Moja
rožnata
knjižica
z nasveti za
zdrave dojke

Samopregledovanje
dojk
Pregled, ki vam lahko reši življenje
Rak dojke je v Sloveniji, kot tudi v svetu, najpogostejša
oblika raka pri ženskah. Najnevarnejša sprememba
v dojki, maligni tumor, vsako leto prizadane več kot
1.300 Slovenk. Vsak dan najmanj tri Slovenke izvedo,
da so zbolele za rakom dojke in vsak dan najmanj ena tudi
umre. Tiste, najbolj ogrožene, so stare med 30 in 60 let.
Na žalost rak dojke niso samo številke. To so naše
mame, hčere, žene, sestre, babice, prijateljice, sodelavke.
Uspešnost zdravljenja in posledično preživetje je odvisno
od faze bolezni, v kateri je le-ta odkrita. Preventiva,
predvsem zgodnje odkrivanje bolezni, je zato izrednega
pomena. Cilj je ugotoviti morebitno bolezensko stanje
dojke, še preden se pojavi tumor.
Rak dojke je ozdravljiva bolezen,
če je odkrita dovolj zgodaj.
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Na verjetnost razvoja bolezni vplivajo
različni dejavniki: dedni, nevarnostni
in življenjski slog, na primer:
• obolenje v ožjem družinskem krogu (mati, sestra, hči)
• rojstvo otroka po 30. letu ali brez nosečnosti
• prva menstruacija pred 12. letom in izostanek
po 50. letu
• prekomerno izpostavljanje rentgenskemu sevanju
zgornjega dela telesa pred 40. letom
• predhodne nerakave spremembe v dojki
• pomanjkanje fizične aktivnosti
• prekomerna telesna teža
• dolgotrajna uporaba kontracepcije ali zdravljenje
z estrogenom
• daljše stresne situacije
• kajenje

Zmote in stereotipi o raku dojke:
• rak dojke je neozdravljiva bolezen
• rak dojke je bolezen starejših žensk
• maligni tumor v dojki zraste v nekaj mesecih
• opravila sem pregled, izvid b.p., 100 % zdrava sem
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Pomembnost samopregledovanja dojk
S pregledovanjem in spoznavanjem svojih dojk naj
bi dekleta pričela že v poznih najstniških letih in
nadaljevala vse življenje. Pregled je potrebno opraviti
enkrat mesečno, po končani menstruaciji. Z rednim
pregledovanjem dojk ženska najbolje spozna svoje dojke
in hitro ugotovi, kdaj spremembe niso običajne.

Kdaj opraviti samopregled?
• v obdobju po menstruaciji, 7.–10. dan
• določite si dan v mesecu in preglede izvajajte redno,
vsak mesec
• če ste v obdobju brez ciklusa, dan samopregleda
ni pomemben

Enostavni koraki samopregledovanja
Samopregledovanja dojk se je potrebno naučiti, predvsem
pa navaditi otipa svojih dojk. Potrebno je kar nekaj
ponovitev, da pregled “osvojimo”, zato si vzemite čas
in spoznajte svoje dojke na pogled in otip. Priporočamo,
da v stoječem položaju dojke pretipate v dveh pozicijah,
pod prho in pred ogledalom. Pri slednjem dojki tudi
opazujemo.
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Spva opazujte svoje dojke
v naravnem položaju, nato pa še
tako, da roke dvignete za glavo.
Opazujte predvsem obliko,
spremembe na koži in
bradavicah. Dojki vizualno
primerjajte med seboj.
V tretjem koraku položite
roke v bok in nadaljujte z
opazovanjem. To naj traja nekaj
minut. Na koncu pretipajte
tudi kolobar in bradavico ter
preverite morebitni izcedek.
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Nato dvignite levo roko in
položite desno dlan na levo
dojko. Iztegnite prste in jih
stisnite skupaj ter s krožnimi
gibi pretipajte celo dojko.
Tipajte z blazinicami srednjih
treh prstov; kazalca, sredinca
in prstanca. Začnite na
zunanjem obodu dojke in se z
roko pomikajte proti bradavici.
Ponovite postopek še za desno
dojko.
Nagnite se naprej in podprite
levo dojko z desno roko.
Z nežnimi krožnimi gibi leve
roke rahlo pritiskajte na dojko.
Ponovite postopek še za desno
dojko.
Nagnite se naprej, spustite
levo roko. S stisnjenimi prsti
desne roke pretipajte levo
pazduho, nato ponovite pregled
še z razprtimi prsti. Ponovite
postopek še za desno pazduho.
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Pregled zaključite v ležečem
položaju. Pod lopatice lahko
namestite blazino in dvignite
desno roko nad glavo.
Ta položaj bo razširil celotno
dojko. Postopek pregleda je
enak pregledu v stoječem položaju: iztegnite prste in jih
stisnite skupaj ter s krožnimi gibi pretipajte celo dojko.
Tipajte z blazinicami srednjih treh prstov; kazalca,
sredinca in prstanca. Začnite na zunanjem obodu dojke
in se z roko pomikajte proti bradavici. Ponovite postopek
še za levo dojko.

