
İRTIBAT BILGILERI
Alexander Monro Hastanesi, Bilthoven'deki Terrein Berg en Bosch'un yerinde bulunmaktadır.  
Bize haftada 7 gün günde 24 saat ulaşabilirsiniz.

Ziyaret adresi:  
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10,
gebouw 94 | Parkeerplaats 9 
3723 MB Bilthoven

Yazışma adresi:  
Postbus 181
3720 AD Bilthoven

T   030 225 09 10 
E   info@alexandermonro.nl
I    www.alexandermonro.nl

@monroziekenhuis
#monroziekenhuis

Uzmanlaşmış üstün meme (kanseri) bakımı
Hızlıca açıklık getirme
İkinci görüşlerde uzman
Kişisel ilgi ve konuksever
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Tıbbi bakım

Bakmak gerekli, hissetmek olabilir

Bilgi



MEMENIZI TANIMANIZ NEDEN ÖNEMLI?

Bazen memenizde bir değişiklik görebilir veya 
belki de bir şişlik veya bir kitle hissedebilirsiniz. 
Bu durum, hemen endişelenmeniz anlamına gelmemeli. Ancak dikkatli olmanız 
ve muhtemel değişilikleri zamanında fark etmeniz önemlidir.

MEMENIZI NASIL TANIRSINIZ?

Düzenli olarak memenizi gözlemeniz çok 
önemlidir. Birçok uyarıcı işaretleri gözle 
görebilirsiniz, fakat hissetmeyebilirsiniz. 
Çoğu kez normal olmasına rağmen, örneğin, 
bezdoku deri altında sıkça bir veya birden fazla yumru hissedilmesine yol 
açmaktadır. Dolayısıyla hissetmek güvenli değildir, fakat gözlemlemek 
elbette önemlidir. Elbette hissedebilirsiniz, çünkü bu şekilde memenizi 
tanımayı öğrenirsiniz. Fakat özellikle memenizin normal olarak nasıl 
göründüğünü bilmenizi sağlayın.

NE ZAMAN AILE HEKIMINE GIDECEKSINIZ?
Kendi başınıza yapabileceğiniz kontroller her zaman güvenli değildir. Aşağıda 
belirtilen nedenlerden dolayı aile hekiminize başvurunuz:  

tereddüt ettiğiniz zaman,

bir değişiklik veya işaretlerden biri mevcut olduğu zaman,

ailenizde meme kanseri sık görüldüğü zaman.

Bakmak gerekli, hissetmek olabilir.
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"Dikkatli olmanız 
ve değişiklikleri 
zamanında fark 
etmeniz önemlidir."
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Sertleşme

Şişkinlik



BAKMAK GEREKLIDIR
Aynanın karşısına geçiniz ve kollarınızı yanlarda serbest 
bırakınız. Bir değişiklik olup olmadığını fark etmeniz için, 
acele etmeden göğüslerinize iyi bir şekilde bakınız.

            Muhtemel meme kanseri belirtileri

HISSETMEK OLABILIR.
Sağ kolunuzu başınızın arkasına ve sol elinizi sağ göğüsünüzün 
üst kısmına koyun. Daha sonra bunun tersini yapın. Göğüs 
kaslarınızın gevşek olmasına dikkat edin.

Memelerinizi muayene ediniz
Dört parmaklar birlikte, düz olacak şekilde küçük daireseler 
hareketler ile memenizin dış kenarından meme başınıza 
doğru ilerleyip memenizi muayene ediniz. Göğüsünüzün 
dörde bölündüğünü düşünün. Sağ üst taraftan başlayın, daha 
sonra sağ alt, sol alt, sol üst kısmına doğru ilerleyin.

Meme ucu kontrolü
Memenizin ucunu ve çevresini kontrol ediniz (ayakta veya 
yatarak). Memenizin ucunu yavaşça öne doğru çekiniz; bu 
esnek bir şekilde çekilebilmeli.

Kaynak:  
knwoyourlemons.com

Sertleşme  Küçük
çukurlar

Şişkinlik  İçeride
kitle

 Meme
ucu sıvısı

 Kızarıklık
veya sıcaklık

 Ciltteki
döküntüÇukur

 Portakal
kabuğu derisi

Asimetri İçe çökük
meme ucu

 Büyüyen
damar


