
Qadın süd vəz�lər�n�n müay�nəs�n� 
hər ay aybaşı s�kl�n�n 5-7-c� günlər�ndə 

etməl�d�r. Menopauza dövründə olan 
(və ya heç vaxt aybaşı olmayan) qadınlar süd vəz�s�n�n 

müay�nəs�n� hər ayın 1-� (tar�x�n yadda qalması üçün) etməl�d�rlər. 
Uşağını ana südü �lə q�dalandıran qadınlar əsasən əm�zd�rmədən 

(süd vəz�lər�n�n n�sbətən boşalması üçün) sonra müay�nən�
 həyata keç�rməl�d�rlər.

Yadda 
saxlayın: 

Buklet ''Azərbaycan Respublikasında qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizəyə 
dair 2015-2020-ci illər üçün Strategiya"ya əsasən Səhiyyə Nazirliyinin 
İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən hazırlanaraq çap olunmuşdur. 

SÜD VƏZİ
müayinəsi
necə aparılır?  



Qadınların özünü müayinə 
etməsi üçün 5 addım

Müay�nəyə güzgünün önündə ç�y�nlər�n�z düz və 
qollarınız bel�n�zdə olan vəz�yyətdə başlayın.

Addım 1.

Aşağıda d�qqət etməl� olduğunuz hallar göstər�l�b:
Ÿ Süd vəz�lər� öz normal ölçü, forma və rəng�ndə olmalı
Ÿ Süd vəz�lər� vəz�yyət� (�st�qamət�) dəy�şməm�ş və ya ş�şk�nl�ks�z, eyn� 

görünüşdə olmalı.

Əgər s�z aşağıdakı dəy�ş�kl�klərdən hər hansı b�r�n� müşah�də 
ed�rs�n�zsə, bu haqda hək�m�n�zə məlumat ver�n:

Ÿ Süd vəz�s�ndə qızartı, ağrı, səpk�, ş�şk�nl�k

Ÿ Süd vəz�s�n�n dər�s�ndə çökəkl�k, qırış və ya qabarıqlıq
Ÿ Normal vəz�yyət� (�st�qamət�) dəy�şm�ş və ya çevr�lm�ş döş g�ləs� (çölə çıxmaq 

əvəz�nə, �çər� doğru batıq)

Qollarınızı qaldırın və ya hər �k� əl�n�z başınızın arxasında 
həm�n dəy�ş�kl�klərə (yuxarıda qeyd olunan) d�qqət 
yet�r�n. Həmç�n�n hər �k� qoltuq altında hər hansı b�r 
dəy�ş�kl�y�n olub-olmadığına fik�r ver�n (ş�şk�nl�k, qızartı  
və s.).

Əl barmaqlarınızı düz və b�rl�kdə tutun, barmaqlarınızın uclarını süd vəz�s�n�n 
üzər�ndə yavaşca sürüşdürməklə tumarlayın. Qeyd olunanlara d�qqət 
yet�rməklə süd vəz�s�n�n bütün nah�yələr�n� müay�nə etd�y�n�zə (süd vəz�n�zə 
zərər vermədən) əm�n olun.

S�z döş g�ləs�ndən başlayıb süd vəz�s�n�n tam kənarlarınadək böyük 
da�rələr şəkl�ndə əllər�n�z� hərəkət etd�rməklə müay�nə edə 
b�lərs�n�z (1). Yuxarıdan aşağıya – körpücük sümüyündən (döşün 
yuxarısındakı sümük) qarnınızın yuxarı h�ssəs�nədək (3) və b�r 
tərəfdən o b�r� tərəfə doğru – qoltuq altından �k� döş arasındakı 
sahəyədək (döş sümüyünədək) (2)  bütün süd vəz�n�z� müay�nə 
ed�n. Həmç�n�n barmaqlarınızı yuxarı və aşağı vert�kal şək�ldə 
sırayla hərəkət etd�rə b�lərs�n�z.  

Süd vəz�s�ndə öndən arxaya doğru bütün toxumaları h�ss etd�y�n�zə (müay�nə 
etd�y�n�zə) əm�n olun: dər� və dər�altı toxumaların müay�nəs� üçün 
barmaqlarınızla yüngül təzy�q göstər�n, süd vəz�s�n�n orta təbəqəs�ndək� 
toxumaların müay�nəs� üçün orta güclü, süd vəz�s�n�n arxa h�ssəs�ndək� dər�n 
toxumaların müay�nəs� üçün möhkəm təzy�q göstər�n. Dər�n toxumaların 
müay�nəs� zamanı döş qəfəs� sümüklər�nədək bütün toxumaları h�ss etd�y�n�zə 
əm�n olun.  Həmç�n�n hər �k� qoltuq altında hər hansı b�r dəy�ş�kl�y�n (ş�şk�nl�k, 
qızartı və s.) olub-olmadığına fik�r ver�n.

Addım 2 

                  Güzgünün qabağında olduğunuz müddət ərz�ndə b�r və ya hər 
�k� döş g�ləs�ndən �frazatın (şə�af maye, süd, sarı �frazat və ya qan ola b�lər) 
gəl�b-gəlməməs�nə fik�r ver�n (və ya �k� barmağınızla yüngülcə sıxaraq).

Addım 4.
Daha sonra uzanaraq (çarpayıda və ya düz yerdə) süd 
vəz�lər�n�z� müay�nə ed�n. Sağ əl�n�zlə sol, sol əl�n�zlə 
sağ döşünüzü müay�nə ed�n.

Addım 5.
Qadınların çox h�ssəs� süd vəz�s�n� dər�lər� nəm və 
sürüşkən olduqda daha asan müay�nə ed�rlər. Bu 
proses� duş qəbul edərkən (ç�mərkən) ayaq üstə və 
oturaq vəz�yyətdə həyata keç�r�n. Addım 4-dək� bütün 
hərəkətlər� ç�mərkən də yer�nə yet�rə b�lərs�n�z.

Addım 3 


