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Kanserde
Erken 
Tan›



 Ço¤u insan kanseri 
düflünmek bile istemez. 

Ancak unutmay›n ki, kanser ne kadar 
erken saptan›rsa onu yenme 

flans›n›z da o kadar yüksektir. 

Bu kitapç›kta amaç, kansere iliflkin belirti ve 
bulgular ortaya ç›kmadan bu hastal›¤› erken 
dönemde yakalaman›za destek olmaktad›r.  

Kanser Hastal›¤› Neden Önemlidir?
Herkes kanser olabilir. Kanser hücrenin 
hastal›¤›d›r ve hücre yap›s›nda meydana gelen 
de¤ifliklikler sonucunda geliflir. Her yafl ve cinste 
görülebilmekle birlikte, genellikle yafl›n 
artmas›yla görülme s›kl›¤› artar. Bu nedenle 
herkes kanserin belirti ve bulgular›n› bilmeli ve 
belli aral›klarla bu hastal›¤› belirlemeye yönelik 
tarama testlerini yapt›rmal›d›r.  

Kanserde Erken Tan› Neden Önemlidir?
Kanser bazen erken dönemde belirti ve bulgu 
vermeyebilir. Bu nedenle hastal›¤›n erken 
tan›s›nda kanser tarama testlerini düzenli olarak 
yapt›rmak çok önemlidir. Düzenli aral›klarla 
yap›lan tarama testleri ile hastal›k erken evrede, 
vücudun herhangi bir yerine yay›lmadan tespit 
edilip kolayl›kla tedavi edilebilir. Erken dönemde 
tan› konulan kanserlerin tedavisi daha basittir 
ve hastal›k günlük yaflam aktivitelerinizi 
gerçeklefltirmeyi engellemez. Genel olarak, 
kanserin erken saptanmas› hayat›n›z› kurtar›r.

KANSERDE ERKEN TANI
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KADINLAR ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹KANSERDE ERKEN TANI

Kanserin Belirti ve Bulgular› Neler Olabilir?
Baz› de¤ifliklikler kanserin belirtisi olabilir. 
Örne¤in, barsak al›flkanl›klar›ndaki de¤ifliklik 
kolon veya rektum kanserini düflündürebilir. 
Memedeki kitle meme kanserini düflündürebilir. 
Bu nedenle:	

 	Rahim veya makattan gelen anormal 			
kanama veya ak›nt› 	

 	Memede veya vücudun herhangi bir 			
yerinde ortaya ç›kan flifllik ve sertlikler 	

 	‹yileflmeyen yaralar 	
 	Uzun süreli ses k›s›kl›¤› ve öksürük 	
 	D›flk›lama ve idrar al›flkanl›klar›nda 			

de¤ifliklikler 	
 	Yutma güçlü¤ü ve haz›ms›zl›k 	
 	Nedensiz kilo kayb› 	
 	Ben ve si¤illerde meydana gelen büyüme, 		

kanama, renk de¤iflikli¤i gibi nedenini 			
aç›klayamad›¤›n›z herhangi bir flikâyetiniz 		
oldu¤unda bir hekime baflvurulmal›d›r.  

Kanser Tarama Testleri Hakk›nda Kime 
Dan›flabilirsiniz?
Kanser taramalar›n›z›, genel sa¤l›k kontrolleriniz 
s›ras›nda veya bir ‹ç Hastal›klar› ya da Onkoloji 
Uzman›na giderek özel olarak yap›lmas›n› 
isteyebilirsiniz. Bu konu ile ilgili bir hekime 
baflvurdu¤unuzda ilgili hekim sizin genel sa¤l›k 
de¤erlendirmenizi yapt›ktan sonra yafl›n›za ve 
aile hikâyenize göre sizden belli tarama testlerini 
yapt›rman›z› isteyebilir.  Ço¤u kanser tarama 
testi k›sa sürede gerçeklefltirilir. Baz›lar› rahats›z 
edici olabilir, ama a¤r›ya neden olmaz.

