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 ًَیسٌذگبى  :

 دکتز  سارا سارعی ) هتخصص آهوسش و ارتقای سالهت (

 حویذه رشیذیاى ) داًشجوی دکتزی اپیذهیولوص ی (

 تین هطاٍر  علوی : زیر ًظر 

 فلوشیپ جزاحی سزطاى ، استادیار داًشگاه علوم پششکی تهزاى دکتر هعصَهِ ًجفی : 

 هعاوًت پضوهشی هزکش تحقیقات سزطاىدکتر کاظن زًذُ دل: 

 جزاح  عووهی و  داًشیار داًشگاه علوم پششکی تهزاى دکتر عادل یسدا خَاُ :   

 : فلوشیپ جزاحی سزطاى ، رییس اًیستیو کاًسز دکتر  حبیب اهلل هحوَد زادُ  

 فلو شیپ جزاحی سزطاى ، استاد داًشگاه  علوم پششکی تهزاى دکتر راهص عوراًی پَر :  

 جزاح  عووهی و عضو هیات علوی هزکش تحقیقات سزطاى جهاد داًشگاهی دکتر آسیِ الفت بخص :  

 : فلوشیپ جزاحی سزطاى پستاى، استاد داًشگاه علوم پششکی تهزاىدکتر  احوذ کاٍیاًی 

 جزاح عووهی ، فلوشیپ جزاحی سزطاى پستاىدکتر ًاّیذ  ًفیسی:  

 : جزاح عووهی و عضو هیات علوی هزکش تحقیقات سزطاى جهاد داًشگاهی دکتر  ًسریي  سادات علَی  

 جزاح  عووهی و عضو هیات علوی هزکش تحقیقات سزطاى جهاد داًشگاهی: دکتر عصوت السادات ّاضوی 

 جزاح عووهی دکتر هٌصَرُ اخگری: 

 

 علی جعفز هحوذیطراح  ٍ صفحِ بٌذی:  

 

 



 

  

هي سرطبى پستبى دارم پسضکن ثِ هي گفتِ ثبیذ عول جرراحری     ”... 

ثطن ضٌیذم کِ  جراحی پستبى دٍ رٍش دارُ  اهب دقیقب ًوی دًٍرن    

 ...“کذٍهص ثرای هي هٌبست تر ّست 

 سبلِ  16هرین  
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لبل اص ّش چیض بْتش است کوی دسببسُ سشعبى پستبى ٍ اًَاع خشاحی ّبی                  

پستبى بذاًیذ بٌببشایي بِ بشخی سَاالت سایدی کِ  هوکي است اص رّي ضوب                

 ػبَس کٌذ پبسخ هی دّین.

 

 سرطبى پستبى چیست؟

بغَس هؼوَل سلَل ّبی پستبًی هبًٌذ ّوِ سلَل ّبی بذى سضذ ٍ تکثیش هی              

کٌٌذ اهب صیبد ضذى آًْب تحت کٌتشل بذى ّست. سشعبى ٍلتی  ایدبد هی                  

ضَد کِ صیبد ضذى ٍ سضذ ایي سلَل ّب خبسج اص کٌتشل بذى هب هی ضَد .اگش                  

سلَل ّبی سشعبًی فمظ دس پستبى ٍ غذد لٌفبٍی صیش بغل ببضٌذ، یؼٌی                   

سشعبى پستبى ٌَّص دس هشاحل اٍلیِ  است. ٍلتی هی گَیین سشعبى پستبى               

دس هشاحل اٍلیِ است یؼٌی غذُ سشعبًی خیلی بضسگ ًیست ٍ دس بذى                      

 پخص ًطذُ  است. 

