
སངས་$ས་%ན་'ི་)་དང་

+ེ་བ.ན་ག0་ཐོག་ཡོན་ཏན་

མགོན་པོ་7ག་འཚལ་ལོ།

%ན་པ་ཚ<་རིང་>་བ།

%ན་?ིས་ཁང།



ས་བཅད་ད&ེ་བ་བ(ན་*ི་,ོ་ནས་བཤད་པ།

� ༡། Bེན་Cའི་ནད་དང་D་མའི་Eན་ནད་འFེལ་བ།

� ༢། D་མའི་Bེན་C་(Mammary Gland)Hོར་བཤད་པ།

� ༣། D་མའི་འKར་བ་(cystic mastopathy)Hོར་བཤད་པ།

� ༤། D་མའི་Eན་ནད་༼༽Hོར་བཤད་པ།



ས་བཅད་ཁག་བཤད་པ།

� ༥། བོད་Pགས་གསོ་རིག་ལས་D་Eན་%ན་བཅོས་བཤད་པ།

� ༦། Dབ་Pགས་ལས་D་མའི་འFས་དང་D་Eན་བཤད་པ།

� ༧། D་མའི་Eན་ནད་གསོ་T་བ་དང་གསོ་དཀའ་Vང་བ།



ས་བཅད་དང་པོ། བོད་5གས་གསོ་རིག་ལས་8ེན་9འི་ནད་བཤད་པ།

Bེན་C་ཞེས་པ་ནི་Hེ་མཇིང་མིག་Yར་སོགས་Z་

Pས་[ི་ཆ་ཤས་]ན་^་གནས་པའི་ཚ_ལ་'ི་`ིགས་

མ་མདོག་aོ་ནག་ཅན་དེའི་མིང་ངོ། bེད་ལས་ནི་

Pས་[ི་c་ཁམས་དང་མdན་པའི་ལས་bེད་པ་

ཡིན།

Bེན་Cའི་ནད་[ི་e་ནི་fོ་Cར་gག་hལ་iོད་ལམ་jེན་'ིས་Bེན་C་འkམས་པའམ། ཡང་ན་mང་

nག་འoགས་པ་དེ་ཤ་དང་ཚ_ལ་?་བཅས་ལ་བpེན་པའི་Bེན་Cར་qགས་པས་Bེན་C་དག་Eངས་

པར་Kར་ཞིང་དེ་rམས་ཕལ་ཆེར་མིག་Yར་དང་r་འkམ་སོགས་Z་འtང་མང་ངོ་ཞེས་སོ།



8ེན་9འི་ནད་;ི་ད&ེ་བ་གཉིས་བ=ན་པ།

� རིགས་[ི་དbེ་བ།

༡། mང། ༢། མnིས་པ། ༣། nག ༤། བད་ཀན།

� གནས་[ི་དbེ་བ།

༡། ཤ་Bེན། ༢། ?་Bེན། ༣། ཚ_ལ་Bེན། ༤། འFས་Bེན།



༡། 8ེན་9་དང་?་མའི་འAས་Bན་འAེལ་བ་བཤད་པ།

� Bེན་C་ནི་Pས་[ི་Hེ་དང། མཇིང་པ། མཆན་འོག uེ་ས་སོགས་གནས་པའི་c་གཤེར་'ི་ལས་
bེད་མཁན་ཚ_ལ་'ི་རིགས་མདོག་aོ་ནག་ཅན་'ི་མིང་ཡིན།

� D་མའི་འFས་ནད་[ི་v་wང་ཐོག་མར་xབ་འཕེལ་Bེན་Cར་bེད་པ་ཡིན། yག་པར་z་
མཆན་འོག་Bེན་C་༼axillary lymph node༽ཞེས་པའི་Bེན་Cར་འFས་ནད་
v་wང་xབ་ཡོད་ཚ<་གཤག་བཅོས་bས་ནས་Bེན་C་གཞན་z་xབ་ཡོད་མེད་བpག་ད{ད་
bེད་པ་ཡིན། bེ་Fག་Bེན་C་(sentinel nodes )ཞེས་པར་xབ་ཚ<་གཤག་
བཅོས་bས་ནས་འFས་ནད་v་wང་aོན་འགོག་ཆེད་?་མེད་བཟོ་བ་ཡིན།



