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НАШАТА НАЈДОБРА ЗАШТИТА ОД РАКОТ 
НА ДОЈКА Е РАНОТО ОТКРИВАЊЕ

Ракот на дојка е најчестиот канцер со кој може да се соочи една 
жена. Раното откривање на канцерот ги зголемува можностите 
за избор на третмани кои можат го спасат твојот живот. 
Канцерот на дојка може да се појави во било која возраст, но, 
многу поверојатно е да се случи после 40 – тата година и во 
понапредната возраст. На постара возраст можностите за појава 
на канцер на дојка се сé поголеми. Тоа е причината зашто треба 
да знаеш: Што е канцер на дојка и што може да се направи за 
да се открие рано?

Како рано да го откријам ракот на дојка?

Ако имаш 40 години или си постара:

• Прави самопреглед на дојката еднаш месечно. 
Самопрегледот на дојка е можност да откриеш 
промена.

• Прави превентивен преглед на дојка секоја година кај 
твојот доктор.

• Прави бесплатен мамографски преглед секои две 
години, ако си во возрасната група од 50 - 69 години, 
сé додека твоето здравје е добро.

• Веднаш информирај го твојот доктор за било каква 
промена на твоите дојки.
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Ако си на возраст од 20-39 години:
• Самопрегледот на дојка е можност да откриеш 

промена.
• Веднаш информирај го твојот доктор за било каква 

промена на твоите дојки.
• Прави преглед на дојка најмалку на 3 години кај твојот 

доктор.

ШТО Е МАМОГРАМ?

Мамограм е рентген снимка 
на дојките. Мамограмот 
може да покаже канцер на 
дојка во ран стадиум пред 
да биде доволно голем за да 
можеш да го напипаш ти или 
твојот доктор.
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МОЌТА НА МАМОГРАМОТ

Најдобрата одбрана против канцерот на дојка е да биде 
откриен колку што е можно порано, кога е најлесен за третман. 
Мамограмот претставува брза, лесна и безбедна рентген 
снимка на дојка. Благодарение на мамограмот и новите 
третмани многу повеќе жени преживуваат од канцер на дојка 
од било кога.

Охрабрете ги вашите пријателки и сакани да направат 
мамограм.

Зборувај со твоите пријателки и сакани за правење мамограм. 
Ти можеш да спасиш животи ако споделуваш информации за 
канцер на дојка.

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕШ ЗА 
МАМОГРАФСКИОТ ПРЕГЛЕД!

Установата во која се прави мамографско снимање мора да има 
одобрение за да може да врши мамографско снимање.

Мамографско снимање се прави во установите кои се 
специјализирани за мамографско снимање.

Најдобро е снимањето да  го правиш во иста установа, на 
тој начин докторот ќе може да го спореди твојот последен 
мамограм со мамограмите од претходните години.
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Ако одиш во установата првпат носи со себе листа на места каде 
си правела мамограми, датуми на направените мамограми, 
наоди од биопсии или други испитувања доколку претходно 
имаш направено.

Ако претходно имаш направено мамограми на други места 
потруди се да ги добиеш мамограмите и да ги донесеш во 
новата установа (или тие да ги испратат во новата установа) за 
да може да ги споредат со новиот мамограм.

На денот на снимањето немој да користиш дезодоранс, 
антиперспирант или талк. Некои од нив содржат супстанции 
што може да влијаат на мамограмот.

Поудобно е да носиш здолниште или пантолони, бидејќи така 
ќе треба да ја соблечеш само блузата за снимањето.

Радиотехнологот ќе те намести за да биде правилно направен 
мамограмот. Ти и радиотехнологот сте сами во просторијата за 
снимање.
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Целата процедура трае околу 20 минути, а самото снимање е 
неколку секунди.

Твоите дојки ќе бидат поставени помеѓу две пластични плочи. 
Ќе почувствуваш непријатност кога дојките ќе бидат притиснати 
со пластичните плочи. За некои жени овој притисок може да 
биде болен. Закажи го твојот мамограм кога твоите дојки не 
се чувствителни и потечени за да го намалиш непријатното 
чувство и да обезбедиш добивање добра слика. Направи го 
твојот мамограм неделата по завршување на менструалниот 
циклус.

Пред правењето на мамограмот, кажи на радиотехнологот ако 
доиш или ако мислиш дека можеби си бремена.

Доколку имаш било какви симптоми или проблеми опиши ги 
на радиотехнологот што го прави мамограмот. Кажи ако си 
имала хируршки интервенции, ако користиш хормони, и ако ти 
или член од твоето семејство (мајка, тетка) имале карцином на 
дојка. Исто така, пред да го направиш мамограмот, разговарај 
со твојот доктор ако имаш било какви проблеми со твоите дојки.

