
Б
р зо то тем по на жи вот, 
стре сот, нас лед ни от фак
тор и не ре дов ни те кон тро
ли на дој ки те се са мо дел 
од ри зикфак то ри те кои 

до ве ду ва ат до при чи на за по ја ва на 
кар ци но мот на дој ки и кај де вој ки те. 
Доб ра  вест е тоа што шан са та мла
ди те же ни да за бо лат од о ва а бо лест 
е по ма ла от кол ку кај по воз рас ни те. 
Но пос то и и ло ша вест. До кол ку кар
ци но мот се по ја ви на о ва а воз раст, 
тој зна е да би де мно гу по аг ре си вен. 
Сѐ за кар ци но мот на дој ки ни от кри
ва ат докторите од Цен та рот за дој ка 
во Кли нич ка та бол ни ца „А џи ба дем 
Сис ти на“. 

Ко га да за поч не те со  
прег лед на дој ки те?

Струч ни те ли ца пре по ра чу ва ат да 
за поч не те со ул траз вуч ни прег ле ди 
на дој ки те по 20та та го ди на од жи
во тот и ис ти те да ги пра ви те ед наш 
на три го ди ни, до де ка ма мог раф ски
те прег ле ди се пре по ра чу ва ат ед наш 
го диш но по 40та та го ди на. О ви е 
пре по ра ки се од не су ва ат на ли ца
та кои не се под ри зик, до де ка ли ца
та со ри зикфак то ри тре ба по чес то 
да се кон сул ти ра ат со лекар . Са моп
рег ле ди те, пак, кои се из ве ду ва ат во 

до маш ни ус ло ви тре ба да прак ти ку
ва те да ги пра ви те ед наш ме сеч но. 

Ка ко се ди јаг нос ти ци ра  
бо лес та? 

Со ул траз ву кот се до би ва ат ин
фор ма ци и за внат реш на та струк ту
ра на дој ка та. За раз ли ка од ма мог
ра фи ја та, ул траз ву кот се у пот ре бу ва 
нај чес то ка ко ди јаг нос тич ка ме то да 
кај пом ла ди па ци ен ти. Ма мог ра фи
ја та е глав ни от ме тод за ди јаг но за 
на кар ци ном на дој ка и се из ве ду
ва со ко рис те ње рен дген ски зра ци. 

Се пре по ра чу ва се ко ја же на над 40 
го ди ни да нап ра ви ма мог раф ски 
прег лед ед наш го диш но. Маг нет на
та ре зо нан ца e ед на од нај сен зи тив
ни те ди јаг нос тич ки ме то ди во от
кри ва ње то кар ци ном на дој ка. О ва а 
ме то да, во не ко и слу ча и да ва поп
ре циз ни ин фор ма ци и од е хо то и 
ма мог раф ски от прег лед. Би оп си ја
та се из ве ду ва со зе ма ње при ме ро
ци од сом ни тел но то тки во со тен ка 
или со де бе ла иг ла или по пат на хи
рур шка тех ни ка. По то а сле ду ва па
то хис то лош ка а на ли за.n

нај доб ра пре вен ци ја

Со ве ти
За поз нај те ги ва ши те гра ди – Кар ци но мот на дој ка е ед на од во деч ки те при

чи ни за смрт ност. Раз го ва рај те со ва ши от лекар за доб ри те и ло шите стра ни 
на са моп рег ле ди те. Са мо со ре дов ни прег ле ди ќе зна е те ка ко из гле да ат ва ши
те дој ки и до кол ку се по ја ват не ко и зна чај ни про ме ни на след ни от ме се чен са
моп рег лед вие ќе ги по чув ству ва те. 

Би де те прет паз ли ви и гри же те се за се бе – До кол ку за бе ле жи те про ме на во 
гра ди те или грут ка вед наш ја ве те се на лекар . Не мој те да се те ши те и да се 
пот пи ра те на по мис ла та де ка  сте прем но гу мла ди за вам да ви се слу чи тоа. 
Пре вен ци ја та е нај доб ри от лек.

Вни ма тел но од бе ре те го лекарот – За пра вил на ди јаг но за не оп ход но е да 
од бе ре те лекар кој е стру чен и има ис кус тво во ра бо та та. Од бе ре те бол ни ца 
во ко ја фун кци о ни ра цен тар за дој ка, ка де мул ти дис цип ли нар ни от тим од  
лекари ќе се пог ри жи за ва ше то здрав је. 

Сме не те го на чи нот на жи вот  Одр жу вај те ја те лес на та те жи на во нормални 
граници, ја де те здра ва хра на бо га та со ви та ми ни и ми не ра ли, би де те фи зич
ки ак тив ни не кол ку де на во не де ла та и пра ве те ре дов ни кон трол ни прегледи. 

И а ко ста тис ти ка та ве ли де ка 
кар ци но мот на дој ка нај чес то 
се по ја ву ва кај же ни те над  40 
го ди ни, се пак, о ва а бо лест ја 
дем не и мо дер на та мла да же
на. Воз рас на та гра ни ца сè по
ве ќе се на ма лу ва, па не рет ко  
кар ци но мот на дој ка се ди јаг

нос ти ци ра и на 20го диш на воз
раст. Не се заш ти те ни ни ту бре
ме ни те же ни ни ту, пак, ма жи те

Прег ле ди те на дој ки те 

Уба ви на и здравје
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