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Cancer Screening Programmes 

NHS breast screening 

مهبهست لهم ناميلکهيه چيه؟ 

NHS
پشکنينی مهمک لهاليهن خزمهتگوزاری تهندروستی نيشتمانی  

چيه؟  NHS  پشکنينی مهمک له

مهبهستی ئهوەيه  ئهم ناميلکهيه زانياريت پێ دەدات لهبارەی پشکنينی مهمک بۆ دەستنيشانکردنی نهخۆشی شێرپهنجه  .
.NHS يارمهتيت بدات بۆ ھهڵبژاردنی ئهوەی ئايا دەتهوێ بهشدار بيت يان نا له بهرنامهی پشکنينی مهمک له اليهن

 
بهکاردەھێنرێت بۆ دۆزينهوەی شێرپهنجهی مهمک کاتێک که زۆر له پشکنينی مهمک تيشکی ئێکس (ئهشيعه )  
.
بچووکه بهچاو ببينرێت ياخود ھهستی پێ بکرێت 

دەڵێن ( 
مامۆگرام). ئهم تيشکه پێی  

 
نهخۆشی شێرپهنجهی مهمک باوترين شێرپهنجهيه لهنێو ژنان و تا بهتهمهن گهورەتر بيت ئهوەندە لهوانهيه  
بهاڵم پشکنينی مهمک رێژەی مردن بهھۆی نهخۆشی شێرپهنجه مهمک کهم دەکاتهوە . زياتر تووش د ەبيت  .

کێن ئهوانهی که پشکنينی مهمکيان بۆ دەکرێت و چهند جار بۆيان دەکرێت؟ 

دەکهين بۆ ئهوەی پشکنينيان بۆ بکرێت . ساله بانگي ان ئێمه ئێستاکه ھهموو ئهو ژنانهی که تهمهنيان له نێوان  70-50
ساڵ يهکهم نامهی بانگ  ھهروەھا پشکنينی مهمک ھهر سێ ساڵ جارێک ئهنجام دەدرێت و دەبێ بهر لهوەی بگهيته  53
ساڵی بێت بهاڵم دەتوانيت ھهر سێ سال جارێک  بانگت ناکهين ئهگهر تهمهنت له سهرەوەی  70 کردنت بهدەست بگات .

تهنھا پهيوەندی بکه به يهکهی پشکنينی ناوچهکهت و داوای دياريکردنی ژوانێکيان لێ بکه . بێيت بۆ پشکنين .

ئێمه دەستمان کردووە به فراوانکردنی بهرنامهکهمان بۆ بانگ کردنی ھهموو ئهو ژنانهی که تهمهنيان له کۆتايی 
سااڵن . چلهکانن و تا  73

ئايا چووبيت بۆ پشکنينی مهمک ياخو نا، ئهگهر نيگهران بوويت لهبارەی ھهر کێشهيهکی مهمک دەبێ يهکسهر لهگهڵ 
دکتۆر (GP)ەکهت قسه بکهيت .

سوودەکانی پشکنينی مهمک چين؟ 

پشکنينی بهردەوام رێدەگرێ له مردن بهھۆی نهخۆشی شێرپهنجه .  

تا زووتر شێرپهنجه  پشکنين نهخۆشی شێرپهنجه زووتر دەدۆزێتهوە پێش ئهوەی ھهستی پێ بکهيت .  
بدۆزرێتهوە دەرفهتی ژيانت زياتر دەبێت .

ياخود  البردنی مهمک ) يت (ماستهکتۆمی : mastectomy  ئهگهر شێرپهنجه زوو دۆزرايهوە لهوانهيه کهمتر  
پێويست بێت . دەرمانی کيميايی (کيمۆثێرەپی )

ئايا پشکنينی مهمک ھهموو جۆرەکانی شێرپهنجه دەدۆزێتهوە؟ 

لهوانهيه ئهمه روو بدات  ھهندێ شێرپهنجه دەرناکهوێ به مامۆگرام و ھهندێ جاريش شێر پهنجهکه نابينرێت . نهخێر .
دەخوێننهوە شارەزاييان ھهبێت . ھهرچهندێکيش ئهو کهسانهی که مامۆگرام 
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ئايا پشکنين ناھێڵێت شێرپهنجهی مهمک روو بدات؟ 

پشکنين تهنھا ئهو شێرپهنجهيه دەدۆزێتهوە که پێشتر لهوێ بێت، بهاڵم دەتوانێ نهخۆشی شێرپهنجه له قۆناغێکی  نهخێر .
سهرەتاييدا بدۆزێتهوە .

