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1. Krūtų  savityrą pradėkite nuo jaunystės ir 

tęskite visą gyvenimą.
Krūtų savityra – tai savo krūtų tyrimas apžiūros ir 
apčiuopos būdu. Nuolat ją atlikdama moteris gali 
pati aptikti dar ankstyvos stadijos piktybinį naviką ar 
kitokius darinius, kuriuos reikia gydyti, nes juose laikui 
bėgant gali rastis vėžys. 

Tirtis reikia vieną kartą per mėnesį, tą pačią dieną, ge-
riausia po menstruacijų (jei jų nebėra, bet kurią dieną), 
kai jos būna „ramios“, neskausmingos bei minkštos. 

Pastebėjus pakitimus: sukietėjimus, simetrijos poky-
čius, skysčių iš spenelių išsiskyrimą, paraudimą ir kt. 
nedelsiant kreipkitės  į savo šeimos gydytoją!

KRŪTŲ SAVITYRA 
1. Atsigulkite ir pakiškite sulenktą 
per alkūnę kairiąją ranką po galva. 
Dešiniosios rankos trijų pirštų pagal-
vėlėmis sukdamos mažyčius ratukus 
eikite dideliais ratais aplink kairiąją 
krūtį link spenelio spausdamos ją 
taip, kad pajustumėte vidinę krūties 
sandarą. Vėliau panašiai kairiąja ran-
ka apčiuopkite dešiniąją krūtį.
2. Atsistokite prieš veidrodį, rankas 
padėkite ant klubų ir jame apžiūrė-
kite savo krūtis. Stebėkite, ar krūtys 
vienodo dydžio ir formos, ar nėra 
matomų odos pakitimų, ar abu spe-
neliai vienodi.
3. Stovėdama pakelkite vieną ran-
ką, kita ranka apčiuopkite pažastį 
stebėdamos, ar nepajusite mazgo 
pažastyje. Paskui pakelkite kitą ranką 
ir apčiuopkite kitą pažastį.
4. Suimkite krūties spenelį nykščiu 
ir rodomuoju pirštu ir keletą kartų 
spustelkite stebėdama, ar nepasiro-
dys iš spenelio išskyrų.

Labai patogu krūtis apsičiuopti prausiantis duše, kai 
kūnas išmuilintas.

2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 
vėžio programa 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 
finansavimo programa skirta moterims nuo 50 iki 69 
metų. Pagal programą kartą per dvejus metus atlieka-
mas mamografinis tyrimas, leidžiantis tiksliai diagno-
zuoti vėžį ar ikivėžinius pakitimus. Norinčios dalyvauti 
programoje turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. 
Paslaugos programoje dalyvaujančioms moterims 
teikiamos nemokamai. 
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