 

 



 

 

دٍ ًَع خشاحی دس دسهبى سشعبى پستبى دس هشاحل اٍلیِ ٍخَد ثطَر کلی، 

 داسد: 

 . جراحی حفظ پستبى )الهپکتَهی(6

دس الهپکتَهی ، پضضک غذُ سشعبًی ّوشاُ بب همذاسی اص لسوت ّبی سابلان     

اعشاف غذُ سا بشهی داسد تب هغوئي ضَد کِ کل غذُ سشعبًای خابسج ضاذُ        

است. دس ایي ػول، ًوًَِ  گیشی ٍ  بشسسی غذد لٌفبٍی صیش باغال، ٍ پاشتاَ          

 دسهبًی الصم  است .

 : ثرداضت قسوت سرطبًی پستبى ثب عول الهپکتَهی6ضکل

 
 

ثخبطر داضتِ  ثبضیذ کِ : ثعذ از پرتَ درهبًی رًگ پَست پستبى 

 تغییر هی کٌذ کِ  هوکي است ایي تغییر رًگ دایوی ثبضذ. 
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 . ثرداضت کبهل پستبى )هبستکتَهی(2

ٍلتی خشاح کل پستبى سا بش هی داسد، هبستکتَهی هی گَیٌذ. دس ایي ػاوال      

خشاحی، کل پستبى بشداضتِ  ضذُ ٍ ًوًَِ بشداسی ٍ بشسسی بؼضای اص غاذد       

لٌفبٍی صیش بغل اًدبم هی ضَد. پس اص ایي ػول هوکي است ًیبص باِ اًادابم        

 سادیَ تشاپی ًیض ببضذ.
 : ثرداضت کل پستبى ثب رٍش هبستکتَهی2ضکل  

  

 

 

 

 

البتِ ببیذ بذاًیذ کِ بؼذ اص هبستکتَهی هی تَاى پستبى سا ببص سبصی کشد کاِ    

ایي کبس سٍش ّبی هختلفی داسد  ٍ بستِ  بِ  ًظش پضضک هؼبلح ضوب هواکاي    

است ّوضهبى بب بشداضتي پستبى ٍ یب هذتی بؼذ اص پبیبى توبهی دسهبى ّب اًدبم 

 ضَد .      
 :  ثبز سبزی پستبى  ثعذ از هبستکتَهی   3ضکل 

 

 

 



 

 

 

آیب دٍ ًَع عول جراحی  )ثرداضت کبهل پستبى ٍ یب حفظ پستبى( ًسجت ثِ  ّن                    

 ارجحیتی  دارًذ؟

هتخصصیي سبل ّبی لبل ، فکش هی کشدًذ کِ بشداضت کبهل پستبى بِ ضوب               

ػلن ًطبى هی   اهب اهرٍزُ   کوک هی کٌذ کِ هذت صهبى بیطتشی صًذُ ببضیذ.          

دّذ ضبًس صًذُ هبًذى صًبًی کِ فمظ لسوت سشعبًی پستبى سا  بشهی داسًذ               

 . یکی است ٍ فرقی ًذارد بب صًبًی کِ کل پستبى ضبى  سا بش هی داسًذ، 

 
چِ ٍقت ّبیی پسضک ضوب پیطٌْبد هی دّذ کِ ثِ جبی جراحی حفظ پستبى،                 

 ثْتر است کل پستبى را  ثرداریذ ؟

 ٍقتی کِ : 
بیطتش اص یک ًبحیِ اص یک پستبى ضوب سشعبًی ضذُ ببضذ ٍ ایي                     .1

لسوت ّب  اص ّن فبصلِ  داضتِ ببضٌذ ٍ بب یک بشش لببل خبسج ضذى                  

 ًببضٌذ.

غذُ سشعبًی دس پستبى ضوب بضسگ ببضذ ٍ یب غذُ ًسبت بِ اًذاصُ                    .2

پستبى ضوب بضسگ ببضذ، ٍ بشای بشداضتي آى الصم ببضذ لسوت صیبدی              

 اص پستبى ضوب بشداضتِ ضَد. 

ضوب ببسداس ببضیذ ٍ یب بیوبسی دیگشی داضتِ ببضیذ کِ ًوی تَاًیذ  پشتَ          .3

 دسهبًی کٌیذ.