MEME KANSER‹

Meme kanseri kad›nlarda en s›k görülen kanser 
türüdür. Özellikle 40 yafl üstünde olanlar, erken 
adet görenler, geç adetten kesilenler, hiç çocuk 
do¤urmayanlar ve anne taraf›nda veya 
kendisinde meme kanseri hikâyesi olanlarda 
bu hastal›¤›n geliflme olas›l›¤› daha yüksektir. 
Bu nedenle belli aral›klarda mammografi, hekim 
taraf›ndan meme muayenesi, kendi kendine 
meme muayenesi gibi tarama yöntemlerinin 
uygulanmas› meme kanserinin erken tan›s›nda 
oldukça önemlidir:

NOT: Yak›n akrabalar›nda meme kanseri hikâyesi 
olanlarda takip kriterleri de¤iflebilmektedir. Bu 
konuda hekiminizle görüflerek kendinize uygun 
tarama program›n› oluflturmal›s›n›z.

Mammografi
Memenin röntgenidir. Düzenli aral›klarla çekilirse 
bu tan› yöntemi ile kitle elle hissedilmeden 2 
y›l önce belirlenebilir.
Öneri: 40 yafl›ndan itibaren y›lda bir 

Hekim Taraf›ndan Meme Muayenesi (HMM)
Hekim memenizi gözle inceleyerek ve elle 
muayene ederek meme kanserine iliflkin belirti 
ve bulgular› belirlemeye çal›fl›r.
Öneri: 	20-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir
           40 yafl›ndan sonra y›lda bir
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KADINLAR ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹KADINLAR ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹

Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM)
Tüm meme kanserlerinin % 65-70’i bizzat 
kad›nlar taraf›ndan saptand›¤›ndan, 20 yafl›n 
üzerindeki kad›nlar›n düzenli olarak ayda bir, 
adet kanamas›n›n bafllang›c›ndan bir hafta 
sonra veya adeti kesilenler ay›n belli bir gününde 
KKMM’ni yapmas› önemlidir. KKMM’si inceleme 
(Resim 1, 2, 3) ve elle muayene (Resim 4, 5, 
6) olmak üzere 2 aflamadan oluflmaktad›r. 
Amaç meme dokusunda oluflabilecek 
de¤ifliklikleri belirlemektir. Gözlem s›ras›nda 
her iki memede flekil bozuklu¤u, büyüklük fark› 
olup olmad›¤› de¤erlendiri l irken, elle 
muayenede memede ele gelen kitle varl›¤› 
araflt›r›l›r.   
Öneri: 	20 yafl›ndan itibaren ayda bir

RAH‹M VE RAH‹M A⁄ZI KANSERLER‹

Rahim ve rahim a¤z› kanserleri özellikle erken 
ev lenenlerde,  c inse l  i l i flk iye erken 
bafllayanlarda, d›fl üreme organlar›n›n 
temizli¤ine dikkat etmeyenlerde ve çok do¤um 
yapanlarda s›k görülmekle birlikte yafl artt›kça 
da görülme s›kl›¤› artmaktad›r. Bu nedenle 
hastal›¤›n erken tan›s›nda afla¤›da yer alan 
tarama yöntemlerinin yap›lmas› oldukça 
önemlidir.

Pelvik muayene
Pelvik muayene s›ras›nda hekim iç üreme 
organlar›n›n, idrar kesesinin ve makat›n 
büyüklü¤ünde ve fleklinde herhangi bir 
de¤iflikli¤in varl›¤›n› de¤erlendirir.
Öneri: 	18-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir 
           40 yafl›ndan sonra y›lda bir 

Pap smear
Pap smear rahim a¤z› kanserinin erken tan›s› 
için kullan›lan bir tarama yöntemidir. Pelvik 
muayene s›ras›nda hekim bir çubuk yard›m› 
ile rahim a¤z›ndan birkaç hücreyi alarak 
mikroskop alt›nda inceler ve bu hücrelerde 
kanseri düflündürecek belirti lerin olup 
olmad›¤›na bakar. Kad›nlar ilk cinsel iliflkiye 
girdikten yaklafl›k olarak 3 y›l sonra ilk Pap 
Smear testini yapt›rmal›d›r. Y›lda bir yap›lan 3 
tarama testi normal ç›karsa, takip eden y›llarda 
bu tarama testi hekiminizin önerisiyle 1-3 y›lda 
bir tekrarlanabilir.
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KADINLAR ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹KADINLAR ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹

