
Bu çalışma krea�f paylaşım lisansı ile yayınlanmış�r.

sertleşme çukurlaşmayen� akıntıkızarıklıkder�de aşınma�çe çek�lme

yumru ele gelen k�tle

damar büyümes� meme ucunda çek�lme as�metr� portakal kabuğu görünümü 

Ne arıyorum? Riskim Nedir? Muayeneye ne
zaman başlamalıyım?

Memelerinde 

izlenmesi gereken fizik 

muayene bulguları olan 

kişiler doktorun 

gerekli gördüğü 

aralıklarla izlenirler. 

Doktorunuzla aile 

hastalık geçmişi ve 

risk faktörlerinizi 

konuşun. Kendi 

kendinize meme 

kontrolünüzü nasıl 

yapacağınızı öğrenin. 

Soru sorun ve birlikte bir 

tarama planı oluşturun.

Kendi kendine elle meme muayenesine 20 yaşından 

i�baren başlamanız tavsiye edilir. 

Kontrol için en iyi zaman adet bi�minden sonraki 

ha�a içerisinde, meme dokunuzun hassasiyet ve 

şişkinliğinin azaldığı zamandır.  

Adet görmüyorsanız,  herhangi bir günü seçin. 

Mamografi çekimine 40 

yaş sonrasında başlanır, 

basit bir işlemdir. 

Ortalama olarak, 

memede bulunan 10 

kanserin 9 unu bulabilir.

Mamografi yap�rmak 

için genç yaştaysanız ve 

şüpheli belir�ler varsa, 

ileri bir tetkik 

(ultrasonografi, MR, 

biyopsi) gerekiyor mu 

doktorunuza danışın. 

Birçok kadına tanı 50 yaş sonrasında konulur. 

Yaşlandıkça östrojene maruz kalmanız ile meme 

kanseri riskiniz artar. Meme kanseri tanısı konulan 

kadınların çoğunun  (%80) aile geçmişinde bu 

hastalık yoktur. Riskleriniz hakkında daha fazla bilgi 

sahibi olun ve doktorunuzla birlikte size özel bir 

muayene planı oluşturun. 

Her ay düzenli yapılan ''kendi kendine meme 

muayenesi'' memelerinizin normal yapısını 

tanımanızı ve değişimleri fark etmenizi sağlar. Ayna 

karşısında gözle muayene ve elle muayene olarak iki 

kısımdan oluşur.  

Kollarınız yukarıda iken aynaya bakınız, sonrasında 

elleriniz kalçalarınızda tekrar ediniz. Yan durup sonra 

öne eğiliniz.  Aşağıdaki belir�lere benzer herhangi bir 

değişimi kontrol ediniz.

Klinik Meme 
Kontrolleri

Mamografi

Klinik Meme 
Kontrolleri

KANSERLE
DANS
DERNEĞİ
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Erken teşh�s ed�ld�ğ�nde, meme kanser� tedav�s�nde başarı oranı çok yüksekt�r. 

meme kanseri 
teşhisi için adımlar

MEME KANSERİ TEŞHİSİNDE DİĞER YÖNTEMLER

hiçbir belir� yok ise;

40 yaş üzerinde her kadın
düzenli mamografi yap�rmalıdır.
40-50 yaş arasında her 2 yılda bir,

50 yaşından i�baren her yıl

belir�leri bul

düzenli mamografilerinizi yap�rın.

doktor muayenesi mamografi radyoloji uzmanı mamogra fisonuçları  biyopsi biyopsi sonuçları

 

   

Meme Kanserinin 
Farkında Olalım, 
Farkındalık Yaratalım 

Adet gören kadınlar,  kendi kendine 
meme kontrolünüzü her ay, adet 
bitiminden sonra belirleyeceğiniz 
bir günde ( 5. veya 7. günde )  düzenli 
olarak yapınız. 
 
Menopoza girdikten sonra ise,
her ayın aynı günü kendi 
kendinize meme kontrolünüzü 
düzenli olarak yapınız.

 

Yaşla birlikte memede yağ 
dokusu miktarı gittikçe artar. 
Buda mamografinin tanı 
üstünlüğünü sağlar. Mamografi
ele gelmeyen kitleleri fark 
etmenizi sağlar.

Kendi kendine 
meme muayenesi için 
en uygun dönem

Mamografinin Önemi

worldwidebreastcancer.com

Her 8 kadından 1'i
Meme Kanserine yakalanıyor. 
Erken teşhis hayat kurtarır..

ErteleMEMEli

Meme Kanserinin 

worldwidebreastcancer.com

Bir kitle neye 
benzer? 
Kanserli bir kitle genellikle limon çekirdeği 

gibi sert ve sabit konumda hissedilir. 

Normal kitleler (süt bezleri yada lenf 

nodları) yumuşak bezelyeler gibi hissedilir. 

Memeleriniz hassas ve şişkin olacağından 

kendi kendinize kontrolünüzü adet 

bi�minden sonraki ha�a içinde, herşey 

normale döndüğünde yapınız. 

Kanserli bir kitle 
genellikle limon çekirdeği 
gibi sert ve sabit 
konumda hissedilir. 

Farkında Olalım, 
Farkındalık Yaratalım 
SİZDEN 
başlayarak

 

   