 سببمِ پشتَ دسهبًی بِ لفسِ سیٌِ داضتِ ببضیذ. .4
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 پٌج گبم تب تصوین گیری

بسیبسی اص بیوبساى بؼذ اص ابتال بِ سشعبى پستبى ، دسٌّگبم تصوین گیشی                 

بشای اًتخبة ًَع ػول خشاحی بش سش یک دٍساّی لشاس هی گیشًذ کِ آیب ّوِ                

 پستبى سا بشداسًذ یب فمظ لسوتی اص آى سا؟

ضوب هی تَاًیذ بب هغبلؼِ ایي ساٌّوب ٍ هطَست بب پضضک خَد ساحت تش تصوین 

 .بگیشیذ

 ایي راٌّوب پٌج گبم دارد:  

 آضٌبیی بب حمبیمی دس ببسُ سٍش ّبی خشاحی پستبى : گبم اٍل

همبیسِ دٍ ػول خشاحی حفظ پستبى )الهپکتَهی( ٍ بشداضت کبهل          :گبم دٍم 

 پستبى )هبستکتَهی(

 اسصیببی ٍضؼیت توبیل ضوب بِ ّشیک اص اًَاع خشاحی گبم سَم: 

 تصوین گیشی بشای اًتخبة ػول خشاحی گبم چْبرم: 

جن : ّبی خشاحی  گبم ٌپ ش  ُ   ٍس ٍ احسبس   ضوب  دسببس ى  دًاص    آصَه

 



 

 

 آضٌبیی  در ثبرُ رٍش ّبی جراحی پستبىگبم  اٍل : 

 ًکبت کلیذی کِ ثبیذ ثِ خبطر داضتِ ثبضیذ:

دس هشاحل اٍلیِ سشعبى پستبى، هیضاى صًذُ هبًذى دس صًبًی کِ             ًکتِ اٍل :     

صًبًی است کِ      ّوبًٌذخشاحی حفظ پستبى بِ ّوشاُ پشتَ دسهبًی داسًذ،            

 بشداضت کبهل پستبى هی کٌٌذ.

هشحلِ سشعبى ضوب دس تصوین گیشی بشای ًَع ػول خشاحی هْن            ًکتِ دٍم :    

است. آًچِ  کِ  هشحلِ  سشعبى پستبى سا هؼلَم  هی کٌذ ضبهل اًذاصُ  غذُ،                     

 دسگیشی غذد لٌفبٍی، ٍ پخص ضذى سشعبى دس سبیش لسوت ّبی بذى است. 

  ،هی تَاًذ اًتخبة ثْتری ثبضذ.جراحی حفظ پستبى اگر غذُ کَچک ثبضذ 

  ، هی تَاًذ ثرداضت کبهل پستبى اگر ّر دٍ پستبى ضوب سرطبًی ضذُ ثبضذ

 اًتخبة ثْتری ثبضذ.

دس خشاحی حفظ پستبى، احتوبل بشگطت سشعبى ًسبت بِ               ًکتِ سَم :     

بشداضت کل پستبى کوی بیطتش است اهب ایي بشگطت تبثیشی بشعَل ػوش                 

ًفش اص   7دسصذ )   7ًذاسد. احتوبل بشگطت سشعبى دس خشاحی خفظ پستبى           

ًفش 4دسصذ )  4ًفش( است دس حبلیکِ ایي بشگطت دس بشداضت کل پستبى  011

 ًفش(است . 011اص 
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اگش  اًتخبة ضوب بشداضت کبهل پستبى  است، ضوب  هی تَاًیذ               ًکتِ چْبرم :    

ّوضهبى بب بش داضتي پستبى یب حذالل ضص هبُ تب یکسبل بؼذ ببصسبصی پستبى              

 سا ّن اًدبم دّیذ. 