8ེན་9འི་ནད་དང་?་མའི་འAས་Bན་འAེལ་བ་བཤད་པ།

bེ་Fག་Bེན་C་(sentinel nodes )ཞེས་པར་xབ་ནས་གཤག་བཅོས་bས་ནས་འFས་

ནད་wང་}བ་བpག་ད{ད་%ན་བཅོས་bས་ནས་?་མེད་བཟོ་བ་ཡིན།



?་མའི་Bན་ནད་བཤད་པ།

D་མའི་Eན་ནད་ནི་བོད་Pགས་གསོ་རིག་ལས།

e་ནི་mང་དང། མnིས་པ། བད་ཀན། ~ིན། c་སེར། nག �་ལས་འtང་བར་བཤད་པ་ཡིན།

jེན་ནི་འkམས་འoགས་དང་yག་པར་z་C་བཙས་ནས་འtང་བར་བ+ོད།

?་བ་མ་q་བ་ལས་འtང་བའི་གཅོང་ནད་ཞིག་ཡིན་པ་དང་Cད་མེད་ལ་ཁམས་དཀར་'ི་ཆ་

ཤས་Z་འKར་བའི་D་མའི་�ོབས་བ�ེད་པ་དང་གཤེར་�་ཡོང་བར་bེད་[ང་འཕེལ་ཟད་

འoགས་པས་D་མའི་c་Eན་ནད་[ི་ངོ་བོར་འKར་བ་ཡིན།



༢། #་མའི་%ེན་(་(Mammary Gland))ོར་བཤད་པ།
� D་མའི་Bེན་C་ནི་7ི་ཟགས་Bེན་Cའི་རིགས་ཡིན་ཞིང་མི་དང་འོ་འdང་~ོག་ཆགས་རིགས་

[ིས་�་�་འོ་མ་�ེར་བ་ཡིན། D་མའི་Bེན་Cའི་དབང་པོ་D་མ་དང་འFེལ་ནས་འོ་འdང་

~ོག་ཆགས་]ན་ལ་གནས་ཡོད།

� D་མའི་Bེན་C་ནི་wང་}བ་བ�ས་པ་དང། ཚ_ལ། wང་}བ་བཅས་Bེན་C་�ན་ཡོད་པ་ནས་

འོ་མ་བཟོ་བ་ཡིན།



!་མའི་&ེན་)་བཤད་པ།

༼Prolactin ༽ཞེས་པ་ནི་�ལ་�་ཧོར་མོང་�ད་པའི་གཤམ་z་གནས་པའི་Bེན་Cའི་+ེ་བོ་ནས་

ཡོང། ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་nག་ནང་z་ཆ་ཤས་vན་C་གནས་ཡོད་[ང་Cད་མེད་[ི་D་མའི་�ོབས་བ�ེད་ནས་

འོ་མ་བཟོ་བ�ན་bེད་པ་ཡིན།



༣། ?་མའི་འDར་བ་(cystic mastopathy)Eོར་བཤད་།

� ༼cystic mastopathy)ཞེས་པར་ Fibrocystic ཡང་ཟེར། བ*ེད་འཕེལ་མི་1ེད་པའི་
3་མའི་4་གའི་འ6ར་བ་7་གཉན་:ན་པ་དང་མི་:ན་པ་བཅས་ཡོད། >ད་མེད་?ི་3་མའི་ཆགས་Aལ་རིག་པའི་

གནོད་འཚC་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འEས་Fན་Gི་ཉེན་ཚབས་ཡོད།



༤། ?་མའི་Bན་ནད་༼༽Eོར་བཤད་པ།

� ༼fibroadenoma ༽ཞེས་པ་ནི་c་Eན་ནད་[ི་D་མའི་ནང་z་རིལ་རིལ་�ན་པའི་
འཚ�ར་uང་ཡོད། མཉེན་པོ་ཡོད་ལ་D་མའི་wང་}བ་གནས་གཅིག་^་མེད་པར་པགས་པའི་
ནང་z་གཡོ་འ�ལ་bེད་པ་ཡིན།