Najpogostejše napake
pri samopregledovanju:
• za pregled si ne vzamemo dovolj časa in ga opravimo
(pre)hitro in (pre)površno
• dojko pretipamo z isto, ne z nasprotno roko
• roke na strani pregledane dojke ne dvignemo nad glavo,
pozabimo na predel bezgavk
• ne otipavamo z blazinicami prstov
• dojke pregledujemo preredko ali prepogosto, priporočljiv
je pregled enkrat mesečno
• ne spremljamo premakljivosti in občutljivosti tkiva
• pri dojkah večjega obsega ne izvajamo pregleda v obeh
položajih
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Na kakšne znake moramo biti pozorni
ob samopregledovanju dojk?
• bulica ali zatrdlina v dojki oz. pod pazduho
• vdrta prsna bradavica ali spontan izcedek iz dojke
• sprememba oblike ali velikosti dojke
Spremembe dojke, ki so lahko znamenje različnih
bolezni, so: zatrdlina ali več zatrdlin v dojki, izcedek iz
bradavice, ugreznjena bradavica ali koža, sprememba na
koži (»pomarančasta koža«), oteklina in rdečina dojke,
povečane bezgavke, vdolbina ali izboklina na dojki.

Vsako spremembo, ki vztraja več kot
1 mesec (en menstrualni ciklus) pokažite
osebnemu zdravniku ali ginekologu.
Vedite, da morebitna zatrdlina v dojki
ali pod pazduho še ne pomeni raka,
je pa zadosten razlog za posvet
z zdravnikom specialistom.
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Moj koledarček
Vsak mesec vpišite datum prvega dne menstruacije
in datum pregleda dojk. Preglednica bo v pomoč vam
in vašemu ginekologu.
mesec / leto
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

8

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
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PAZITE, da ob pregledu na dojko ne pritiskate trdo,
temveč jo pretipajte tako, da prsti nežno drsijo po koži; to
olajša napudrana ali namiljena koža.

NE POZABITE, da je potrebno dojke pregledati vsak
mesec, najbolje takoj po končanem perilu; če ga nimate
več, jih preglejte vsak mesec istega dne.

VEDITE, da sta dojki po velikosti in obliki lahko
različni in da so zatrdine v njih pogoste, pri čemer ni
nujno, da gre za bolezenske znake.
DOBRO JE VEDETI
• da obstajajo strukturne metode (mamografija,
ultrazvok) in funkcionalne metode (mikrovalovna
termometrija – BreastScan) za diagnostiko dojk
• da so strukturne metode primerne za odkrivanje
sprememb v klinični fazi, ko v dojki nastane dovolj
velika tvorba (večja od 0,7 mm), kar pomeni
v povprečju 3-5 let po začetku bolezni
• da funkcionalne metode (BreastScan) odkrivajo
spremembe že v predklinični fazi, od samega
začetka bolezni
• da nobena od metod za diagnostiko dojk
ni popolnoma zanesljiva, se pa med seboj odlično
dopolnjujejo in s tem dosegajo skoraj 100 % zanesljivost
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O metodi BreastScan
Medicinska mikrovalovna radiotermometrija oziroma
metoda BreastScan ima primerjavi z ostalimi metodami
številne prednosti in zato prevzema vse pomembnejšo
vlogo v diagnostiki dojk. Rezultati kliničnih preiskusov
kažejo na več kot 95 % natančnost odkrivanja sprememb
v dojki že v najzgodnejših fazah, torej na samem
začetku bolezni. Metoda je popolnoma neinvazivna
(brez sevanja), saj naprava deluje zgolj kot sprejemnik,
ki z izredno natančnostjo izmeri temperaturo tkiva
v globini do 8 cm (z razliko do 0,1 °C). Meritve z metodo
BreastScan so popolnoma neboleče, lahko jih tudi
neomejeno ponavljamo. Primerna je za vse starosti,
tudi za mlajše ženske, za razliko od presejalne
diagnostične mamografije, ki je priporočljiva
za ženske po 50 letu starosti.
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Prednosti metode BreastScan so:
1. Zgodnje odkrivanje bolezni
BreastScan je funkcionalna metoda, ki meri
že najmanjše spremembe v tkivu dojke in bolezen »vidi«
še preden se pojavi tvorba, ki jo lahko otipamo
ali izmerimo s strukturnimi metodami (ultrazvok,
mamografija).
2. Možnost diagnostike tudi pri mlajših
ženskah
Kljub temu, da pogosteje za rakom dojke zbolijo starejše
ženske, je razvoj bolezni pri mlajših hitrejši in bolj
nevaren. Metoda BreastScan je tako še posebej primerna
tudi za mlajši del populacije, saj se natančnost metode
še povečuje s progresivnostjo bolezni.
3. Metoda je neinvazivna (brez sevanja)
Merilni senzor pri metodi Breatscan deluje zgolj kot
sprejemnik, zato pri pregledu ni nikakršnih bolečin niti
sevanja, meritve pa se lahko neomejeno ponavljajo.