اگش ضوب خشاحی حفظ پستبى سا تشخیح هی دّیذ اهب دس هَسد              ًکتِ پٌجن:   

پشتَدسهبًی ًگشاى ّستیذ، ایي هسئلِ سا بب پضضک تبى دس هیبى بگزاسیذ. البتِ               

تَخِ  داضتِ  ببضیذکِ  گبّی بؼذ اص بشداضت کبهل پستبى  ّن  ًیبص بِ پشتَ                   

 دسهبًی  داسیذ .

ایي یک تصوین کبهال فشدی است، احسبس ضوب دس هَسد ًکتِ آخر اهب هْن : 

خشاحی پستبى بِ ّوبى اًذاصُ اّویت داسد کِ دس اًتخبة ّش چیض دیگشی هی              

الجتِ فراهَش ًکٌیذ کِ  در ّر  صَرت ، هطَرت           تَاًذ حك بب ضوب ببضذ.      

 . ثب پسضک در اًتخبة  ًَع  عول جراحی ثسیبر هْن  است
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 حفظ پستبى  ثرداضت کبهل پستبى    

  

هطکالت  

احتوبلی پیص 

 رٍ

 اهکبى ببص سبصی پستبى  ّست .

هوکي است بِ پشتَ دسهبًی  ًیبص داضتاِ   

 ببضیذ.

 ًیبص بِ  ببص سبصی پستبى ًیست . 

 6تاب     3ًیبص بِ پشتَدسهبًی سٍصاًِ بِ هذت 

 ّفتِ   داسیذ .

فَایذ ایي 

 رٍش چیست؟

بشداضت کبهل پستبى هثال  خاشاحای        

حفظ پستبى، بِ ضوب کوک هی کٌذ تاب    

 صًذگی عَالًی تشی داضتِ ببضیذ.

ًایابص باِ اًادابم          هوکي اسرت    ضوب 

پشتَدسهبًی سٍصاًِ بؼذ اص ػول خاشاحای     

 ًذاضتِ  ببضیذ.  

خشاحی حفظ پستبى هثل بشداضت کابهال   

پستبى ،بِ ضوب کوک هی کٌذ تب صًاذگای   

 عَالًی تشی داضتِ ببضیذ.

لسوت صیبدی اص ببفت پساتابى  ضاواب           

ضوب ًایابص باِ          ثٌبثرایي،حفظوی ضَد 

 ببصسبصی پستبى   ًذاسیذ.

خطرّب ٍ 

عَارض 

استفبدُ از ایي 

 رٍش چیست؟

دس افشادی کِ  پستبى ّبی بسیبس باضسگ  

ٍ حدین داسًذ بشداضتي پساتابى باذٍى      

اًدبم  ببص سبصی هی تَاًذ بابػاع ػاذم      

تؼبدل تَصیغ ٍصى سٍی ستَى فاماشات ٍ     

دس ًتیدِ ببػع دسد ًبحیِ  پطات  ٍ          

 گشدى ضَد.  

پستبًی کِ ببص سبصی ضذُ است ، هبًاٌاذ   

 یک پستبى عبیؼی حس ًذاسد.    

هوکي  استت    پستاى باس ساسی شذه  

 کاهال با پستاى سالن  هوساى ًباشذ.

بِ دلیل ایٌکِ بیطتش ببفت پستابى بابلای      

هی هبًذ  احتوبل  ػَد سشعبى دس پستابى  

ٍخَد داسد. اگش ایي اتفبق بیفتذ،  پساتابى    

ببیذ بغَس کبهل بشداضتِ  ضَد ٍ هاواکاي    

است بِ  دسهبى ّبی داسٍیی ّان  ًایابص        

 داضتِ  ببضیذ .

پشتَدسهبًی هؼوَال ػَاسضی هثل خستگی 

 ٍ تغییش دس سًگ پَست ضوب .