ئايا زيانهکانی پشکنين کردن چين؟ 

.
وەرگرتنی مامۆگرام مهمکهکانت بهر بڕێکی بچوکی تيشک دەکات  
 

 
ئهمه پێی دەڵێن ئهنجامی ھهندێ جار مامۆگرام ئاسايی دەردەچێت تهنانت ئهگهر شێرپهنجهش لهوێدا ھهبێت . 
 
بکه ). 3
دەبێ ھهميشه ووريای مهمکت ھهبێت (سهيری الپهڕە   نێگهتيڤی ھهڵه .

ھهندێ جار ئهنجامی مامۆگرامهکه ئاسايی دەرناکهوێت و دووبارە بانگ دەکرێيتهوە بۆ ئهنجامدانی تاقی  
 
ئهمه پێی دەڵێن ئهنجامی پۆسێتيڤی ھهڵه. شێرپهنجهی تێدا نيه . کردنهوەی ديکه ، بهاڵم

پشکنين دەتوانێ شێرپهنجهيهک بدۆزێتهوە که چارەسهر دەکرێت، بهاڵم وانهبێت له وانهيه له ماوەی ژيانتا  
 
نهدۆزرێتهوە .

ئهمه به ئاسايی تهنھا ماوەيهکی کورت  کاتێک دەچيت بۆ پشکنين لهوانهيه شپرزە بێت ياخود نيگهران بيت . 
 
دەخايهنێت .

بۆ کوێ بچم بۆ پشکنينی مهمک؟ 

دەوەستێته سهر ئهو شوێنهی که لێی دەژيت، بهاڵم بهشێوەيهکی ئاسايی پشکنينی مهمک له ديدەنگهی پزيشک ياخود له 
نامهی بانگ کردنهکهت پێت دەڵێت بۆ  نهخۆشخانه ياخود له يهکهی پشکنينی گهرۆک له ناوچهکهتدا ئهنجام دەدرێت .

ياخود ئهگهر  ئهگهر پێويستيت به يارمهتی ھهبوو (بۆ نموونه، ئهگهر تۆ لهسهر کورسی پهککهوته بيت ) کوێ برۆيت .
کاتی ژوانهکهت بۆت ناگونجێت، تکايه پهيوەندی بکه به يهکهی پشکنين .

چی روو دەدات لهکاتی پشکنينی مهمک؟ 

داوات لێ دەکرێت تهنھا جل و بهرگی ناوقهد بهرەو  پشکنينی مهمک تهنھا لهاليهن کارمهندێکی مێ ئهنجام دەدرێت .
تکايه کاتێک که دەچيت بۆ پشکنين پۆدرە له لهشت مهدە . سهرەوە داکهنيت .

ھهر جاری  ئهو ئافرەتهی که مامۆگرامت بۆ وەردەگرێت چهند پرسيارێکت لێ دەکات و بۆت ڕووندەکات چ ڕوودەدات .
دەبێ  مهمکێکت دەخاته نێو دوو پلێتی تايبهتهوە لهسهر ئامێری مامۆگرامهکه و دوو وێنه دەگرێت بۆ ھهر يهکێکيان .
مهمکت بۆ چهند چرکهيهک بهتوندی بگوشرێت لهنێوان ھهردوو پلێتهکهدا تاوەکو مامۆگرامێکی روون وەربگرێت .

سهردانی پشکنينی مهمک ھهمووی نزيکهی نيو سهعات دەبات . مامۆگرامهکه چهند خولهکێک دەخايهنێت .

ئايا مامۆگرامهکه ئازاری ھهيه؟ 

ھهندێک ژنان ھهست به ئێش دەکهن بهاڵم ئهمه تهنھا چهند چرکهيهک  زۆربهی ژنان به مامۆگرام نارەحهت دەبن .
زۆر کهم لهژنان ئازارەکهيان ماوەيهکی درێژتر لهمه دەخايهنێت . دەبات .

ئايا ئهنجامی پشکنينهکهم کهی بۆ دێتهوە؟ 

ھهروەھا دکتۆر (GP)ەکهت ئهنجامهکانی پێ  لهماوەی دوو ھهفتهدا نامهی ئهنجامهکانت بۆ دەنێردرێته مالهوە .
دەگۆترێت .

