
IHMAL ETME, FARKINDA OL
Meme kanserinde daha fazla erken teşhis icin düzenlenen 

kampanyası Regina Halmich tarafından desteklenmektedir, Bodypainting 
(gövde boyama) Filippo ioco‘ya, fotoğraf çekimi ise Marguerite Oelofse‘ya aittir

AŞAMA 5:
Koltukaltınızı ve meme ucu 

etrafını da kontrol etmeyi 
unutmayın.

Bunun için parmak 
uçlarınızla düz bir 
şekilde üzerlerine 

dokunun.

AŞAMA 6:
Meme uçlarını başparmak 

ve işaret parmağınızın 
arasına alarak bastırın. 

Böylelikle meme 
uçlarınızda akıntı 

olup olmadığını 
kontrol edebilirsiniz. 

BİR DEǦİŞİKLİK FARK ETTİǦİNİZDE LÜTFEN KADIN 
DOKTORUNUZA BAŞVURUN.

MEME KANSERİ HAKKINDAKİ BİLİNENLER:
 Dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseri – Her yıl 1 milyondan 
fazla kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Almanya`da hayat boyu her 8 kadından 
birinin meme kanserine yakalanma riski var. Bu da yılda yaklaşık 70.000 kişiye kanser 
tanısı konulduğunu gösteriyor.
 50 yaş altı kadınlar da meme kanseri riski taşımaktırlar. Her birimiz bu hastalıkla 
tanışabiliriz, iyi tarafı ise meme kanseri erken teşhis ile %82 tedavi edilebilme şansına 
sahiptir (10 senelik zaman dilimi içerisinde). Yani erken teşhis hayat kurtarıyor.
 Tıbki vücudunuzun diğer bölümlerinde olduğu gibi, memenizi de iyi tanımanız önemli. 
Ancak bu şekilde değişiklikleri erken fark edebilirsiniz. Her değişim hastalık habercisi 
olmasada, hekim kontrolünden geçmek için iyi bir fırsat sunabilir.

MEME KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİ İÇİN ALMANYA‘DA VERİLEN HIZMETLER:
 Doktorlar 30 yaş itibariyle senelik meme muayenesi öneriyorlar – muayene sağlık 
sigortası tarafından ödeniyor. Muayene esnasında kadın doktoru meme ve koltukaltını 
muayene edip, değişiklik olup olmadığını kontrol ediyor. 50-69 yaş arası kadınlar her iki 
senede bir doktorları tarafından mamografi  (röntgen) çekimi için davet ediliyor. 
 Hastalık belirtisi olduğu takirde, istisnai olarak sigorta kapsamında uygulanan diğer 
erken teşhis yöntemleri ise şu şekildedir: Ultrasonografi , Manyetik-Resonanz-Görüntüleme 
(MRG).
 Ancak belirgin olan değişikliğin iyi veya kötü huylu olduğu görüntüleme ve tanı 
yöntemleri ile teşhis edilemez. Bunun için daima doku örneği almak (Biyopsi) şarttır.
 Önemli bilgi: Verilen hizmetler hastadan hastaya veya sağlık sigortaları arasında 
değişebilmektedir. Sağlık sigortanızdan hangi hizmetlerden yararlanabileceğinizi 
öğrenebilirsiniz. Sağlınıza önem verin!
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AŞAMA 2:
İki kolunuzu da  
kaldırın: Memeleriniz  
hareketlerinize  
eşlik ediyorlar mı?
Kendinizi önden ve  
yanlardan seyredin.  
Çöküntü veya çıkıntı  
görüyormusunuz?
Meme uclarınıza da  
dikkat edin: İçe doğru  
çekiliyorlar mı?

AŞAMA 3:
Şimdi memelerinizi muayene  
etmek için sırt üstü uzanın. 
Bir kolunuzu kafanızın  
altına koyun ve boş olan  
elinizle diğer taraftaki  
memenizi küçük  
dairesel haraketlerle  
kontrol edin.

AŞAMA 4:
Muayeninizi sistemli 
yapmanız faydalı olacaktır.  
Örnek olarak göğüs kafesi  
ortasından yani göğüs 
kemiğinden başlayarak,  
inişli çıkışlı hareketlerle  
memenizi içten dışa  
doğru muayene edin.

RUTIN KONTROL İÇİN AYBAŞINIZ DAN SONRAKİ 
HAFTANIN BIR GÜNÜ SEÇİN, MENOPOZDÖNEMİNDE 

HERHANGİ BİR GÜN SEÇEBİLİRSİNİZ.

MEMENİZİ SIKLIKLA VE BİLİNÇLİ OLARAK  
KONTROL EDERSENİZ DEǦİŞİKLİKLERİ DAHA  

ERKEN FARKEBİLİRSİNİZ. 

AŞAMA 1:
Ellerinizi kalçanıza koyarak 
aynanın karşısına geçin.
Memelerinizi karşılaştırın  
ve ölçüsüne, şekline ve  
durumuna dikkat edin. 
Meme uclarınızda değişiklik  
var mı? Derisi değişmiş mi?