� ༡། wང་}བ་གཞན་�ར་བའི་xབ་པ་ཡིན་ཡང་འFས་ནད་མིན།

� ༢། Cད་མེད་ཚ�ར་c་Eན་ཡང་ན་མང་པོ་�ན་པ་ཡོད།

� ༣། Cད་མེད་ལོ་ཚད་10ནས་40འtང་བའི་གཞོན་�ེས་ནང་མང་བ་ཡོད།

� ༤། D་མའི་c་Eན་ཡོང་ངེས་པའི་ལོ་ཚད་༢༥་ནས་༤༠་བར་ཡིན།

� ༥། Cད་མེད་rམས་ལོ་༤༠་+ེས་Z་>་མཚན་ཆད་ནས་དbིབས་cང་z་འkོ་བ་ཡིན།



!་མའི་&ན་༼fibroadenoma ༽*ི་ད,ེ་ཁག་བཤད་པ།
� ༡། D་མའི་c་Eན་འzས་ནད་༼Complex fibroadenomas༽ཞེས་པ་v་

wང་བ�ེད་འཕེལ་�ར་ལ་འKར་�ོག་མང་བ་ཡོད། ནད་རིགས་བpག་ད{ད་མཁན་'ིས་

wང་}བ་བpག་ད{ད་bས་ནས་pོག་ཞིབ་bེད་པ་ཡིན།

� ༢། ༼Juvenile fibroadenomas༽ཞེས་པ་ནི་Cད་མེད་ལོ་ཚད་༡༠་ནས་

༡༨་བར་འཆར་ཅན་ཡོང་མང་བ་དང་D་མའི་c་Eན་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང་+ེས་Z་འ�མ་

ནས་མེད་པ་སོང།



!་མའི་/ན་ནད་ད0ེ་བ་བཤད་པ།
� ༣། ༼Giant fibroadenomas༽
%་མའི་*་+ན་དེ་ཚད་༼larger than 2 inches (5 centimeters)༽ལས་
འཕེལ་བ4ེད་དང། དེར་གཤག་བཅོས་;ས་ནས་བཏོན་པ་ལས་%་མའི་>ང་?བ་གནོན་བཙAར་
;ེད་པ་ཡིན།

� ༤། ༼Phyllodes tumor ༽
%་མའི་+ན་ནད་ཞེས་བ4ེད་འཕེལ་མེད་Eང་Fང་ཤས་Gབ་འཕེལ་;ེད་པ་ཡིན། Hད་མེད་ལོ་ཚད་
༤༠ཅན་ལ་མཐོང་མང་བའི་ནད་ཡིན་Eང་Kན་པས་གཤག་བཅོས་;ས་ནས་བཅོས་ཐབས་;ེད་པ་

ཡིན།



?་མའི་འAས་ནད་ཡིན་པའི་ནད་Iགས་མངོན་ཁག

� ༡། D་མའི་ནང་དང་མཆན་�ང་འོག་^་�ོག་�ོག་གོང་C་ཆགས་པ།

� ༢། D་མའི་གནས་Z་མdག་པོ་ཆགས་ནས་Eངས་པ་རིགས་ཡོང།

� ༣། D་མའི་པགས་པའི་ངོས་Z་ཟ་འ�ག་ལངས་པ།

� ༤། D་?ེ་ཡང་ན་D་མའི་གནས་Z་དམར་པོ་ཆགས་པ།



?་མའི་འAས་ནད་ཡིན་པའི་ནད་Iགས་མངོན་ཁག

� ༥། D་?ེ་ནང་z་འཐེན་པའམ་D་?ེ་གནས་Z་ན་Yག་གཏོང་བ།

� ༦། D་?ེ་ནས་གཤེར་�་nག་རིགས་འཛག་པ།

� ༧། D་མའི་དbིབས་དང་ཆེ་cང་ཚད་གཞིར་འKར་བ་ཡོད།

� ༨། D་མའི་གནས་གང་�ང་ལ་ན་Yག་གཏོང་བ། ་



༥། བོད་5གས་གསོ་རིག་ལས་?་Bན་Kན་བཅོས་བཤད་པ།

� ཐོག་མར་Eན་ནད་རིགས་]ན་e་ཁ་ཟས་མ་q་བའི་`ིགས་མ་མ་q་བའི་ནད་གཞི་�ིང་ནས་
mང་གིས་Pས་པའི་གནས་Z་གོང་Cར་འgིལ་ནས་གཅོང་ནད་[ི་ངོ་བོར་འKར་བས་Eན་