ئايا چ ئهنجامێکی مامۆگرامهکهم بۆ دێتهوە ؟ 

بهاڵم ئهمه واتهی  زۆربهی ژنان ئهنجامی پشکنينهکانيان ئاساييه (مامۆگرامهکه ھيچ نيشانهيهکی شێرپهنجه پيشان نادا ).
بکه ). 3
ئهوە نيه که تۆ تووشی نهخۆشی شێرپهنجهی مهمک نابيت، بۆيه دەبێ ووريای مهمک بيت (سهيری الپهرە  

ی ژن ان بانگ دەکرێنهوە چونکه ئهنجامی مامۆگرامهکه وای دەردەخا تاقی کردنهوەی ديکهي ا ن له  20 نزيکهی  1
ئهمه چونکه ھيچ  ئهمهش به زۆری ڕوودەدا بۆ ئهو ژنانهی يهکهم جارە مامۆگرامی مهمکيان بۆ دەکرێت . پێويسته .
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له يهکهم مامۆگرامهکهت شتێک نائاسايی دەرد ەکهوێت و  مامۆگرامێکی ديکهمان نيه تاوەکو لهگهليان بهراوورد بکرێت .
.
لهوانهشه ئهمه بهتهواوی ئاسايی بێت بۆتۆ 


لهوانهيه تاقی کردنهوەی زياتر ئهنجام بدەين که ئهمهش مامۆگرامی ديکهی مهمک و پشکنينی 
بايۆپسی دەرزی ئهوەيه کاتێک نموونهيهکی  .(needle biopsy)  ياخود بايۆپسی دەرزی ( ultrasound)ئهڵتراساوند

بچووکی شانه وەر دەگ رين (لهوانهيه بهنجی شوێنی بهکاربێنين بۆ ئهوەی ئهمه بکهين ). ئهم تاقيکردنهوانه دەکهين بۆ 
ئهوەی بزانين ئايا شێرپهنجهی مهمکت ھهيه ياخود نا .

ئهی چۆن ئهگهر پێيان گوتم شێرپهنجهی مهمکم ھهيه؟ 

قسهت لهگهڵ دەکهن  ئهگهر ئهمهت ھهبوو ئهوا چاودێری دەکرێيت لهاليهن دەستهی پسپۆری شێرپهنجهی مهمک .
لهبارەی دەستنيشانهکردنی نهخۆشيهکه و ئهو يارمهتی و پشتگيريهی دەتوانی دەستتکهوێ و ھهڵبژاردەکانی 

زۆربهی، بهاڵم نهک ھهموو، ئهو شێرپهنجانهی که لهرێگای پشکنينی مهمک دەدۆزرێنهوە دەتوانرێت  چارەسهرکردن .
سهرکهوتووانه چارەسهر بکرێن .

مامۆگرامهکهم چی بهسهر دێت؟  پاش پشکنين 

ساڵ  8
مامۆگرامهکهت الی خۆمان ھهلدەگرين بهاليهنی کهمهوە بۆ ماوەی    

لهسهر شاشهی کۆمپيوتهر سهيری وێنهکان دەکهين و  وا دەست پێدەکهين به بهکارھێنانی مامۆگرامی ديجيتاڵ .  
بهشيوەی فايلی کۆمپيوتهر دەيان پارێزين .

بهردەوام پياچوونهوەی تۆمارەکانی پشکنينهکانمان دەکهين بۆ دلنيابوون لهوەی خزمهتگوزاريهکی چاکت   
لهوانهيه کارمهندانی بهشهکانی تری خزمهتگوزاری تهندروستی پێويستيان بهوە بێت  پێشکهش دەکهين .

سهيری تۆمارەکانت بکهن بۆ ئهم مهبهسته .

گهر ويستت  بهرنامهی پشکنينهکهمان بهردەوام ئهنجامهکانی پشکنين و ئهوانی ديکهی پاشتر دەپشکنێ .  
ئهنجامی ئهم پياچوونهوانه بزانيت تکايه پهيوەندی بکه به يهکهی پشکنينهکهت .

