Minden 19. ínó§odpércbcn újobb mellrókos esetet diognoszt zó nok
o vllógon, ez o nőket érintő egyik eggyokoribb dogonotos meg
betegedés. Cé unk, hogy mlné több nót em|ékeztessünk o me |ei
rendszeTes önvizsgólctórc, Vó jon ez s o rutjnod részévé]To|ólj min
den hónopbcn egy nopot, omikor idót szónsz önmogodrc, és csck
cz egészségedrefigyelsz, Ez oz önfigye em,

M|LYEN KONKRÉT VÁLTOZÁSOX
LEHETNEK, AMELYEK ESETÉN

Ne feledd: mégelózni nem lehet, de oz idóben észlelt és diognosztizólt emlőrók jó eséllyel 9yó9yíthotó! Ezért fontos o rendszeres önvizsgólot, és o mommogrófioi, nőgyógyószoti szűréseken vo ó
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A mell olokjónok vogy méretének vóltozóso.

Piros folt vogy kiütés o mell
bórén és / vogy o mellbimbó
körül.
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Leen9edett korokko,
Fej fólé emelt korokko
Csípóre tett kéZzel,
KisSé e őre ho.jolvo.
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VlZSGÁLD MEG A MELLE|DET FEKVÓ
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VlZSGÁLAT A ZUHANY ALATT.
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Csomó, vogy tömöttség

omi eltér o mellszövet többi

részétől.
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Az önvlzsqó otot közvet enú| menstruóció ltón cé szerű végezni, mert
ekkor o me puho és nem érzékeny,Amennyiben mór nem menstru
ó sz, vólossz ki egy ncpot o hónopbon és mindig okkor végezd e
o v zsgó otot, Minden hónopbon végezd e o vizsgólototl Amennyiben bórmilyen furcsosógot, eltérésttoposzto sz o me le]dben.
ozonno fordlj orvoshoz] Ne felejtsd: O rendszeresen,régzett
önvizsgólot é|etet menthetl

AZ lDEJÉBEN DlAGNOSZT|ZÁLT EMLÓRÁK JÓ ESÉLLYEL
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Duzzonct o hónoljbon vogy
o kulcscsont körül.

A bór textúrójonok egy meghotórozott területen történó

megvóltozóso, kidudorodóso,
behúzódóso, noroncsbőrszerű róncosodóso.
]
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A mellbimbó helyzetének,

olokjónok vóltozóso vogy
behúzódóso.

Nem múló fójdolom o melF
ben vogy o hónoljbon.