Öneri: ‹lk cinsel iliflkiden yaklafl›k olarak 3 y›l 
sonra Pap smear testi y›lda bir
30 yafl›ndan sonra 3 Pap smear testi normal 
ise hekim karar› ile 2-3 y›lda bir

KOLON VE REKTUM KANSERLER‹

Kolon (kal›n barsak) ve rektum (makat) 
kanserleri özellikle yafll›larda, ya¤dan zengin 
ve posadan fakir g›dalarla beslenenlerde ve 
aile hikâyesi olanlarda daha s›k görülmektedir. 
Bu nedenle kolon ve rektum kanserlerinin erken 
dönemde belirlenebilmesi için belli yafltan sonra 
afla¤›da yer alan befl seçenekten birinin takip 
edilmesi oldukça önemlidir:	

 	Gaitada gizli kan testi	
 	Sigmoidoskopi 	
 	Gaitada gizli kan testi ve sigmoidoskopi	
 	Çift kontrast baryum lavmanl› kolon filmi 	
 	Kolonoskopi

NOT: Yak›n akrabalar›nda kolon-rektum kanseri 
h ikâyes i  o lan la rda  tak ip  k r i t e r l e r i  
de¤iflebilmektedir. Bu konuda hekiminizle 
görüflerek kendinize uygun tarama program›n› 
oluflturmal›s›n›z.

Gaitada gizli kan testi
Gaitada gizli kan tarama testi ile d›flk›dan al›nan 
örnekte gözle görülmeyen kan varl›¤› araflt›r›l›r.
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren y›lda bir.

Sigmoidoskopi 
Sigmoidoskop ad› verilen ince, ucunda ›fl›k 
olan bir araçla hekim alt kolon veya rektuma 
girerek kanser varl›¤›n› gösteren bulgular› 
de¤erlendirir.
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren 5-10 y›lda bir

Kolonoskopi 
Kolonoskop ad› verilen ince, ucunda ›fl›k olan 
bir araçla hekim tüm kolon ve rektuma girerek 
kanser varl›¤›n› gösteren bulgular› de¤erlendirir.
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren 10 y›lda bir 

Çift kontrast baryum lavmanl› kolon filmi
Çift kontrast baryum lavmanl› kolon grafisi ya 
da baryumlu kolon grafisi olarak adland›r›l›r, 
makattan baryumlu kontrast madde ve hava 
verilerek kal›n barsaklar›n incelenmesidir. 
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren 5 y›lda bir

C‹LT

Cilt kanseri özellikle beyaz tenlilerde ve günefl 
alt›nda çal›flan iflçilerde daha s›k görülmektedir. 
Basit olan cilt muayenesinin kendi kendine 
düzenli olarak yap›lmas› ile cilt kanseri erken 
dönemde belirlenebilir. Bu muayene s›ras›nda 
kifli bafltan afla¤› vücudunun tüm bölümlerini 
inceleyerek benlerin büyüklü¤ü, yap›s› veya 
renginde meydana gelen de¤ifliklikleri izler. 

Hekim Taraf›ndan Cilt Muayenesi (HCM)
Rutin kontroller s›ras›nda da yap›labilen cilt 
muayenesi s›ras›nda hekim benlerin yap›s›n› 
ve  ben le rde  o luflan  de¤ i fl i k l i k l e r i  
de¤erlendirmektedir.
Öneri: 	20-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir
           40 yafl›ndan sonra 1-2 y›lda bir 

Kendi Kendine Cilt Muayenesi (KKCM)
Öneri: 	20 yafl›ndan itibaren ayda bir
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ERKEKLER ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹ERKEKLER ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹

PROSTAT

Prostat kanseri özellikle yafll› erkeklerde s›k 
görülen bir kanser türüdir. Prostat kanserlerinin 
%80'inden fazlas› özellikle 65 yafl ve üstü 
erkeklerde ortaya ç›kmakla birlikte, genç 
erkeklerde de görülebilir. Bu kanser türünün 
erken tan›s›nda belli yafltan sonra rektal (makat) 
muayene ve Transrektal ultrasonografi (TRUS) 
yap›lmas› ve kanda prostat-spesifik antijen 
(PSA) düzeyinin de¤erlendirilmesi oldukça 
önemlidir.