هقبیسِ دٍ جراحی حفظ پستبى)الهپکتَهی( ٍ ثرداضت کبهل پستبى )هبستکتَهی( 

 هقایسِ  دٍ رٍش جراحی حفظ پستاى ٍ برداضتي کاهل پستاىگام دٍم : 

 در ایي هزحله  به  هقایسه  دو روش جزاحی پستاى و هعایب و هشایای هز روش هی پزداسین .
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 تجرثِ ّبی دیگراى 

 
آیب ضوب عالقِ هٌذ ّستیذ ثذاًیذ ، زًبًی کِ ضرایطی هبًٌذ ضوب داضتٌذ چِ  تصوریروری    

 گرفتِ اًذ؟ 

هي ًوی خَاّن پستبًن سٍ اص دست بذم. پستبى هي خضئی اص ٍخَد هي ّست ٍ هي هغوئي ًیستن کِ ّوابى   ” 

احسبسی سٍ خَاّن داضت کِ اگش پستبًن سا اص دست بذّن. پشٍتض پستبًی بشای هي ػزاة آٍسُ ٍ هي ًوی خاَام   

ػول خشاحی دیگشی سٍ بشای ببصسبصی پستبًن اًدبم بذم ، بشای ّویي خشاحی حفظ پستبى اًتخابة باْاتاشی       

 “ .بشای هي ّست. ضوي ایٌکِ اص پشتَ دسهبًی ّن  ًوی تشسن

 سبلِ 16هرین 

 
هي ًوی خَاّن پشتَدسهبًی اًدبم دّن. هي هی دًٍن کِ ضشایظ دسایي سٍصّب  بب سبل ّبی لبل  فشق کشدُ ،    ”... 

اهب  ٌَّص ًگشاى ػَاسض اٍى  ٍ ّفتِ ّبی پی دسپی دسهبى ّستن. هي خَضحبلن کِ حك اًتخبة داسم. هي ًوی   

 ...“خَام پشتَدسهبًی بطن بشای ّویي هی خَام کِ دکتشکل سیٌِ ام سٍ  بشداسُ  

 
سبلِ 16 ثیتب   

 

هي ًوی خَاّن یک ًطبى دایوی سٍی سیٌن داضتِ ببضن. هي هی خَاّن پضضکن تٌْب لسوت غذُ سٍ خابسج   ”... 

کٌِ. هي فکش هی کٌن کِ اگش  کل سیٌِ ام  سٍ بشداسم خبی صخن آى بشای ّویطِ یک یبدآٍس دائوی اص سشعابى   

بشام هیضاسُ حتی اگِ پشٍتض ّن  بضاسم... چَى   هحل صًذگی ام بِ  بیوبسستبى خیلی ًضدیکِ ، بخبط  ّاوایاي           

 ” .دًببل  کشدى دسهبًن  بشام سخت ًیست... 

 سبلِ 62هیٌب    

 

...بِ  چٌذ دلیل تصوین گشفتن اص دکتش بخَام کل پستبًوَ بشداسُ اٍل ایٌکِ هی تشسیذم سشعبى دٍببسُ ػاَد       ”  

کٌِ...دٍم ایٌکِ هي  سٌن ببالست دیگِ  بِ  پستبى ًیبص ًذاسم  اص عشفی ّوسش هي  فشد سٍضٌفکشی ّسات ٍ         

   “خَدش هَافمت کشد کِ کل پستبى سا بشداسم...
سبلِ 65ثتَل   

 

هی تشسن  کِ  دٍببسُ   سشعبى  ػَد کٌِ  ٍاسِ  ّویي  بِ  دکتشم  گفتن  کِ  کل  پستبًن سا باشداسُ     هي  ”...  

 ...“ چَى  ًوی خَام  دٍببسُ  ػول بطن. 

سبلِ  36زّرا    
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 تَجِ !  

دس صَستیکِ اص ًظش ضوب دٍ سٍش خشاحی اّویت یکسبًی بشای ضوب  داسد ػذد صفش) بِ  یک اًذاصُ  

سا  5هْن (، ٍ دس غیش ایي صَست  بستِ  بِ  دسخِ  هْن  بَدى  دلیل تبى ، هی تَاًیذ اػذاد یک تب 

 بیطتش هی ضَد . 5بِ  سوت   0اًتخبة کٌیذ. هیضاى اّویت اص ػذد 

 

 

 

 

  ثرداضت کبهل پستبى

 دالیل اًتخبة

 حفظ پستبى

هي ًگشاى ایي هسئلِ ّساتان کاِ       

خشاحی حفظ پستبى توبم بابفات      

 سشعبًی سا بشًوی داسد.

