
Pięć minut w miesiącu 
to Twoje zdrowie!

Czy raz w miesiącu
możesz poświęcić
sobie 5 minut?

Kiedy?

Jak?

Dlaczego?

Czy dbasz o swój 
wygląd?

Celem badania należy wybrać jeden dzień w tygodniu po zakończeniu 
krwawienia miesięcznego. Kobiety, które już nie miesiączkują powinny 
wykonać badanie w ten sam dzień każdego miesiąca. 

Raz do roku każda kobieta powinna zgłosić się do lekarza, nawet gdy nie 
zauważa nic niepokojącego.

Stań przed lustrem ze swobodnie opuszczonymi 
ramionami. 

Przyjrzyj się swoim piersiom, brodawkom 
i okolicom pachowym. 

Zwróć uwagę czy nie ma ewentualnych zmian
w ich kształcie, położeniu i wielkości. 
Przyjrzyj się czy na skórze nie widzisz wciągnięć, 
zmarszczek i zmian koloru. 

Czynność tę powtórz z rękami uniesionymi do 
góry, następnie opartymi na biodrach, a także 
przy ustawieniu się bokiem do lustra.

W celu dokładnego obejrzenia dolnych części 
piersi, unieś je do góry.

W tym celu załóż lewą rękę za głowę, a prawą 
rozpocznij badanie lewej piersi. Badaj ją całą 
wewnętrzną powierzchnią palców (a nie tylko 
opuszkami). 
Zacznij od górnego, wewnętrznego kwadratu 
piersi. Przesuwaj rękę lekko uciskając zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara.

W pozycji stojącej:

Badanie dotykiem:
możesz wykonać np. w czasie kąpieli pod 
prysznicem.

Badania dowodzą, że rak sutka jest najczęstszym nowotworem 
występującym u kobiet. W praktyce okazuje się, że (80%) jest on 
wykrywany przez same kobiety. Czasem jest jednak za późno na leczenie 
oszczędzające i konieczne jest usunięcie całego gruczołu.

Każda kobieta po ukończeniu 20-tego roku życia do późnej starości 
powinna regularnie raz w miesiącu badać swoje piersi.

Częste badanie natomiast, umożliwia wykrycie raka piersi we wczesnej 
postaci. Pozwala to na całkowite wyleczenie, bez konieczności amputacji 
(gruczołu piersiowego).



Nie obawiaj się!Zatocz pełne koło, a następnie dwa mniejsze 
coraz bliżej brodawki. W czasie badania zwróć 
szczególną uwagę na wszelkie stwardnienia 
i guzki odróżniające się konsystencją od 
otaczającej tkanki.

Zgłoś się natychmiast po 
poradę gdy zaobserwujesz:

Na zakończenie sprawdź stan węzłów chłonnych 
pod pachą. 
Leżąc na wznak połóż prawą rękę wzdłuż ciała, 
a lewą zbadaj prawą pachę. 
Sprawdź czy węzły chłonne nie są powiększone. 
Wykonaj to badanie w odwrotnym ułożeniu, tzn. 
z lewą ręką wzdłuż ciała zbadaj lewą pachę.

Nie każdy guzek, stwardnienie lub zmiany koloru 
skóry są rakiem.
W wielu przypadkach są to zmiany zapalne lub 
łagodne.
Szybkie leczenie zapobiega przekształceniu się ich 
w nowotwory złośliwe.
W każdym jednak przypadku wymagają one 
konsultacji lekarza.
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zmiany w kształcie i symetrii twoich piersi;
zmarszczenie, wciągnięcie, lub zmiany koloru skóry 
piersi;
guzek lub stwardnienie w piersi różniące się 
konsystencją od otoczenia;
owrzodzenie lub/i wydzielinę z brodawki sutkowej;
powiększenie węzłów chłonnych pod pachą.

Podłóż poduszkę pod prawy bark, a prawą rękę 
pod głowę. Wewnętrzną powierzchnią palców 
lewej ręki zbadaj prawą pierś w sposób 
identyczny jak podczas badania na stojąco. 
Podobne postępowanie zastosuj badając lewą 
pierś.

Wyjątkowo dokładnie zbadaj górny, zewnętrzny 
kwadrat obu piersi. 
Następnie delikatnie ściskając brodawkę sutkową 
kciukiem i palcem wskazującym, obserwuj czy nie 
wydobywa się z niej wydzielina surowicza lub 
podbarwiona krwią.

W pozycji leżącej:
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