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Prowadzone kampanie społeczne uświadamiają konieczność systematycznych badań min. piersi, 

celem wczesnego reagowania na niepokojące nas objawy.

D. Kołodziejczyk: Faktycznie, wiemy coraz więcej.  Dostępność źródeł informacji jest powszechna. 

Jednak to, co najważniejsze to wewnętrzna potrzeba skorzystania z możliwości współczesnej 

medycyny i zmotywowanie siebie do dbania o własne zdrowie. Im wcześniej młode kobiety 

rozpoczną obserwację własnego ciała, rozpoznają i przyzwyczają się do objawów i wyglądu skóry 

-  które są prawidłowe w danym dniu cyklu, tym większa będzie szansa na bardzo wczesne wykrycie 

nieprawidłowości.

Samobadanie piersi. Kiedy i jak należy je prawidłowo wykonywać:

D. Kołodziejczyk: Najlepiej samobadanie piersi – ale również badanie USG wykonywać tydzień po 

zakończonej miesiączce. Można je przeprowadzić np. w łazience, stojąc przed lustrem sprawdzić 

wygląd skóry piersi, następnie należy ścisnąć brodawkę, żeby sprawdzić czy nie wydziela się z niej 

płyn. Następnie kąpiąc się np. prawą rękę założyć za głowę a lewą lekko zataczać kółeczka wzdłuż 

prawej piersi, w kierunku od podstawy piersi ku brodawce. Tak samo, zmieniając rękę należy zbadać 

lewą pierś. 

Czy każdy wykryty guzek to już rak?

D. Kołodziejczyk: Nie. Natomiast każda niepokojąca zmiana wyglądu skóry piersi, czy wyczuwalna 

zmiana tkanki piersi powinna nas skłonić do niezwłocznej konsultacji z lekarzem specjalistą.

Czasami wahania hormonów mają również wpływ na konsystencję tkanki piersi. 
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A jak wygląda samobadanie piersi u mam karmiących?

D. Kołodziejczyk: Podobnie jak u pozostałych kobiet. Jednakże piersi w trakcie laktacji mają 

inna tkankę i wymagają większej uwagi. Absolutnie nie należy zaniedbywać tego comiesięcznego 

samobadania.

Polecam jeszcze obserwowanie FB Fundacji „ Pełną Piersią na Rzecz Rozwoju Rekonstrukcji Piersi”, 

bo wiem, że i na ten rok Panie przygotowują obchody BRA Day 2019.
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