Princip metode BreastScan
Temperatura je eden glavnih pokazateljev zdravstvenega
stanja človeškega organizma. V večini primerov bolezni
pride do previsoke ali prenizke metabolne aktivnosti
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organov v globini, kar nas opozori, da je potrebno
podrobneje preiskati področje prizadetega organa.
Pri dojkah se pri večini bolezni (razen npr. pri
kalcinacijah) tkivo odzove s spremembo temperature,
ki je lahko spremenjena pri celem tkivu (vnetja), pri
večini bolezni pa je lokalna. S posebno občutljivo sondo
lahko izmerimo temperaturo v globini tkiva dojke, ne da
bi pri tem posegali v telo. Temperatura se tako izmeri
na devetih različnih mestih na vsaki dojki, primerjajo
se simetrične točke obeh dojk. Podatki so računalniško
obdelani, rezultati grafično oblikovani v obliki primerjalnega grafa in grafa temperaturnega polja.
Izdelan je tudi ekspertni sistem, ki oceni stopnjo
obolenja in prikaže podatke za primerjalno analizo.
S pomočjo izmerjene temperature, tako v globini kot tudi
na površini tkiva dojke, lahko ocenjujemo metabolizem
celic dojke, rast in razvoj bolezni (rakave in nerakave),
vnetne procese, celjenje tkiva in hormonalne vplive.
Metoda BreastScan se uporablja v več kot
120 javnih in zasebnih zdravstvenih ustanovah,
pri čemer je najbolj razširjena v Rusiji, ZDA,
Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji in na
Japonskem. Od leta 1998 je preglede dojk
z metodo BreastScan možno opraviti tudi
v Sloveniji.
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Andreja Rajh,

ing. radiologije, specialistka BreastScan diagnostike

Preglede z metodo BreastScan opravljam od leta 2001 in
sicer v ordinacijah v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici.
Do danes je bilo opravljenih več tisoč pregledov, ki so
pomembno prispevali tudi k analitiki za razvoj metode
v Sloveniji in svetu. Pregled traja 40 minut in je povsem
neboleč in neškodljiv, primeren za ženske vseh starosti.
Na samem pregledu velik poudarek namenimo tudi
pomenu samopregledovanja dojk, saj smo ugotovili,
da velika večina žensk samopregledovanja ne opravlja
ali pa ga ne opravlja na pravilen način. Po pregledu
se ženske lahko vključijo tudi v preventivni program
BreastScan, ki omogoča kontrolne preglede, brezplačne
nasvete, delavnice in svetovalna srečanja.
14

mag. Stanko Pušenjak,
dr. med., specialist ginekolog in porodničar

Metodo BreastScan zagovarjam kot uporabno presejalno
metodo za bolezni dojk, predvsem v štadiju nastajanja
raka, torej v štadijih 0 in 1, ko je ženska v načelu in
navzven še zdrava in ko metode “zlatega standarda”
praviloma še odpovedo. BreastScan je primerna zlasti
za mlade s povečanim tveganjem za raka na dojki,
recimo take z genetsko predispozicijo (BRCA1, BRCA2,
dolgotrajno jemanje KT ipd.), pri katerih od mamografije
in od UZ še ne moremo pričakovati uporabnih slik ter na
splošno za vse, ki se nočejo vsaki dve leti ali vsako leto
po 40 ali 45. letu izpostavljati RTG žarkom, če za to ni
drugega, bolj nujnega razloga, kot je npr. otipljiv tumor
ali pozitiven izvid BreastScan.
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Vprašajte za nasvet, naročite se na pregled
Za informacije o metodi BreastScan in naročila na pregled
nas pokličite na brezplačno telefonsko številko.

Vaša vprašanja nam lahko zastavite na brezplačnem
in anonimnem forumu »Preventivni pregledi dojk«
na portalu www.med.over.net.

MO-GY Ljubljana
Dunajska cesta 433
1000 Ljubljana
T: 01 561 25 21
V Sloveniji lahko
pregled dojk z metodo
BreastScan opravite
v ordinacijah MO-GY.
E: info@mo-gy.si
W: www.mo-gy.si
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MO-GY Maribor
Cesta XIV. divizije 36
2000 Maribor
T: 02 470 24 13
MO-GY Nova Gorica
Vojkova 107
5000 Nova Gorica
T: 05 300 23 77

Ljubljana • Maribor • Nova Gorica

www.mo-gy.si

