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ОНО ШТО СВАКА ЖЕНА ТРЕБА ДА 

 ЗНА   
Ружичаста трака је симбол борбе против рака дојке 

 
 
 
                                    

Жене, ви које дајете живот, љубав и 
мудрост, 

да ли бринете о свом животу и 
здрављу? 

 
 

     Статистике тврде да ће свака осма жена оболети од рака дојке (или га 
већ има). Како су фебруар и март месеци борбе против ове болести, доносимо 
Вам неколико најважнијих препорука које вам могу помоћи у откривању рака 
дојке и животу с њим. 
 У циљу подизања свести јавности и едукације о значају превенције рака 
дојке, у Србији ће се од ове године 20. марта званично обележавати Национални 
дан борбе против рака дојке. Нови празник је уврштен у Календар јавног здравља 
на иницијативу компаније Авон и Фонда Б92, уз подршку Министарства здравља 
Републике Србије, Института за онкологију и радиологију Србије и Института за 
јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. 
 Национални дан борбе против рака дојке ће се обележавати сваке године, а 
датум 20. март је одабран као први дан пролећа, што симболизује буђење природе и 
стварање новог живота. Србија на овај начин постаје богатија за још један дан 
посвећен превенцији болести и очувању јавног здравља. 

Највише што можете учинити, јесте да барем једном годишње одете код 
лекара на систематски преглед, а у приватности свог дома, сваког месеца 
направити и самопреглед, дојки.  
 NICA - Рак дојке поприма епидемијске размере јер од те врсте малигне 
болести у свету умире око 400.000 жена, а оболи их око милион. У Европи 
годишње умире 129.000 жена, а оболи их 370.000. Сваке године у Србији открије 
се 4.000 новооболелих жена од рака дојке, а умре њих око 1.500. Откривањем 
болести у почетној фази висока смртност могла би да буде значајно умањена, али 
Србији у овом тренутку недостаје 50 мамографа, који би били распоређени по 
здравственим центрима и домовима здравља широм земље. У више од 90 одсто 
случајева рак дојке у почетним фазама изузетно се успешно лечи. 
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Другим речима, рак дојке најчешћа је малигна болест код жена.  
 Најефикаснији приступ унапређењу здравља, када је у питању контрола 
малигнитета, међу којима и рака дојке, јесте превенција. Захваљујући 
организованим програмима скрининга, усмереним на рано откривање рака дојке, и 
благовременој примени адекватног лечења, у већини развијених земаља бележи се 
у последњој деценији значајан пад смртности. 
 
 
Како обавити  С А М О П Р Е Г Л Е Д   Д О Ј К И ? 

    
 
Преглед дојки треба обављати  ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО ! 

 
  Најбоље у периоду после циклуса када груди нису осетљиве нити набрекле; 
  Ако немате редовне циклусе, одредите један датум у месецу када ћете обављати 

преглед.  
Прегледом ћете најпре научити како ваше дојке нормално изгледају.  
Када се навикнете да их редовно прегледате, веома лако ћете приметити сваку 
промену на њима.  
Рано откривање је кључ успешног лечења !!!  
 
ПРЕГЛЕД ОБАВЉАТЕ НА СЛЕДЕћИ НАЧИН: 
   У ЛЕЖЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ : 
 
 

 

Лежите на равну подлогу, мали јастук 
поставите испод десног рамена, десну 
руку подигните и ставите је испод главе. 
Левом руком, јагодицама три предња 
прста, лагано прелазите преко десне 
дојке. Покушајте да осетите промене у 
виду тврдина или избочења.  
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Померајте прсте кружно, зракасто или горе-доле, као што је приказано на 
сликама А, Б и Ц.Затим преместите јастук испод левог рамена и исто 
поновите на левој дојци.  
 
 
ИСПРЕД ОГЛЕДАЛА: 
 
 

 

Покушајте да приметите све промене у 
облику и изгледу дојки, затим сваку 
промену на кожи или брадавицама, 
удубљења или исцедак. Преглед обавите 
у четири положаја - спуштених руку уз 
тело, подигнутих руку изнад главе, 
подбочени са рукама на куковима при 
чему треба благо затегнути мишиће на 
грудима, и савијених напред.  

 
 
У ТОКУ ТУШИРАЊА: 
 
 

 

Подигните десну руку, насапуњаним 
прстима леве руке прелазите преко 
десне дојке на начин као што сте 
радили у лежећем положају (кружно, 
горе-доле или зракасто). Поновите и 
са десном дојком.  
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КАЛЕНДАР ПРЕГЛЕДА  
 
Жене без појаве рака дојке код крвних рођака  
 
20-35 година  
- клинички и УЗВ преглед сваке 1-2 године  
- самопреглед дојки једанпут месечно  
 
35-40 година  
- клинички и УЗВ преглед 1-2 пута годишње  
- мамографија дојки, тзв. базична мамографија  
- самопреглед дојки једанпут месечно  
 
више од 40 година  
- клинички и УЗВ преглед 1-2 пута годишње  
- мамографија сваке 2-3 године  
- самопреглед дојки једнанпут месечно  
 
Жене с раком дојке код  рођака  
 
- клинички и ултразвучни преглед дојки једанпут годишње 
након 20. године  
- прва мамографија са 35 година, потом једанпут годишње  
- самопреглед дојки једанпут месечно  
 
Жене с леченим раком дојке  
 
- клинички и ултразвучни преглед дојки двапут годишње  
- мамографија једанпут годишње  
- самопреглед дојки једанпут месечно 
 
 
УКОЛИКО НА ОВАЈ НАЧИН  УОЧИТЕ БИЛО КАКВУ ПРОМЕНУ  
КОНСУЛТУЈТЕ СВОГ ЛЕКАРА !  
РЕДОВНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЧУВАТЕ  ВАШЕ ЗДРАВЉЕ !  
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КО ТРЕБА ДА ОБАВЉА  САМОПРЕГЛЕД ДОЈКИ И ЗАШТО? 
 

   Карцином дојки је на другом месту по учесталости карцинома код 
жена  

   Свака жена може добити карцином дојке 
   90% рано откривених карцинома дојки је излечиво 
   Самопреглед вам помаже да уочите сваку промену на дојкама 

 
   За преглед вам треба 10 минута месечно 
   80% промена није карцином, али вас свака промена обавезује да 

консултујете свог лекара! 
   Преглед дојки од стране лекара треба обављати једном годишње  

 
 
 

УПУТСТВА ЗА ЗДРАВИЈИ ЖИВОТ ЖЕНЕ:  

      
Мале и једноставне промене у исхрани неће имати ефекта само на 

побољшање спољашњег изгледа,већ ће и значајно смањити ризик за настајање 
срчаних обољења, остеопорозе, неких врста карцинома, обољења која погађају 
милионе жена у свету сваке године.  

Значајно је да уз мале промене можете знатно допринети побољшању вашег 
здравља.  

Сада је право време за те промене које ће учинити да отворите могућност да 
се осећате и изгледате боље и будете првенствено одговорни за квалитет будућег 
живота.  
  
 
 
 

Начелник Центра промоције здравља 
 Прим. др Вања Илић 