Само многу мал број на скрининг мамограми покажуваат 
дијагноза канцер. Само една од 10 жени кои прават мамограм 
ќе имаат потреба од понатамошни испитувања. Не паничи ако 
тоа ти се случи тебе. Само 8 до 10 жени на секои 100 снимани 
жени ќе имаат потреба од биопсија и најголем број од овие 
биопсии нема да покажат канцер.
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Установата е должна да ти го испрати резултатот во рок од 30 
дена, но може и порано. Не сметај дека твојот мамограм е 
нормален додека не те известат за тоа. Ако не добиеш резултат, 
јави се на докторот или во установата каде си го направила 
мамограмот.

ЗАГРИЖЕНОСТА НА ЖЕНИТЕ ОКОЛУ 
КАНЦЕРОТ НА ДОЈКА И МАМОГРАМИТЕ

1. Никој во моето семејство немал канцер на дојка, 
дали треба да бидам загрижена?

 Да. Твојот ризик е поголем ако во твоето семејство има 
канцер на дојка. Но, повеќе од 8 од секои 10 карциноми 
на дојка се случуваат кај жени кои немаат фамилијарна 
историја на инвазивен канцер на дојка.

2. Ако добијам канцер на дојка, тогаш јас не можам да 
направам ништо во врска со тоа.

 Да, можеш. Раното откривање на канцерот на дојка може 
да ги зголеми твоите шанси во борбата против оваа 
болест. Со мамограмот  канцерот на дојка може да се 
открие многу порано одошто ти или твојот доктор можете 
да го почувствувате тоа. Кога канцерот на дојка е откриен 
рано ти се зголемуваат шансите за успешно лекување.
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3. Нели радијацијата е опасна, а мамограмот е ретнген 
снимка на дојка?

 Во текот на последните 20 години, опремата и начинот 
на правење на мамограмот се значително подобрени. 
Денес, нивото на радијација е безбедно. 

4. Јас слушнав дека мамографското снимање боли и 
може да биде непријатно.

 Во текот на изведување на мамографското снимање, ти 
стоиш позади машината и радиотехнологот ти помага да 
ја наместиш твојата дојка на пластичната плоча. Втората 
плоча е поставена над дојката, за неколку секунди 
втората плоча се спушта и ја притиска дојката во правец 
надолу. Ова помага да се добие јасна и чиста слика. 
Радиотехнологот вообичаено прави две слики за секоја 
дојка. Кога пластичните плочи ќе ја притиснат твојата 
дојка ти може да почувствуваш болка неколку секунди. 
Некои жени велат дека тоа е болно, други пак велат дека 
не ги боли. Ако ти мислиш дека мамографското снимање 
е болно, потребно е да знаеш дека тоа трае само неколку 
секунди, но тоа снимање може да ти го спаси животот.

5. Ако направам мамограм, се плашам дека ќе ми 
откријат канцер на дојка. 

 Само 2 до 4 од секои 1000 направени мамограми ќе 
покажат дијагноза на канцер. Ако на мамограмот нешто 
се гледа, твојот доктор ќе те упати на други испитувања. 
Знајте дека повеќе од 80% од грутките или сомнителните 
места нема да бидат канцер.
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6. Јас до сега немам канцер на дојка. Зошто би требало 
сега да правам мамограм?

Ризикот да добиеш канцер на дојка се зголемува со 
возраста. Повеќе од три четвртини од дијагностицираните 
случаи на канцер на дојка секоја година се кај жени 
постари од 50 години.

Немој да заборавиш да го направиш 
твојот редовен мамограм!

БИДИ МОЌНА ДА НАПРАВИШ НЕШТО ВО 
БОРБАТА ПРОТИВ КАНЦЕРОТ НА ДОЈКА

• Посети го твојот доктор и направи мамограм

• Одржувај здрава телесна тежина

Избери храна што ќе помогне да одржиш здрава телесна 
тежина. Јади 5 или повеќе порции на овошје и зеленчук 
секој ден. Избери целозрнеста храна наместо обработени 
житарици и шеќери. Ограничи ја количината на црвено месо 
што го јадеш, посебно масно и обработено месо. Балансирај 
го внесот на калории со твојата физичка активност.
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• Вежбај
Имај умерена физичка активност како пешачење, трчање, 
возење велосипед барем 30 минути, 5 или повеќе денови 
во неделата.  45 - минутна умерена до поенергична физичка 
активност, 5 или повеќе денови во неделата, ќе го намалат 
ризикот од канцер на дојка.

• Ако консумираш алкохол, ограничи го внесот на алкохол 
Ограничи го внесот на алкохол на еден пијалок дневно.

• Ако користиш тутун или тутунски производи, откажи 
се од понатамошна употреба.
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