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Факти
за ракот на дојката

• Секоја жена во текот на својот живот може да заболи од рак на 

дојка. Се уште не се знае причината поради која жените заболуваат 

од рак на дојка. Се смета дека информираноста за ракот на дојка 

доведува до зголемување на процентот на новодијагностицирани 

случаеви на ракот на дојка во рана фаза. Зголемениот број на 

новозаболени случаи исто така може да биде резултат на начинот на 

живеење – прва бременост на постара возраст, хормонска терапија 

како и орална контрацепција,  внесување на високо калорична 

храна богата со масти, конзумација на големи количини на алкохол. 

Сепак, и покрај зголемената појава на рак на дојка настанува 

намалување на смртните случаи од рак на дојка поради современи-

те можности за рано откривање и хирушки третман дополнет со 

современите  медикаменти за третман на ракот на дојка. Охрабру-

вачки се податоците дека ракот на дојка може да се детектира во 

рана фаза, кога туморот е многу мал и ограничен во ткивото на 

дојката. Голем процент од новодијагностицираните случаи на рак на 

дојка во рана фаза  не покажуваат знаци на проширување на ракот 

надвор од ткивото на дојката. 

• Според статистичките податоци  една од 9 европски жени ќе 

развие рак на дојка во текот на својот живот. Годишно во ЕУ повеќе 

од 330 000 жени заболуваат од рак на дојка, а 90 000 умираат.

• Карциномот на дојката претставува главна причина за смртност кај 

жените на возраст од 35 до 59 год. Бројот на младите жени дијагно-

стицирани со карцином на дојка расте: 35% од карциномите се 

дијагностицирани на возраст по 55 год., а 12% се под 45 год.

• Организираниот мамографски скрининг според Светска Здравстве-

на Организација ја намалува стапката на морталитет до 35%.



Најчести тврдења
за ракот на дојка

Спаѓа меѓу 3-те најчести малигни 
заболувања кај жената?
• 750 новозаболени случаи од рак на 
дојка годишно се дијагностицираат во 
Македонија.

Најчесто се појавува во 5 и 6 декада од 
животот?
• 20 до 30% од случаите на рак на дојка 
во Европа се јавуваат кај жени помлади 
од 50 годишна возраст.

Најчесто се презентира како палпабилна 
грутка?
• Само 20% од палпабилните грутки се 
малигни, а само 40% од докажаните 
карциноми се палпабилни.

Најчесто употребувана метода за 
дијагностика е мамографијата?
• Ултразвукот и Магнетната резонанца 
завземаат се поголема улога како 
дополнителни средства во 
дијагностиката на ракот на дојка.

Мастектомијата е вистинскиот хируршки 
третман?
• Во современтата хирургија тренд е 
“breast conserving” хирургијата, чија цел 
е зачувување на поголем дел од 
здравото ткиво.



Што треба да знаеш!

90% од сите карциноми на дојка можат да бидат излекувани доколку

навремено се дијагностицирани и правилно третирани

Доколку си на возраст од 20 до 30 години:

• Еднаш во месецот извршувај самопреглед на дојките, 2 до 3 дена по завршувањето 

на менструалниот циклус;

• Еднаш на 2 години направи преглед на дојки со ултразвук.

Доколку си на возраст од 30 до 40 години:

• Еднаш во месецот извршувај самопреглед на дојките, 2 до 3 дена по завршувањето 

на менструалниот циклус;

• Еднаш во годината направи преглед на дојки со ултразвук;

• Доколку постои податок за рак на дојка во твојата фамилија од прво колено, се 

препорачува започнување со мамографски прегледи од 35 тата година.

Доколку си на возраст од 40 до 50 години:

• Еднаш во месецот извршувај самопреглед на дојките, 2 до 3 дена по завршувањето 

на менструалниот циклус. Доколку циклусот е прекинат (пр. менопауза), самопрегле-

дот се врши на ист датум секој месец.

• Еднаш на 6 месеци или еднаш во годината направи  преглед на дојки со ултразвук;

• Еднаш на 2 години направи мамографија на дојки.

Доколку си на возраст од 50 до 70 години:

• Еднаш во месецот на ист датум извршувај самопреглед на дојките;

• Еднаш во годината направи преглед на дојки со ултразвук;

• Еднаш во годината направи мамографија на дојки.

Доколку си на возраст над 70 години:

• Преглед по препорака на доктор.

*За сите прегледи консултирај те се со вашиот доктор.



Мамографијата претставува основна,
безбедна рентген метода со ниска доза
на Х зраци за преглед на дојки

Мамографија претставува брз, лесен за изведување, метод за детекција на ракот 

на дојка во рана фаза, кога можностите за третман се поефективни, а стапката на 

преживување е голема.

Вообичаено се изведуваат по две слики за секоја дојка, кои што подоцна ги 

проучува доктор специјалист, радиолог.

Мамографијата претставува безболен метод!

Потребно е да знаеш дека постојат два типа на апарати со кои се изведува 

мамографијата:

• Аналоген и Дигитален.

Предности на дигиталниот мамограф во однос на аналогниот:

• Има помали дози на зрачење;

• Можност за побрзо добивање на слика со подобра контрастност;

• Можност радиологот да манипулира со сликата;

• Можност за електронски пренос на слика како и брзо и сигурно архивирање

• Намалување на бројот на лажно позитивните резултати;

• Можност за примена на CAD-компјутерски потпомогната дијагностика.

Честопати потребно е изведување на биопсија со цел земање на примерок во вид на 

течност или ткиво од дојките, за да може докторот да ја потврди поставената

дијагноза.

