Tanuld meg Te is az önvizsgálat lépéseit!
ellenoldali kézzel végezzük, miközben a vizsgált mell oldalán
lévô kezünket felemeljük. A tapintást a kéz középsô három ujjával végezzük, laposan, körkörös mozdulatokkal az emlôt mélyen a bordákhoz nyomva. A bimbóudvar mögötti területen két
kézzel áttapintva lehet meggyôzôdni az esetleges rendelle
nességrôl vagy annak hiányáról. A hónaljakat is át kell tapintani, hogy az esetlegesen megnagyobbodott nyirokcsomókat észlelhessük.
Az önvizsgálatot kiválóan mutatja be az alábbi, mobiltelefonra letölthetô applikáció: http://www.emlorakalapitvany.
eoldal.hu/cikkek/mobil-alkalmazas-onvizsgalathoz-.html

Mit csináljak, ha valami nem stimmel??
Ha az önvizsgálat során bármilyen eltérést tapasztalsz,
sürgôsen fordulj a háziorvoshoz, vagy nôgyógyász szakorvoshoz!
Az észlelt tünet nem feltétlenül jelent rosszindulatú daganatot, azt számos más betegség – gyulladás, jóindulatú ciszta, stb.
– is kiválthatja, ám ennek kivizsgálását nem szabad halogatni,
hiszen bármilyen szervi bajt is jelezhet az elváltozás, annak
gyógyítása akkor lehet gyors és eredményes, ha mihamarabb megtörténik.

Hallottam valamilyen szûrésrôl, ahová behívják
a nôket…
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Mindenkinek kell szeretnie annyira saját magát, hogy a
szûrhetô csomókat felismerje, kiszûrje!
Havi rendszerességgel szánj az önvizsgálatra 10 percet!
Ha bármi rendellenességet tapintasz, ne halogasd az orvos
felkeresését! Az Ô dolga eldönteni, hogy az elváltozás jó, vagy
rosszindulatú.

A nôi mell felépítése

Igen, a 45 és 65 év közötti nôket 2 évente behívják ingyenes
mammográfiás szûrôvizsgálatra. Fontos a szûrés, hiszen minél
kisebb a daganat, annál kisebb beavatkozásra van szükség, s a
gyógyulás esélye is annál nagyobb. A szûrés mellett szól, hogy
az emlôben lévô elváltozások könnyen felismerhetôek. A szûrô
állomások mellett szûrôbuszok is járják az országot, hogy a kisebb településeken is növeljék a részvételt. Fontos tudni, hogy
a mammográfia nem helyettesíti az önvizsgálatot. A szûrés
idôpontjától függetlenül, ha valaki csomót tapint a mellében,
haladéktalanul forduljon orvoshoz!
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Az emlô elsôsorban a mirigyes állományból, valamint az
emlô formáját adó zsír- és kötôszövetbôl áll. A mirigyes állomány a tejet termelô lebenykékbôl, illetve a tejet összegyûjtô és
az emlôbimbóhoz elvezetô kivezetô csôrendszerbôl, tejcsatornákból áll. A nôi mell szerkezetében ciklikus változások következnek be a menstruációval kapcsolatban. Tüszôrepedés elôtt a
nôi nemi hormon, az ösztrogén hatására az emlô mirigyei és
csatornácskái enyhén kitágulnak, megnagyobbodnak. Ez eredményezi az emlôk menstruáció elôtti feszülését. A tüszôrepedés
után a másik nemi hormon, a progeszteron hatására viszont az
emlôállomány nagyobb részét alkotó zsíros kötôszövet megszaporodása, vizenyôs duzzanata következik be. Ezek a változások
az emlôk enyhe megnagyobbodását eredményezik, minden
menstruációs ciklus végén.

http://daganatok.hu/emlorak/az-emlo-felepitese-es-funkcioja

A mell önvizsgálata
Igen, hallottam már ilyen betegségrôl, DE tulajdonképpen mi is az az EMLÔRÁK???!!!
Az emlôrák a nôk egyik leggyakoribb betegsége, Magyar
országon évente 5400-5500 új emlôrákos beteget fedeznek fel.
A betegség az 50-60 éves kor közötti nôknél fordul elô legnagyobb gyakorisággal, ám a 40 év alatti nôknél is számos esetben diagnosztizáltak már emlôrákot. Fontos, hogy idôben észrevegyük az esetleges elváltozásokat a mellünkben, mert
minél kisebb a daganat, annál kisebb beavatkozásra van
szükség, és a gyógyulás esélye annál nagyobb!

Mit kell tudni az emlôrákról?
Az általánosan veszélyeztetett korosztály mellett azok tartoznak a fokozott kockázatot viselôk táborába, akiknek a csa-

http://daganatok.hu/osszeallitas-a-szurovizsgalatokrol/emloszures-es-azemlo-onvizsgalata/az-emlok-onvizsgalata

ládjában már fordult elô mellrák, esetleg más nôgyógyászati
daganat. Mint csaknem minden daganattípus esetén, az emlôrák
kialakulásának kockázatát is befolyásolja az életmód. A kockázatot növeli az elhízás, az ülô életvitel, az alkoholizmus és a
dohányzás.

Vannak figyelmeztetô jelei a betegségnek???
•
•
•
•

csomó tapintható a mellben,
az emlô alakja torzul, zsugorodik,
a bimbó vagy az emlô bôre behúzottá válik,
az emlô bôrén olyan seb jelenik meg, amelynek nem tudjuk az okát, és nem gyógyul,
• az emlô véresen váladékozik
• az emlôbimbó ekcémásan kipirosodik, duzzadttá válik,
viszket,
• a hónalj alatt nagyobb vagy több kisebb csomó tapintható

http://daganatok.hu/osszeallitas-a-szurovizsgalatokrol/emloszures-es-azemlo-onvizsgalata/az-emlok-onvizsgalata

Mikor és hol csináljam az önvizsgálatot???
Legalább 20 éves kortól ajánlott az emlôk havonkénti önvizsgálata, erre leginkább a menstruáció utáni napok alkalmasak. Amennyiben nincs menstruáció, akkor is érdemes havi
rendszerességet betartani, akár konkrét dátumhoz kötni az önvizsgálatot, hogy az ne maradjon el.

Hogy kell ezt csinálni???
Meztelen felsôtesttel egy jól megvilágított tükör elé állva az
emlôk alakját, nagyságát, a mellbimbók állapotát és az emlôk
bôrét kell megvizsgálni leengedett és felemelt karral is. Az, ha
az egyik emlô vagy emlôbimbó valamivel nagyobb, mint a másik vagy befelé fordul, teljesen természetes jelenség.
Majd a mellek áttapintásával folytassuk, ami elôször álló,
majd fekvô helyzetben történjen. Az ujjakat beszappanozva
vagy bekrémezve könnyebb az áttapintás. A mell vizsgálatát az

