„PODCZAS KĄPIELI
WYCZUŁAM GUZEK
W PIERSI.
WIEDZIAŁAM, ŻE
MUSZĘ PÓJŚĆ DO
LEKARZA.”
Quote name

Wendy

Objawy raka piersi

Rak piersi to pierwszy pod względem częstości występowania nowotwór
u kobiet w Wielkiej Brytanii. Występuje najczęściej u kobiet w wieku
ponad 50 lat, a 1 na 3 przypadki dotyczy kobiet w wieku ponad 70 lat.
Mężczyźni także chorują na raka piersi, ale jest to rzadkie.
Wiedza na temat zmian, na które
należy zwracać uwagę oraz kiedy
pójść do lekarza, może okazać się
decydująca. Nie należy się bać, jeśli
wykryje się u siebie objawy choroby –
trzeba się wówczas przebadać.
W przypadku zauważenia u siebie
którychkolwiek z poniższych objawów
należy zgłosić się do lekarza:
• Guzek lub zgrubienie w piersi lub w
pasze
• Zmiana wielkości lub kształtu piersi
• Zmiana dotycząca brodawki
sutkowej, np. wysypka, wydzielina
lub wciągnięcie brodawki
• Zmiana na skórze piersi, np.
pojawienie się zmarszczenia lub
wgłębienia
• Ciągłe poczucie dyskomfortu lub
bólu w piersi

Należy nauczyć się, jak wyglądają
własne piersi i jakie są w dotyku.
W przypadku pojawienia się zmian
będzie łatwo wcześnie je zauważyć.
Nie marnuje się czasu lekarza,
zgłaszając się na badanie.
Im wcześniej rak piersi zostanie
zdiagnozowany, tym większe
prawdopodobieństwo, że uda się
go z powodzeniem leczyć.
Jeśli potrzebujesz wsparcia lub chcesz
z kimś porozmawiać, zadzwoń pod
bezpłatny numer organizacji Macmillan
0808 808 00 00 lub odwiedź stronę
internetową macmillan.org.uk.

Większość zmian piersi nie jest
spowodowana przez raka. Jednak
w przypadku zauważenia u siebie
nietypowych objawów należy zgłosić
się do lekarza.
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‘I found the
lump in my breast
wheN I was in the bAth.

IQuote
knew
name I needed to have it

checked ouT.’

Wendy

Symptoms of breast cancer

Breast cancer is the most common cancer in women in the
UK. It is more common in women over 50, and 1 in 3 breast
cancers develops in women over 70. Men can also get breast
cancer, but this is rare.
Knowing what changes to look for
and when to see your doctor could
make a real difference. Don’t be
scared if you have symptoms –
get them checked.
See your doctor if you have any
of these symptoms:
• A lump or thickening in your
breast or armpit.
• A change in the size or shape
of your breast.
• A change to your nipple, such as
a rash, discharge or the nipple
turning in.
• A change to the skin on your
breast, such as puckering
or dimpling.
• Constant discomfort or pain
in your breast.

Get to know how your breasts
look and feel. If there are changes,
this will help you spot them early.
You are not wasting your
doctor’s time by getting your
symptoms checked.
The earlier breast cancer is
found, the more likely it is to
be successfully treated.
If you need support or just want
someone to talk to, call Macmillan
free on 0808 808 00 00 or visit
macmillan.org.uk

Most breast changes are not
caused by cancer. But if you notice
anything that isn’t normal for you,
see your doctor.
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