Постојат повеќе современи типови на биопсија:

• Тенкоиглена аспирациона биопсија;

• Биопсија на ткивен цилиндар- Кор биопсија;

• Стереотаксична биопсија.



Ризик фактори на кои
не можеме да влијаеме:

1 Пол. Секоја жена има ризик да заболи во текот на својот живот, но 
ракот на дојка може да се дијагностицира и кај мажи.

2 Возраст. Иако 5 тата декада е времето кога најчесто се појавува ракот 
на дојка, се поголем број на помлади жени заболуваат од рак на дојка. 
Најмладата пациентка дијагностицирана со рак на дојка во Македонија е 
на возраст од 18 години.

3 Фамилијарна историја. Жената е со зголемен ризик за појава на рак на 
дојка доколку кај нејзината мајка, сестра или ќерка постои заболување 
од рак на дојка. 

4 Лична историја на рак на дојка или бенигни болести на градите. 
Жените кои што биле заболени од рак на дојка или некои други бенигни 
заболувања се со зголемен ризик од појава на рак на дојка.

5 Генетски алтерации. Промените во одредени гени (БРЦА1 БРЦА2 и др) 
го зголемуваат ризикот од појава на рак на дојка. Со генетско испиту-
вање може да се забележи оваа промена на овие гени кои што можат да 
доведат до зголемување на ризикот за заболување од рак на дојка. Овие 
испитувања можат да се направат во МАНУ во Скопје.

6 Жени кај кои што првата менструација е на помлада возраст пред 12 
години. И жени со доцна менопауза после 50 години се со зголемен 
ризик од заболување со рак на дојка.

7 Жени кај кои што дојките биле подложени на радијациона терапија, 
поради третман на одредено заболување особено пред возраст од 30 
години, како при третман на Нон-Хоџкин-ов лимфом, се со зголемен 
ризик од појава на рак на дојка.



1 Жени кај кои првата бременост е на постара возраст, на пример над 
35 години се со зголемен ризик од заболување на рак на дојка отколку 
жени кај кои што првата бременост била на помлада возраст.

2 Жени кои што никогаш не раѓале, се со зголемен ризик од заболување 
со рак на дојка.

3 Конзумирање на хормони, како што се естроген и прогестерон 
(женски полови хормони). Според доказите, жените кои што се 
подложени на естроген (естроген - хормон кој што се лачи во телото или  
естроген кој што се зема како медикамент) се со зголемен ризик за 
заболување од рак на дојка.  

4 Зголемена телесна тежина. Зголемената телесна тежина е фактор кој 
што делува на зголемувањето на ризикот за појава на рак на дојка.

5 Конзумирање на алкохол и тутун. Одредени студии покажуваат дека 
жени кои што конзумираат почесто алохол  се со зголемен ризик од 
појава на рак на дојка во однос на жени кои што не конзумираат алкохол.

6 Исхрана. Според одредени докази, конзумирање на  храна која што е 
богата со големо количество на животински масти го зголемува ризикот 
од појава на рак на дојка, а додека пак режим на исхрана кој што е богат 
со зеленчук и овошје, го намалува ризикот од појава на рак на дојка. 

Ризик фактори на кои
можеме да влијаеме:



Корисни совети

Биди Физички активна!
Практикувај секој ден умерени вежби 
од 30 до 60 минути.

Одржувај нормална телесна 
тежина!
Вишокот на килограми како и 
физичката неактивност, 
претставуваат дополнителни 
фактори кои водат до зголемен ризик 
од појава на рак на дојка особено кај 
жени во период на пост-менопауза.

Води здрав режим на исхрана! 
Добро избалансирана храна која 
содржи низок процент на масти

Редовно користи свеж зеленчук и 
овошје во исхраната.

Намали го внесот на јагленихидрати, 
избегнувај внес на пијалоци кои што 
содржат големо количество на 
шеќери 

Намали го внесот на алкохол, не 
повеќе од еден пијалок на ден.

Редовно посетувај го својот доктор 
и извршувај ги навремено 
препорачаните прегледи!









Мисија
Здружението за борба против рак „Борка - за секој нов ден“ – Скопје, речиси 6 години е 

активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија е со информирање и со 

едукација да ја подигнеме свеста на граѓаните на Македонија за претпазливост, сериозен 

пристап, навремено лекување, социјална и емотивна поддршка на заболените и перцепи-

рање на ракот како потенцијално излечива болест. Сметаме  дека сите ние треба активно 

да учествуваме во создавањето здрава популација свесна за ризиците и предизвиците од 

оваа болест. Во исто време, сме фокусирани и на давање психо-социјална помош како на 

сите заболени од рак така и на нивните блиски во соочувањето со оваа болест и поддршка 

во нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатната телефонска линија

0800 55 777
можете да стапите во контакт со некоја од жените волонтерки, кои се подготвени да ви 

дадат информации и поддршка. На неа се даваат информации во врска со самопрегледите, 
редовните ЕХО и мамографски контроли, каде и кому да се обратите.

Мисијата на Avon Фондацијата
за Борба против рак на дојката

е собирање на средства и зголемување на свесноста за потребата од зголемен пристап до 
нега и изнаоѓање на лек за ракот на дојка, со поголем фокус на луѓето со неповолна 

социјална ситуација. Донирањето се врши во 5 области: зголемување на едукацијата и 
свесноста на жените за оваа болест, прегледи и и дијагностика, зголемен пристап до 

третмани за лекување, услуги за поддршка на пациентите и реконовалесцентите и научни 
истражувања

Телефонската линија наменета за совети и информации за ракот на дојка е финансирана со 
купување на AVON производите со розова панделка

www.avoncosmetics.com.mk

Телефон: 02 3224 636 • www.borka.org.mk


