ڕاکشراوه نجه  چووار  په به -

 .نجام بدرت ندک سووک  ئه  پاکی هه بت به ست لدان ئه ده.  وه مکه  گۆی مه گاته  تا ئه وه مکه مه
  ).  بکه وه ی خوواره یه م ونه یری ئه سه(  بکرت وری زۆر گرنگه مک و ده کۆنتۆی گۆی مه -

  
  
  

  
  
  

  . ڕا بگره وه  ژره پ له ستی چه  ده پ به مکی چه واوی مه ، و ته وه  بۆ پشه وه ووار بکهندک  خ خۆت هه
  بت به  ئه که ست پداهنانه ده.  ستی پدا بنه مک ده کانی ڕاکشراو  مه نجه ستی ڕاست و په  ده به -

  . ستی بکه ندک پاپه  سووکی هه و به) سووڕان(ور بت ورانده کی ده یه شوه
  . وه کۆنتۆڵ بکرن یان بدۆزرنه) کان گۆڕانکارییه(کانی   زۆر قووه تواندرت گریه  ئه یه م شوه  ئه هب
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 ب  پ به ستی چه ستا و ده  ڕاوه وه بمنه)  وه  خۆ خووارکردنه وه ندک بۆ پشه هه (  م شوه  ئه ر به هه

  . خووارێ وه رده به)  شلی به(ک  گرژبوونییه
کانی ڕاکشراو  نجه  په به.  وه ڕاتی سینگه  بۆ الی ناووه ندک پاڵ بده مک هه ستی ڕاست مه ده  به -

  .ری گرێ یان خۆکانی نا سروشتی گه ی ئه وه  بۆ دۆزینه پ   کۆنتۆڵ بکه قۆی چه)بن(ژر
 . خووارێ وه ست بھنه ده هدی هدی   و به ست پ بکه ی ژرقۆڵ ده وه ره  سه له -

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



www.dengekan.com 
5/9/2007 

  
   چین؟مک تانی مه ره ری سه سه  چاره و ڕگاکانی پشکنین-9
  

  :ت کانی تایبه  ئامره  ڕگای دکتۆر و به مک له کانی مه  و پشکنینه وه لکۆینه
  

 دکتۆر
، و  ردانی دکتۆر بکه  خرای سه مک دا، به  مه  له وه کی ناسروشتیت دۆزییه ، گۆڕانکارییهر کاتک خۆت هه

  .کات  ئه وه  لکۆینه inspectie en palpatie methode   ی  شوه هدکتۆریش ب
  .  یان نه یه ی پوه  ، کشه که  گۆڕانکارییه کات که ستنیشان ئه ت ده که دکتۆره

 دکتۆری  کرت که ها ئه روه هه  mammografie داوای  وه ؟ ئه زانت چی یه  شک بکات و نه که ر دکتۆره گه ئه
  .ر رگه شته ڕت بکات بۆ الی دکتۆری نه بهییت  واده خانه

 
  
    نه خۆشخانه له
  

 Mammografie 

 
 

Echografie  
 

  کانی تر وه لکۆینه
Punctie   

ر بۆ  رگه  نشته جاری وایه.مکدا ڕابکشت  ناو مه ی ئاوی له  یان کیسه cysteتواندرت   ئه یه م شوه  ئه به
  . یه م کیسه رهنانی ئه هبژرت بۆ د ده ری هه رگه ی نشته شوه
  .  وه کاته  دا ،دووا کۆنتۆڵ ئامۆژگاری ئه که ی کیسه  شوه ر شک بکات له رگه ر نشته گه ئه
  

Biopsie   
    ژر   له وه گرن بۆ لکۆینه ئه مک هه ی مه  پکھاته رمه  نه رزی  له  ده کی زۆر بچووک به یه پارچه

    Microscoopنیایه د  به ی که وه بۆ ئه ت که  دهیان نه تانه ره  سه که  گۆڕانکارییه ستنیشان بکر  .  
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کات چۆن  ستنیشان ئه  باش بوو، دکتۆر ده که ر گۆڕانکارییه  سه که له وه ر هات و ئه نجامی لکۆینه گه ئه
  . بکات که ری گریه سه چاره
 دکتۆری  وه  بوو ئهتان ره سهبوو واتا  هباش ن/ ند بوو رمه ره  زه که وه نجامی لکۆینه ر هات و ئه گه ئه

 و  وه  لکۆینه کات به ست پ ئه گرت و ده ستۆ ئه  ئه  به که رییه سه تان چاره ره  بوواری سه ت له تایبه
 .سوود ی پویست  و به  گوره ی جۆراوجۆر و به  شوه ری به سه چاره

  
Breastcancer                    

      
  : ڕگای ری به سه   و چارهمک تانی مه ره سه

  
  

Radiotherapie =گای تیشک ری به سه چارهڕ   
 

Chemotherapie =گای کیمیای ری به سه چارهڕ   
 

Hormonale therapie =گای هۆرمۆنه ری به سه چارهکان  ڕ  
 

  کۆتای                                         
                               07/05/2007   

 ندا                             هۆه 
  ری  پشده                              گۆه     

mco.hotmail@67-Goli 

 
  