ནད་བ�ེད་པ་bེད་པ་ཡིན།

� ཐོག་མར་ནད་གཞི་Tོང་བ་e་ལ་བསམ་)ོ་གཏོང་བ་ཡིན།

� བར་z་མཚན་ཉིད་pགས་ལ་བpག་ནས་ནད་ངོས་བYང་བ།

� མཐའ་མ་ཕན་གནོད་གོམས་པའི་�ོ་ནས་%ན་བཅོས་bེད་པ་ཡིན།



� D་མའི་Eན་ནད་བ�ེད་འཕེལ་ཡོད་མེད་བpག་པ་དང་D་མའི་Eན་ནད་zས་རིམ་གང་z་

Tེབས་པ་བpག་ནས་%ན་བཅོས་རིམ་པ་rམས་འགོ་འ�གས་དགོས།

� ཐོག་མར་ནད་པའི་Pས་Yངས་�ོབས་$ས་པར་bེད་ནས་Yངས་nག་གཙང་སེལ་bེད་eའི་

%ན་རིགས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས།

� བར་z་zས་གZམ་'ི་%ན་རིགས་ནང་ནས་གཙ�་བོ་Eན་'ི་%ན་གཏོང་དགོས།

� མཐའ་མ་དགོས་མཁོ་�ན་པའི་ད{ད་བཅོས་རིགས་bེད་དགོས།

༥། བོད་5གས་གསོ་རིག་ལས་?་Bན་Kན་བཅོས་བཤད་པ།



བོད་5གས་གསོ་རིག་ལས་Bན་*ི་ནད་Iགས་བཤད་པ།

� ༡། #ན་གང་(་ཆགས་ཡོད་.ང་དེར་1ེག་པ་ཆགས།

� ༢། ཁ་ཟས་མི་འ9་བར་;ང་<ེན་=ིས་>ེག་ཅིང་@ག་པ་ཡིན།

� ༣། བཤང་བ་འགགས་པ་དང་བཤལ་བ་ཡོང།

� ༤། Eས་.ི་ཤ་Fམ་ལ་ཤེད་Gང་འ;ངས་དང་;ང་བའི་Hེས་I་ན་Jག་གཏོང་བ།

� ༥། ལས་ཀ་1ག་Nལ་རིགས་Oས་པས་ནད་Pང་བ་ཕལ་ཆེར་འRང་བ་ཡིན།



བIག་དLད་Kན་བཅོས་བཤད་པ།

བpག་ཐབས་རིག་པ་གZམ།

� ༡། ?འི་བpག་ད{ད། Eན་]ན་iི་pགས་?་eད་ཞན་ཅིང་ཞར།

� ༢། gི་cའི་བpག་ད{ད། c་ལ་Eན་ཐིགས་ཉ་མིག་འtང་བ་ཡིན།

� ༣། Tོང་jེན་ན་Pགས་ནད་པར་དོགས་gིས་ནས་%ན་གཏོང་བ་ཡིན།



བ"ག་ད&ད་'ན་བཅོས་བཤད་པ།
Kན་དLད་ཟས་Nོད་བཞི།

༡། Kན།

ཐོག་མར་Kན་Pི་ནང་ནས་གཙQ་བོ་ཕོ་བའི་འR་Sོབས་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་Kན་རིགས་ནི།

Kན་གཅིག T་བUད། T་ཤེལ་༣༧དང་གསང་བདག T་བUད་དང་+ན་བཤིག བདེ་Wོམས། Kན་
གXམ། Y་Z་༦་དང་\ང་]། Y་Z་༡༣་དང་\ང་]། སོགས་ཞོགས་པ་གཏོང་བ།

ཉིན་_ང། +ན་འཇོམས་T་བསིལ། བསམ་ནོར་དང་+ན་བཤིག ;ང་ཆོས་༣༧་དང་\ང་]་སོགས་
གཏོང་དགོས།

དགོང་མོ། ཨར་c་དང་\ང་]། ཨར་c་དང་ནི་ལ། d་eང་༢༠། ཨར་ཚg། ཚངས་h། iང་jོང་༨་
སོགས་གཏོང་དགོས།



དLད་བཅོས་རིགས་ལས་Eམ་ཁབ་བཤད་པ།

Hམ་ཁབ་'ི་བཅོས་ཐབས་eད་ནས་དབང་?འི་ནང་�ི་དཀར་བ�ས་�ས་ལས་འKར་བའི་ནད་

རིགས་དང་འ�་bེད་མ་ལག་གནས་Z་�ོབས་བ�ེད་ནས་v་wང་གི་རིགས་�ས་�ོན་ཅན་z་Kར་

ནས་འFས་Eན་ནད་[ི་ངོ་བོར་འKར་རན་པའི་v་wང་རིགས་?་མེད་བཟོ་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་