  

بشای هي هْن  ًیست کاِ اٍل ػاوال        

خشاحی حفظ پستبى اًدبم دّن ٍ اگاش    

 الصم ضذ کل پستبى سا بشداسم .

بِ یک اًذازُ   هیساى هْن ثَدى 

 هْن

 هیساى هْن بَدى 

5 4 3 2 0 1 0 2 3 4 5 

اسصیببی ٍضؼیت توبیل ضوب  ًسبت بِ  اًَاع خشاحی ) حفظ پستبى ( ٍ :  گبم سَم

 )بشداضت کبهل پستبى(

 چِ هسئلِ ای بشای ضوب هْن تش است؟

احسبسبت ضخصی ضوب بِ اًذاصُ حمبیك پضضکی هْن ّستٌذ. فکش کٌیذ ٍ ببٌیذ دس سابغِ بب 

ایي تصوین چِ هسئلِ ای بشای ضوب هْن تش است، ٍ احسبس ضوب دس هَسد ػببسات صیش 

 ؟چیست
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دالیل  ثرداضت کبهل پستبى

 اًتخبة

 حفظ پستبى

خالظ ضذى اص لسوت سشعبًای   

هْن تش اص ًگْاذاسی  پساتابًان         

 است .

هي ٍالؼب توبیل داسم کاِ باخاص         

 اػظن ببفت پستبى خَدسا حفظ کٌن.

ثِ یک  هیساى هْن ثَدى 

 اًذازُ هْن

 هیساى هْن ثَدى 

5 4 3 2 0 1 0 2 3 4 5 

 ثرداضت کبهل پستبى

دالیل 

 اًتخبة

 حفظ پستبى

هي ًگشاى اًدبم پشتَدسهبًای یاب     

ػَاسض آى هبًٌذ خساتاگای ٍ        

 تغییشات پَستن ّستن.

هي ًگشاى هطکالت بؼذ اص باشداضات   

کبهل پستبى ، هثال دسد پطات ٍ         

 گشدى  ّستن.

 هیساى هْن بَدى 

ثِ یک 

اًذازُ 

 هْن

 هیساى هْن بَدى 

5 4 3 2 0 1 0 2 3 4 5 

دالیل  ثرداضت کبهل پستبى

 اًتخبة

 حفظ پستبى

هي ًگشاى  هطکاالت ّاواشاُ باب         

پشتَدسهبًی، هثل صاشف صهابى ٍ       

 سفت آهذ ّبی سٍصاًِ ّستن.

ًیبص بِ صهبى بیطتش ٍ سفات آهاذ       

ّبی  سٍصاًِ اص ًگشاًی ّابی هاي     

 ًیست.

بِ یک  هیساى هْن بَدى 

 اًذازُ هْن

 هیساى هْن بَدى 

5 4 3 2 0 1 0 2 3 4 5 
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 هرحلِ تصوین گیری ثرای اًتخبة عول جراحی : گبم چْبرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بشداضت کبهل پستبى   حفظ پستبى

 هتوبیل تر ّستن هردد ّستن هتوبیلن

 خیش بلِ خیش بلِ خیش  بلِ 
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 آزهَى داًص ٍ احسبس  ضوب درثبرُ  رٍش ّبی جراحی پستبىگبم پٌجن :  

 در کذام  ًَع جراحی ضبًس ثرگطت سرطبى در ّوبى پستبى کوی ثیطتر است ؟

 بشداضت کبهل پستبى بب خشاحی  الف :

 ػول خشاحی حفظ پستبى ة:

 ّش دٍ بِ یک ًسبت ج:

