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v vaøih rokah
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PAZITE,

· da ob pregledu na dojko na pritiskate trdo, temveœ jo pretipajte
tako, da prsti neæno drsijo po koæi; to olajøa napudrana ali 
namiljena koæa.

NE POZABITE,

· da je treba dojke pregledati vsak mesec, najbolje takoj po
konœani menstruaciji; œe je ni veœ, jih preglejte vsak mesec 
istega dne, recimo prvega v mesecu.

VEDITE,

· da sta dojki po velikosti in obliki lahko razliœni in da so zatrdline
v njih lahko pogoste; lahko jih veœ hkrati, razliœno velikih in na
razliœnih mestih; vœasih tudi bolijo, po legi in velikosti pa se ob 
menstruaciji lahko spremenijo, kar pa navadno ne pomeni niœ
hudega.

K ZDRAVNIKU MORATE TAKOJ,

· œe gre za zatrdlino, ki jo otipljete veœkrat na istem mestu in se ne
spreminja z menstruacijo, traja pa veœ kot mesec dni,

· œe opazite izcedek pri eni ali obeh bradavicah,
· œe opazite uvleœeno bradavico.

ŒE IMATE KATERO OD TEH TEÆAV - POJDITE ŒIMPREJ K
ZDRAVNIKU!

KAJ JE MAMOGRAFIJA

Mamografija je rentgensko slikanje s pomoœjo katere se odkriva
drobne, nekaj milimetrov velike rakove spremembe, ki jih ne 
odkrije nobena druga metoda. Ta metoda je uspeøna pri æenskah po
50 letu starosti, pri katerih je veœino æleznega tkiva dojk zamenjalo
maøœobno. Ælezno tkivo namreœ prekrije zaœetne rakove spremembe.
Naœrtovanje preventivnih mamografskih pregledov zato upoøteva
starost in ogroæenost æenske.

Pregled Starost Pogostnost

Samopregledovanje 20 in veœ Prvemu samopregledu dojk pri 
dojk 20-letih naj sledijo redni pregledi

vsak mesec, tudi v menopavzi

Zdravniøki 20 – 50 let Najmanj vsako 3. leto
pregledi
dojk nad 50 let Enkrat letno

Mamografija 40 – 49 let Po presoji zdravnika
(rentgensko slikanje
dojk) 50 in veœ let Najmanj vsako 2. leto

Æenske z druæinskimi nagnjenji k raku dojk (mati, tete, sestre so imeli
raka na dojki), prvo porod po 30. letu starosti ali nikoli, naj se posve-
tujejo o pogostnosti pregledov s svojim zdravnikom.

PRIPOROŒAMO VAM

· da ste telesno dejavni,
· da vzdræujete primerno telesno teæo,
· da se zdravo in varno prehranjujete.

Besedilo: Onkoloøki inøtitut v Ljubljani
Uredniøki odbor: prof. dr. Borut Øtabuc, dr. med.
prof. dr. Maja Primic-Æakelj, dr. med., Amalija Zdeøar
Tisk: Tiskarna Atlantik d.o.o., Ljubljana
Tiskano: 265.000 izvodov, dvanajsti ponatis 20.000 izvodov,
Ljubljana, marec 2006
Tisk zloæenke omogoœili FIHO Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS, ZZZS



UVOD

Rak dojk je najpogostejøi rak æensk.

S starostjo se ogroæenost za raka dojk veœa.

Umrljivost za rakom dojk lahko zniæamo z zgodnjim odkrivanjem. Zgodaj
odkriti rak dojk pogosto pomeni znosnejøe zdravljenje in manj trajnih
posledic po konœanem zdravljenju.

S samopregledovanjem dojk lahko æenske pomembno prispevajo k
zgodnjem odkrivanju raka dojk. Svetujemo samopregledovanje enkrat
meseœno na naœin, kot je opisan v zloæenki.

ZAVEDAJTE SE,

· da zaœetna znamenja mnogih bolezni lahko odkrijete sami, œe jih le
poznate in ste nanje pozorni,

· da sodi med take bolezni tudi rak na dojki,
· da vsako leto zboli za tem rakom v Republiki Sloveniji preko 900

æensk!

ZATO VAM SVETUJEMO,

· da si dojke preiskujete same in da ne odlaøate s pregledom pri
zdravniku (œeø, saj bo minilo), œe pri tem opazite katero od sumljivih
znamenj.

RES JE,

· da vsaka bulica, ki bi jo morda otipale na dojki, øe ne pomeni raka,
· da vam to zanesljivo razjasni le natanœen strokovni pregled,
· da je zdravljenje, œe gre za raka tem uspeønejøe, œim prej zaœnete

z njim.

DOJKE SI PREGLEDUJTE SAME
REDNO VSAK MESEC TAKOLE:

sleœena do pasu stopite pred zrcalo:

z rokami, spuøœenimi ob telesu si skrbno oglejte obe dojki; pazite
na morebitne spremembe v obliko dojk od meseca do meseca, na
vdolbinice ali gube v koæi dojk in na spremembe oblike bradavic.

Nadaljujte s tipanjem spodnjega notranjega dela leve dojke od
prsnice proti bradavici.

Dvignite roki nad glavo, morda se katera od navedenih sprememb
pokaæe øele tedaj.

Poloæite levo roko ob bok: pretipajte zunanji zgornji del leve
dojke od pazduhe proti bradavici.

Lezite vznak: z blazino ali zvito brisaœo si podloæite levo ramo, levo
roko pa iztegnite nad glavo; s konci iztegnjenih prstov desne roke
si postopoma pretipajte zgornji notranji del leve dojke od prsnice
proti bradavici, nato pa øe okolico bradavice same.

Pretipajte øe zunanji spodnji del leve dojke od pazduhe proti 
bradavici. 

Odmaknite levo roko toliko, da zlahka seæete z desnico v levo
pazduho in pretipajte øe pazduøno vdolbino.

PRAV TAKO PRETIPAJTE TUDI DESNO DOJKO!