NOT: Yak›n akrabalar›nda prostat kanseri 
h ikâyes i  o lan la rda  tak ip  k r i t e r l e r i  
de¤iflebilmektedir. Bu konuda hekiminizle 
görüflerek kendinize uygun tarama program›n› 
oluflturmal›s›n›z.

Rektal Muayene
Rektal (makat) muayene s›ras›nda hekim 
prostat bezinde herhangi bir büyüme olup 
olmad›¤›n› de¤erlendirir.
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren y›lda bir 

PSA
Prostat-spesifik antijen testi (PSA) erke¤in 
kan›nda bulunan özel bir proteinin düzeyini 
ölçmektedir. Bu proteinlerin prostat kanseri ve 
di¤er prostat hastal›klar› s›ras›nda artt›¤› 
görülmüfltür. 
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren y›lda bir.

TRUS
Transrektal ultrasonografi (TRUS) rektuma 
(makata) yerlefltirilen bir aletten meydana gelen 
dalga seslerini de¤erlendirerek kanseri belirler. 
Prostatta ses dalgalar›n›n yaratt›¤› yank›lar 
bilgisayar yard›m› ile  resme dönüfltürülür. 
TRUS rutin olarak yap›lan bir test de¤ildir. 
Hekimler bu testi tan›ya destek olarak kullan›rlar.

TEST‹S

Testis kanseri özellikle 15-35 yafllar› aras›nda 
olan genç erkeklerde s›k görülen bir kanser 
tipidir. Belli yafltan sonra ayl›k kendi kendine 
testis muayenesinin düzenli olarak yap›lmas› 
ve bu hastal›¤a iliflkin semptomlar›n (testislerde 
küçük a¤r›l› kitle, skrotumda (haya torbas›) 
a¤›rl›k hissinin olmas›, alt kar›n bölgesinde veya 
kas›kta a¤r›, testislerde elle herhangi bir 
de¤ifliklik hissedilmesi ve skrotumda ani kan 
veya s›v› toplanmas›) de¤erlendirilmesi ile 
hastal›k erken dönemde yakalanabilir.

Hekim Taraf›ndan Testis Muayenesi (HTM)
Öneri: 	20-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir
           40 yafl›ndan sonra y›lda bir 

Kendi Kendine Testis Muayenesi (KKTM)
Öneri: 	20 yafl›ndan itibaren ayda bir
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ERKEKLER ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹ERKEKLER ‹Ç‹N KANSER TARAMA TESTLER‹

KOLON VE REKTUM KANSERLER‹

Kolon (kal›n barsak) ve rektum (makat) 
kanserleri özellikle yafll›larda, ya¤dan zengin 
ve posadan fakir g›dalarla beslenenlerde ve 
aile hikâyesi olanlarda daha s›k    görülmektedir. 
Bu nedenle kolon ve rektum kanserlerinin erken 
dönemde belirlenebilmesi için belli yafltan sonra 
afla¤›da yer alan befl seçenekten birinin takip 
edilmesi oldukça önemlidir:	

Gaitada gizli kan testi	
Sigmoidoskopi 	
Gaitada gizli kan testi ve sigmoidoskopi	
Çift kontrast baryum lavmanl› kolon filmi 	
Kolonoskopi

NOT: Yak›n akrabalar›nda kolon-rektum kanseri 
h ikâyes i  o lan la rda  tak ip  k r i t e r l e r i  
de¤iflebilmektedir. Bu konuda hekiminizle 
görüflerek kendinize uygun tarama program›n› 
oluflturmal›s›n›z.

Gaitada gizli kan
Gaitada gizli kan tarama testi ile d›flk›dan al›nan 
örnekte gözle görülmeyen kan varl›¤› araflt›r›l›r.
Öneri: 	50 yafl›ndan itibaren y›lda bir.

