Co kaøda kobieta powinna
wiedzieÊ o swoich piersiach

Aby poznaÊ swoje piersi:
1. Oglπdaj piersi i badaj je dotykowo, by mÛc
rozpoznaÊ, jaki ich stan jest prawid≥owy.
2. Zg≥oú siÍ do lekarza, jeúli zauwaøysz w
piersiach jakieú nieprawid≥owe zmiany.
3. Jeúli jesteú w grupie wiekowej 50ñ69 lat,
co dwa lata chodü na badanie
mammograficzne (przeúwietlenie piersi)
do kliniki BreastScreen.

Poznaj swoje piersi i wiedz, co
jest u Ciebie stanem normalnym
Jak wyglπdajπ Twoje piersi i co w nich
wyczuwasz pod palcami?
• Od czasu do czasu oglπdaj piersi w lustrze
i wyczuwaj je pod palcami.
• Dotykaj piersi palcami, gdy bierzesz
natrysk lub kπpiel, leøysz w ≥Ûøku albo
ubierasz siÍ. Powinno Ci to tylko zabraÊ
kilka minut.
• PamiÍtaj, øeby badaÊ palcami ca≥π
powierzchniÍ piersi, od obojczyka do
miejsc pod dolnπ krawÍdziπ biustonosza,
a takøe pod pachπ.
• Naciúnij lekko p≥askπ powierzchniπ i
opuszkami palcÛw, aby wyczuÊ miπøsz tuø
pod powierzchniπ i g≥Íbiej w tkance piersi.
Nie istnieje ustalony sposÛb na
samobadanie piersi, powyøsze wskazÛwki

powinno siÍ wiÍc traktowaÊ jako sugestie.
Moøe siÍ okazaÊ, øe jakiú inny sposÛb bÍdzie
dla Ciebie odpowiedniejszy.
Jeúli nadal miesiπczkujesz, licz siÍ z tym,
øe Twoje piersi bÍdπ siÍ zachowywaÊ inaczej
w rÛønych okresach miesiπca. Czasem jest to
na przyk≥ad normalne, aby przed samπ
miesiπczkπ piersi by≥y obola≥e, bardziej
grudkowate lub obrzmia≥e, a po miesiπczce
bardziej miÍkkie.
W kaødym wieku zaleca siÍ kobietom
zapoznanie siÍ ze swoimi piersiami, lecz
staje siÍ to bardziej waøne w miarÍ starzenia
siÍ, poniewaø ryzyko zachorowania na raka
piersi roúnie z wiekiem.



Piersi ulegajπ zmianom na przestrzeni øycia kobiety. åwiadomoúÊ tych zmian i tego, jak odbieramy
stan naszych piersi w rÛønych okresach øycia pomoøe kaødej kobiecie zrozumieÊ, co jest u niej
stanem normalnym, a co nie. Jeúli poznasz swoje piersi dobrze, bÍdziesz mog≥a ≥atwiej zauwaøyÊ
ewentualne pojawienie siÍ wszelkich nieprawid≥owoúci, ktÛre mogπ byÊ oznakπ raka piersi.
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Zg≥oú siÍ do lekarza, jeúli
zauwaøysz w piersiach jakieú
nieprawid≥owoúci
Niezaleønie od wieku powinnaú niezw≥ocznie
udaÊ siÍ do lekarza, jeúli spostrzeøesz jakπú z
nastÍpujπcych zmian:
• Guzek, guzowatoúÊ lub zgrubienie tkanki
gruczo≥u piersiowego lub do≥u pachowego.
• Zmiany na skÛrze ñ pojawienie siÍ
do≥eczkÛw lub zaczerwienieÒ.
• Zmiany w sutku (brodawce) ñ sutek jest
ÑwciπgniÍtyî do wewnπtrz, a nie wystaje
na zewnπtrz (chyba, øe tak wyglπda≥
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Co kaøda kobieta powinna
wiedzieÊ o swoich piersiach

Badania mammograficzne
w klinikach BreastScreen

Jeúli jesteú w wieku 50ñ69 lat, powinnaú
poddawaÊ siÍ takiemu badaniu co dwa lata.
Badanie to jest najlepszπ metodπ
wczesnego wykrywania raka piersi.
Regularne przesiewowe badania
mammograficzne mogπ zmniejszyÊ liczbÍ
zgonÛw kobiet na skutek zachorowania na
raka piersi.
Aby umÛwiÊ siÍ na badanie
mammograficzne w BreastScreen zadzwoÒ
pod nr. tel. 13 20 50 (koszt rozmowy
miejscowej). Jeúli chcia≥abyú, aby podczas
badania by≥a obecna t≥umaczka, poproú o to
podczas umawiania siÍ na badanie. Bardziej
szczegÛ≥owe informacje na temat programu
BreastScreen otrzymasz odwiedzajπc strony
internetowe www.breastscreen.org.au lub
dzwoniπc pod nr. tel. 13 20 50.



zawsze); zmiana kierunku zwrÛcenia
sutka; nieprawid≥owy wyciek z sutka.
• Wyczu≥aú pod palcami, øe jakieú miejsce
ma innπ konsystencjÍ, niø pozosta≥e
czÍúci piersi.
• Niezwyk≥y bÛl.
TwÛj lekarz zbada Ci piersi i spyta o Twoje
zdrowie i o to, jakie przechodzi≥aú choroby czy
operacje. Lekarz moøe zaleciÊ nastÍpnie
rÛøne badania, aby wykryÊ, co jest przyczynπ
zmian w piersi. Lekarz byÊ moøe skieruje CiÍ
na badanie mammograficzne, USG lub
biopsjÍ ñ badanie to polega na pobraniu
komÛrek z piersi do przebadania w
laboratorium. Spytaj lekarza o przyczynÍ tych
objawÛw, a jeúli nie rozumiesz jego
odpowiedzi, nie wahaj siÍ poprosiÊ go o
dalsze wyjaúnienia. W wiÍkszoúci przypadkÛw
zmiany w piersi sπ niegroüne.
DziewiÍÊ na dziesiÍÊ przypadkÛw zmian
w piersi to zmiany niez≥oúliwe. Nie mniej
jednak, natychmiastowe przebadanie przez
lekarza wszelkich omÛwionych wyøej zmian
jest konieczne w kaødym przypadku. Nie
moøna z tym zwlekaÊ.
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PamiÍtaj, jak waøne jest abyú
zna≥a swoje piersi
• Poznaj, jak Twoje piersi wyglπdajπ i
zachowujπ siÍ w stanie normalnym.
• Natychmiast udaj siÍ do lekarza, jeúli tylko
zauwaøysz jakieú nieprawid≥owoúci.
• Jeúli jesteú w wieku 50ñ69 lat, co dwa lata
chodü na badania mammograficzne do
kliniki BreastScreen.

Mammografia przesiewowa ma za zadanie
wczesne wykrywanie raka piersi u kobiet,
ktÛre nie majπ objawÛw choroby.s
BreastScreen Victoria to program
przesiewowych badaÒ piersi, ktÛry oferuje
bezp≥atne badania mammograficzne
(przeúwietlenia gruczo≥u piersiowego) dla
kobiet w wieku 50ñ69 lat.
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