ئهوا دەتوانيت پهيوەندی بکهيت  NHS  ئهگهر زانياری ديکهت پێويسته لهبارەی پاراستنی تۆمارەکانی  
بهم ژمارەيه  4647 0845. NHS Direct  به

وريای مهمک به 

ئهمهش کاتی نێوان ژوانهکانی پشکنينی مهمک  لهھهر کاتێکدا بێت دەکرێ تووشی نهخۆشی شێرپهنجهی مهمک بيت .
بهزوويی تێبينی ھهر  و ريايی مهمک ئهوەيه که ھهوڵدەی زانياری پهيدا کهيت لهبابهت لهشی خۆت تاوەکو دەگرێتهوە .

گرنگترين شت که پێويسته بيزانيت لهبارەی مهمک وريايی ئهوەيه که چ شتێک  گۆڕانکاريهکی مهمک ھهبێت بکهيت .
ئاساييه بۆ خۆت ھهر که گۆڕانکاريهکت بهرچاوکهوت يهکسهر به دکتۆرەکهت بڵێيت .

ئهمانه ئهو شتانهن پێويسته  لهوانهيه گۆرانکاريهکانی مهمکت ھيچ زيانێکی نهبێت بهاڵم دەبێ دەستبهجێ فهحس بکرێت .
بۆيان بگهڕێی :

ھهر گرێيهک ياخود ناوچهی ئهستووربوو ياخود ئاوساو؛   

گۆڕانی رووخسار وەکو چرچ و لۆچی و چاڵ بوونی پێست؛   

نارەحهتی يان ئازار؛   

(که  ڕژاندنی گۆی مهمک، ھهڵهشه ، شوێنێ سووربوەتهوە و چاک نابێتهوە ياخود گۆڕانی شێوەی گۆی مهمک  
بهرەو اليهکی ترەوە چووبێت ياخود چووبێته ناوەوە ).

ئهگهر ھهر گۆڕانێکت تێبينيکرد له مهمکت که ئاسايی نيه بۆ تۆ تکايه ڕاستهوخۆ لهگهڵ دکتۆر (GP)ەکهت قسه بکه .
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ھهندێ له ئامارەکان که لهوانهيه به سوود بهخشی بزانيت :

بهرنامهی  ئهمانه له داتهکانی (زانياريه دراوەکانی ) . UK
لێرەدا ھهندێک ئامارەکانی ژنان که له تهمهنی پشکنين دان له 
ئهم داتانه لهم کاتهدا له ئينگلتهرە و نووسينگهکانی ت ۆمارکردنی شێرپهنجه وەرگيراون . NHS
پشکنينی مهمک ھی  

باشترين خهماڵندنن بهاڵم لهوانهيه لهگهڵ بهسهرچوونی کاتدا بگۆرێن .

. UK حاڵهت ھهيه له سااڵنه نزيکهی  46,000 شێرپهنجهی مهمک باڵوترين شێرپهنجهيه له نێو ژناندا . 
 
ساڵ و بهرەوسهرەوەن . 50
ھهشت له دەی شێرپهنجه کان ی مهمک لهو ژنانه بينراون که تهمهنيان 

.
ژن سااڵنه بهھۆی شێرپهنجهی مهمک دەمرن  نزيکهی  12,000 UK  له 
 

ساڵ پشکنينيان بۆ دەکرێ، لهوانهيه يهک ژن تووشی  10
ژن که بهردەوام بۆ ماوەی   بۆ ھهر  14,000 
 
شێرپهنجهی مهمک بێت و بمرێت بهھۆی تيشک له مامۆگرامهوە .

ژن پشکنينيان بۆ دەکرێت دەردەکهوێت که شێرپهنجهی مهمکيان ھهيه . 1000
نزيکهی ھهشت له   
 

دوو ژن لهم ژمارەيه پێيان رادەگهيهنرێت کهوا له قۆناغێکی سهرەتايی شيرپهنجهن که پێی دەگوترێت  
 
دەبێته زيان بهخشه بۆيه  DCIS  ئێمه نازانين کام حاڵهتی .( DCIS) 
 شێرپهنجهی بۆريچهيی له شوێنی خۆيدا 

ئهم ژنانه چارەسهريان پێشکهش دەکهين .

زۆربهی ژنان چارەسهری جياوازی  چارەسهرت پێشکهشدەکرێ ئهگهر شێرپهنجه به پشکنين دۆزرايهوە . 
 
تێکهاڵويان پێشکهشدەکرێ 
ن.

 
ئهگهر شێرپهنجه دۆزرايهوە به پشکنين، حهوت له دە ژنان لهوانهيهی نهشتهرگهريت پێشکهشبکرێ . 
 
