Jak správně provádět

samovyšetření
prsu
Vážené dámy,
Screening (česky skríning) je celostátní zdravotnický program, který
umožňuje časný záchyt zhoubných nádorů prováděním preventivních
vyšetření v populaci. Mamografický screening (MG screening) znamená
preventivní vyšetřování mléčné žlázy žen, které nepociťují žádné přímé
známky přítomnosti nádorového onemocnění prsu (tzv. bezpříznakové ženy).
Záměrem MG screeningu v České republice je nabídnout ženám kvalifikovaná
preventivní vyšetření prsu na kvalitních pracovištích – tzv. screeningových
mamodiagnostických centrech. Celorepublikovou mapu center najdete
na internetových stránkach: www.mamo.cz
Sebevyšetřování prsou je doplňkovou vyšetřovací metodou. Mělo by být
součástí osobní hygieny každé ženy. Každá žena by měla znát svá prsa. Jen
tak může potom poznat případné změny v prsní žláze. K tomu může sloužit
častější vyšetření prsou v začátku (např. denně po dobu jednoho měsíce).
Sebevyšetřování prsou se doporučuje pravidelně jednou za měsíc. U žen,
které mají pravidelně menstruaci, je optimální dobou vyšetření v první fázi
menstruačního cyklu, tedy v období po skončení menstruace.
K vyšetření prsou si najděte vhodné místo se zrcadlem a lůžkem.
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1 Vyšetření prsu pohledem
Po svlečení horní poloviny těla si stoupněte před
zrcadlo s rukama podél těla. Prsa si pečlivě
prohlížejte. Všímejte si změn velikosti a tvaru
prsou z různých úhlů. Důležité jsou i obrysy
prsou. Vtažení kůže nebo deformace obrysů prsu
může být nepřímou známkou nádoru.
To stejné udělejte po zvednutí obou rukou nad
hlavu.
Neméně důležité je sledovat i změny kůže prsou.
Kůže obou prsou by měla mít stejnou barvu, bez
zarudnutí nebo prosáknutí. Podezřelé je hlavně
ztluštění kůže připomínající kůru pomeranče.
V oblasti bradavky si všímáme hlavně zarudnutí,
mokvání, vtažení nebo výtoku z bradavky.

2 Vyšetření prsu pohmatem:
Při samovyšetření si žena pravou rukou
vyšetřuje levý prs a naopak - levou rukou
pravý prs. Prs je vhodné si pomyslně rozdělit
na čtyři části (kvadranty) a vyšetřovat každou
část zvlášť. Nakonec si vyšetřete okolí prsního
dvorce a bradavky. Vyšetření provádějte ve stoje
nebo v sedě pomocí třech prstů položených
vedle sebe. Vyšetření se provádí pomalými
krouživými pohyby. Na prsty tlačíme jen lehce.
Při vyšetřování dvorce a bradavky stiskneme
lehce dvorec a sledujeme, zda se neobjeví
výtok z bradavky nebo krvácení. Končetina
na vyšetřované straně prsu by měla být celou
dobu zvednutá. Na závěr prohmatáme oběma
rukama proti sobě.

3 Vyšetření dalších částí prsu:
Součástí vyšetření prsu je i vyšetření podpažní
jamky, oblastí pod klíčkem a rýha pod prsy.
V žádné z uvedených oblastí by neměla být
hmatná bulka ani ztužení. V podpažní jamce
mohou být někdy přítomny drobné elastické
uzlinky. Jedná se o reaktivní uzliny, které patří
do imunitního systému organizmu. Každopádně,
pokud se bude jednat o větší (víc než 1 cm)
a tužší uzlinky, objednejte se k lékaři.

4 Vyšetření prsu vleže:
Žena leží na zádech s polštářem pod hlavou,
s mírně podloženou lopatkou a zvednutou paží
nad hlavou. Postup vyšetření prsu je stejný jako
ve stoje.

Každá žena má na pohmat jiná prsa. Vše záleží na struktuře prsní žlázy
a podílu tukové tkáně. U některých žen může být prsní žláza „hrbolatá“,
v zevních částech objemnější. Ve stejných částech prsů na obou stranách
by však měla být žláza na pohmat přibližně stejná.