Sigmoidoskopi 
Sigmoidoskop ad› verilen ince, ucunda ›fl›k 
olan bir araçla hekim alt kolon veya rektuma 
girerek kanser varl›¤›n› gösteren bulgular› 
de¤erlendirir.
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren 5-10 y›lda bir

Kolonoskopi 
Kolonoskop ad› verilen ince, ucunda ›fl›k olan 
bir araçla hekim tüm kolon ve rektuma girerek 
kanser varl›¤›n› gösteren bulgular› de¤erlendirir.
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren 10 y›lda bir 

Çift kontrast baryum lavmanl› kolon filmi
Çift kontrast baryum lavmanl› kolon grafisi ya 
da baryumlu kolon grafisi olarak adland›r›l›r, 
makattan baryumlu kontrast madde ve hava 
verilerek kal›n barsaklar›n incelenmesidir. 
Öneri: 50 yafl›ndan itibaren 5 y›lda bir

C‹LT
Cilt kanseri özellikle beyaz tenlilerde ve günefl 
alt›nda çal›flan iflçilerde daha s›k görülmektedir. 
Basit olan cilt muayenesinin kendi kendine 
düzenli olarak yap›lmas› ile cilt kanseri erken 
dönemde belirlenebilir. Kendi kendine yap›lan 
cilt muayenesi s›ras›nda kifli bafltan afla¤› 
vücudunun tüm bölümlerini inceleyerek benlerin 
büyüklü¤ü, yap›s› veya renginde meydana 
gelen de¤ifliklikleri de¤erlendirmektedir. 

Hekim Taraf›ndan Cilt Muayenesi (HCM)
Rutin kontroller s›ras›nda da yap›labilen hekim 
cilt muayenesi s›ras›nda benlerin yap›s›n› ve 
b e n l e r d e  o l u fl a n  d e ¤ i fl i k l i k l e r i  
de¤erlendirmektedir.
Öneri: 	20-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir	

40 yafl›ndan sonra 1-2 y›lda bir 

Kendi Kendine Cilt Muayenesi (KKCM)
Öneri: 	20 yafl›ndan itibaren ayda birKANSER
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KANSER TANISI KONDU⁄UNDAKANSER TANISI KONDU⁄UNDA

Kanserden flüpheleniyor veya kanser tan›s› 
konur ise, ne yapmal›s›n›z?
Bugün kanserin erken tan›s›nda kullan›lan 
tarama yöntemleri geçmifle k›yasla kanserin 
erken tan›s›nda oldukça iyi oldu¤unu 
söyleyebiliriz. Ancak bazen kanser, tarama 
yöntemlerini yapt›rmaya bafllamadan önce de 
oluflabilece¤inden kansere iliflkin belirti ve 
bulgular› bilmemiz ve bu konuda duyarl› 
olmam›z gerek hastal›¤›n erken tan›s›nda, 
gerekse etkili tedavisinde oldukça önemlidir. 
Bu nedenle kanser olabilece¤ini düflündü¤ünüz 
herhangi bir flikâyetiniz oldu¤unda ilgili uzmana 
gidip korkmadan gerekli taramalar› yapt›rman›z 
oldukça önemlidir. Kanser flüphesi oldu¤unda 
afla¤›da yer alan ad›mlar› takip etmeniz 
yeterlidir:
Kanser tan› ve tedavisinde uzmanl›k alm›fl bir 
hekime görünmeli ve gerekli tarama testlerini 
yapt›rmal›s›n›z. Onkologlar özellikle kanser 
tedavisinde rol alan hekimlerdir.	

 	Yap›lan taramalar sonucunda kanser 			
tan›s› kondu ise size uygun tedavi 				
seçeneklerinin neler oldu¤unu hekiminizle 		
görüflmeli ve hangi tedavi yaklafl›m›n› 			
seçece¤inize birlikte karar vermelisiniz. 			
Yapt›¤›n›z görüflmeler s›ras›nda 				
anlamad›¤›n›z bir fley var ise, soru sormal› 		
ve hekiminizin size anlayabilece¤iniz dilde 		
aç›klama yapmas›n› istemelisiniz.	
‹stiyorsan›z hekiminizle karar verdi¤iniz 			
tedaviye bafllamadan önce bu konuda 			
baflka bir hekime daha dan›flabilirsiniz. 	
Ailenizle ve arkadafllar›n›zla bu konuyu 			
konuflarak size destek olmalar›n› isteyin. 		
Kanserle tek bafl›na mücadele 				
etmemelisiniz.