تيشکاوەری (راديۆ  (البردنی شانه تووش بووەکان)يان بۆ دەکرێ لهگهڵ چارەسهری  lumpectomy

بۆ دەکرێ و  (البردنی تهواوی مهمک)يان mastectomy له 10ی ژنان نزيکهی  3 ثێرەپی ).
دامهزراندنهوەی مهمکيان پێشکهشدەکرێ .

ژن که له رێگای پشکنينهوە  له  10 نزيکهی  2 پێشکهشبکرێ . لهوانهيه چارەسهری کيمياييت (کيمۆثێرەپيت ) 
 
شێرپهنجهيان دەدۆزرێتهوە چارەسهری کيمياييان بۆ دەکرێ .

ساڵ پشکنينيان بۆ دەکرێ، يهک ژن کهمتر دەمرێ بهھۆی  10
ژن بهردەوام بۆ ماوەی   بۆ ھهر  400 
 
ژن کهمتر دەمرن بهھۆی شێرپهنجهی مهمک له ئينگلتهرە . واته ساڵی نزيکهی  1,400 شێرپهنجهی مهمک .

زانياری وپشتگيری زۆرتر 

ئهگهر ھهر پرسيارێکت ھهبوو دەتوانی :

قسه بکهيت  لهگهڵ دکتۆر (GP)ەت دا  
 

پهيوەندی بکهيت به يهکهی پشکنينی ناوچهکهت  
 

بدەيت له  NHS  بهرنامهکانی پشکنينی شێرپهنجهی (website ) سهر له وێبسايتی 
 
www.cancerscreening.nhs.uk 

www.nhs.uk به ڕۆيشتن  بۆ NHS
پهيوەندی بکهيت به ھهڵبژاردەکانی  
 

0845 4647
به تهلهفۆنکردن بۆ   NHS Direct  پهيوەندی بکهيت به 
 

داگری له  NHS (Be Breast Aware)  ناميلکهی ووريا به لهبارەی مهمک 
 
www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/publications/be-breast-aware.html 

له  ' Health Talk Online'
پهيوەندی بکهيت به ھێلث تۆک ئۆن الين  
 

www.healthtalkonline.org 
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NHS breast screening 

بهتهلهفۆنکردن ( Research UK Cancer) پهيوەندی بکهيت به دەزگای توێژەنهوەی شێرپهنجه يو کهی 
 
info.cancerresearchuk.org ڕۆيشتن بۆ ياخ و د بۆ  4040 800 0808

ياخود 08080 100 200
بهتهلهفۆنکردن بۆ  (Breakthrough Breast Cancer) پهيوەندی بکهيت به 

breakthrough.org.uk به ڕۆيشتن بۆ 

بهتهلهفۆنکردن بۆ (Breast Cancer Care )  پهيوەندی بکهيت به چاودێريکردنی شێرپهنجهی مهمک 
 
www.breastcancercare.org.uk ياخود ڕۆيشتن  بۆ 0808 800 6000
 

ئهمه له اليهن وەزارەتی تهندرووستی باڵو کراوەتهوە به ھاوکاری لهگهڵ بهرنامهکانی پشکنينی شێرپهنجهی 
سهر به کۆمهلهی چاودێری سهرەکی و UK
به ئامۆژگاری و پشتگيری دەزگای توێژينهوەی شێرپهنجه له NHS
 

توێژينهوەی پهروەدەيی .
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دەتوانرێ دەقی ئهم ناميلکهيه دووبارە دەربھێنرێتهوە بهبێ ڕێپێدانی رەسمی ياخو کرێ بۆ مهبهستی بهکارھێنانی تايبهت 
ياخود ناو-دەزگا .

و ئهم ژمارەيه بدە  www.orderline.dh.gov.uk ئهگهر کۆپی زياترت ويست لهم باڵوکراوەيه برۆ  بۆ
يان پهيوەندی بکه به 403722/Breast Screening 

DH Publications Orderline 
0300 123 1002
ژمارەی تهلهفۆن : 

ژمارەی مينی کۆم : 
1003 123 0300 (8ی بهيانی تا
6ی ئێوارە، رۆژانی دووشهممه تا ھهيينی )
چاپی زمانهکانی تر لهسهر ئهم مالپهرە دەست دەکهوێ له :

www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/publications/ia-02.html 
www.cancerscreening.nhs.uk 
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