 هغوئي ًیستن د:

 در کذام یک از گسیٌِ ّبی زیر  احتوبل هَفقیت  درهبى ثبالست ؟

 بشداضت کبهل پستبى بب خشاحی الف : 

 خشاحی بشای حفظ پستبى ة:

 ّش دٍ بِ یک ًسبت  ج:

 هغوئي ًیستن د:

 در کذام رٍش احتوبل ًیبز ثِ پر تَ درهبًی  ثیطتر است ؟

 بشداضت کبهل پستبى بب خشاحی : الف 

 خشاحی بشای حفظ پستبى ة:

 ّش دٍ بِ یک ًسبت  ج:

 هغوئي ًیستن د:
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 قذم ثعذی ثرای تصوین گیری

   آیب  ّر دٍ  رٍش   جراحی  آضٌبیی کبهل داریذ؟ 

 بلِ                                       خیش   

 آیب کبهال در هَرد اًتخبة ّبی هَجَد اطالعبت الزم را داریذ؟ 

 بلِ                                     خیش    

                       آیب  ثرای تبى رٍضي  است کِ  فَایذ ٍ  عَارض کذام  عول ثِ  ٍضعیت

 ضوب هرثَط تر است ؟

 بلِ                                    خیش       

                  آیب ضوب در هَرد تصوین گیری خَد حوبیت ٍ هطَرت کبفی از جبًت

 دیگراى داریذ؟

 بلِ                                  خیش        

 

جَاة  سَال

 صحیح

 تَضیحبت       

گسیٌِ   6

 ة

اص آًدبیی کِ دسػول خشاحی حفظ پستبى لسوتی اص ببفت پستبى ببلی هی 

هبًذ، لزا ضبًس ببصگطت سشعبى دس ّوبى پستبى کوی بیطتش اص  بشداضتي 

 کبهل پستبى است .

گسیٌِ   2

 ج

ػلن ًطبى دادُ  کِ خشاحی حفظ پستبى ّوشاُ  پشتَ دسهبًی  بِ اًذاصُ 

بشداضت کبهل پستبى بب خشاحی دس دسهبى سشعبى پستبى دس هشاحل اٍلیِ 

 هَفك است.

گسیٌِ   3

 ة

  

بؼذ اص اًدبم الهپکتَهی ضوب حتوب بِ سادیَتشاپی ًیبص داسیذ.  البتِ دس بشخی 

هَاسد ّن  بؼذ اص هبستکتَهی ، پش تَ دس هبًی ّن  ًیبص است. کِ ػَاسض 

 خبًبی هثل خستگی ٍ کوی تغییش دس سًگ پَست سا  ّن داسد.

 پاسخ صحیح سَاالت  در گام پٌجن  



 

 

08 

 

 از تصوین تبى درجِ اطویٌبى ضوب
  

 ضوب تب چِ حذ درهَرد تصویوی کِ گرفتِ ایذ هطوئي ّستیذ؟

 

 

 

 ؟قجل از گرفتي تصوین ًیبز ثِ چِ  اقذاهبت دیگری ثرای عول داریذ

 . هي آهبدُ  تصوین گیشی ّستن 

  .هي  هی خَاّن  دس هَسد اًتخببن بب دیگشاى هطَست کٌن 

 هي  هی خَاّن  دس هَسد ایي دٍ سٍش اعالػبت بیطتشی داضتِ  ببضن. 

تبحذٍدی  اصال هطوئي ًیستن

 هغوئي ّستن

 کبهال هطوئي ّستن

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 
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 ٍاشُ  ًاهِ  

 : بزداشتي کل پستاى هاستکتَهی

 بزداشتي غذه سزطاًی هوزاه  با بخشی اس بافت سالن  اطزاف  غذه الهپکتَهی : 

 :  اشعه درهاًی یا بزق گذاشتي پرتَ درهاًی  یا  رادیَ تراپی

 تزهین پستاى بعذ اس عول جزاحی :  باز سازی پستاى  

 

 

 

 