Genellikle erken dönemde ço¤u kanser 
türü herhangi bir belirti vermez. 

‹yi bir sa¤l›k ve iyi bir yaflam için, 
kendinizi iyi hissetti¤iniz anlarda bile 
bu kitapç›kta yer alan tarama testlerini 
düzenli olarak yapt›rman›z kanserin 
erken tan›s›nda oldukça önemlidir. 

NOTLAR 
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KADINLARDA KANSER TARAMA     TESTLER‹ KONTROL L‹STES‹

Bu çizelgeyi hekiminize götürerek birlikte size 
uygun olan kanser tarama testlerini belirleyin 
ve hangi s›kl›kta yapt›rman›z gerekti¤ine karar 
veriniz.

Daha sonra testi yapt›rd›¤›n›z her tarihi bofl 
b›rak›lan kutular›n içine yaz›n›z.

Mammografi	
40 yafl›ndan itibaren y›lda bir								

Hekim Meme Muayenesi	
20-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir	
40 yafl›ndan sonra y›lda bir								

Kendi Kendine Meme Muayenesi	
20 yafl›ndan sonra her ay	

Pelvik Muayene	
18-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir 	
40 yafl›ndan sonra y›lda bir								

Pap Smear*	
‹lk cinsel iliflkiden yaklafl›k olarak 3 y›l sonra Pap 			
smear testi y›lda bir	
30 yafl›ndan sonra 3 Pap smear testi normal ise 			
hekim karar› ile 2-3 y›lda bir 								

Gaitada Gizli Kan Testi	
50 yafl›ndan sonra y›lda bir								

Sigmoidoskopi	
50 yafl›ndan sonra 5-10 y›lda bir								

Kolonoskopi	
50 yafl›ndan sonra 5-10 y›lda bir								

Çift kontrast baryum lavmanl› kolon filmi 	
50 yafl›ndan sonra 5 y›lda bir								

Hekim Cilt Muayenesi	
20-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir	
40 yafl›ndan sonra y›lda bir								

Kendi Kendine Cilt Muayenesi	
20 yafl›ndan sonra her ay

*3 y›l boyunca yap›lan Pap smear testinden normal sonuç al›n›rsa 
bu tarama yöntemini 1-3 y›l sonra yapt›rman›z› isteyebilir.



                  ERKEK KANSER TARAMA     TESTLER‹ KONTROL L‹STES‹

Bu çizelgeyi hekiminize götürerek birlikte size 
uygun olan kanser tarama testlerini belirleyin 
ve hangi s›kl›kta yapt›rman›z gerekti¤ine karar 
veriniz.

Daha sonra testi yapt›rd›¤›n›z her tarihi bofl 
b›rak›lan kutular›n içine yaz›n›z.

Rektal Muayene	
50 yafl›ndan sonra y›lda bir							

PSA	
50 yafl›ndan sonra y›lda bir								

Hekim Taraf›ndan Testis Muayenesi	
20-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir	
40 yafl›ndan sonra y›lda bir								

Kendi Kendine Testis Muayenesi	
20 yafl›ndan sonra her ay	

Gaitada Gizli Kan Testi	
50 yafl›ndan sonra y›lda bir							

Sigmoidoskopi	
50 yafl›ndan sonra 5-10 y›lda bir								

Kolonoskopi	
50 yafl›ndan sonra 5-10 y›lda bir								

Çift kontrast baryum lavmanl› kolon filmi 	
50 yafl›ndan sonra 5 y›lda bir								

Hekim Cilt Muayenesi	
20-39 yafllar› aras›nda 3 y›lda bir	
40 yafl›ndan sonra y›lda bir								

Kendi Kendine Cilt Muayenesi	
20 yafl›ndan sonra her ay