ཡོད།



མེ་བཙའ་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ།

འFས་དང་Eན་ལ་ཉི་h་ཡན་'ིས་བཙ�་ཞེས་པ་�ར་D་Eན་�ེང་དཀའ་ཡང་$བ་ཚ_གས་པ་

rམས་ལ་གདམས་ན་དགེ་ཕན་མངོན།



འ)མ་པའི་བཅོས་ཐབས་བཤད་པ།

$བ་'ི་ཚ_གས་པར་དེ་དག་ལག་ལེན་bས་ན་ན་Yག་གཅོག་པ་དང། nག་འཁོར་ལེགས་པ། ནད་

གཞི་d་ཚབས་cང་བ་བཅས་[ི་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཡོད།



༦། ?བ་5གས་ལས་?་མའི་འAས་དང་?་Bན་བཤད་པ།

D་འFས་Eན་'ི་རིམ་པ་ཁག

༡། D་Eན་'ི་དbིབས། ༢། གཤེར་Bེན་གནས་བབས། ༣། xབ་འཕེལ།



?་Bན་ནད་;ི་ད&ིབས་དང་(ས་རིམ་བཤད་པ།

D་Eན་zས་རིམ་༡། རིང་ཚད་2cmལས་cང་བ་མི་xབ།

zས་རིམ་༢། རིང་ཚད་ལས་2cmcང་བ་Bེན་Cར་xབ་པ།

zས་རིམ་༣། མཆན་འོག་Bེན་Cར་xབ་པ།

zས་རིམ་༤། དེ་ནས་fོ་བ་དང། པགས་པ། མཆིན་པ། �ས་ཡང་ན་�ད་པ་བཅས་xབ་པ་ཡིན།



?་མའི་འAས་Bན་ནད་བཤད་པ།

� D་མའི་འFས་Eན་ནི་D་མའི་wང་}བ་ལ་$ས་ནས་D་མར་ཤ་�ོག་ཆགས་པ་དང། དbིབས་
འKར་བ། ངོ་གདོང་མཛ<ས་ཀོང་ཡོང་བ། D་?ེ་ནང་z་�ོག་པ་དང་གཤེར་�་རིགས་ཡོང་བ།
པགས་པ་དམར་ཤས་�བ་པ་ཆགས་པ་བཅས་མངོན།

� D་མའི་འFས་ནད་གནས་ཕལ་ཆེར་བ་འོ་མའི་�་གའི་ངོས་དང་ཤ་yེབ་བཅས་[ི་v་wང་
eད་ནས་�་ག་ནས་D་ཞོ་བཅས་འtང།

D་མའི་འFས་ནད་འtང་བའི་e་jེན་ཁག་ནི།

� ༡། Pས་འཚ�་ཆེ་བ་$གས་པའི་རིགས། ༢། Pས་?ལ་�ང་gགས་ནས་འ�ལ་བ�ོད་མེད་པ།
༣། ཆང་དང། ཨ་རག་བ�ེན་ཆེ་བ་དང་�ལ་e་ཧོར་མོང་བ+ེ་ཚབ་བཅོས་ཐབས། ༤། bིས་
པ་�ེ་e་7ི་gག་པའམ་མི་བཙའ་བར་ལོ་ ས་པ། ༥། ནང་མི་རིགས་eད་ནང་D་མའི་འFས་
Eན་ནད་ནས་ཡོང་བ་བ$་ཆ་༥་ནས་༡༠་ཙམ་ཡིན།



༧། ?་མའི་Bན་ནད་གསོ་Q་བ་དང་གསོ་དཀའ་Sང་བ།

� D་མའི་Eན་ནད་གསོ་T་བ།

༡། zས་རིམ་དང་པོ་གཉིས་པ་གསོ་T་བ།

༢། zས་རིམ་གZམ་དང་གསོ་དཀའ་བ།

༣། zས་རིམ་བཞི་པ་གསོ་Vང་བ།



?་མའི་འAས་Bན་བཤད་པ།



!་མའི་/ན་ནད་5ོག་པར་བ8ག་ད9ད།



!་མའི་འ:ས་/ན་;ོན་འགོག་མཚ=ན་8གས།



>གས་?ེ་ཆེ།


