
 Kanker payudara merupakan tumor 

ganas yang tumbuh di dalam 

jaringan payudara. 

 

 Kanker Payudara bisa mulai tumbuh 

di dalam kelenjar susu, saluran susu, 

jaringan lemak maupun jaringan ikat 

pada Payudara 

 

1. Pemeriksaan payudara sendiri 

(SADARI)  

2. Pemeriksaan payudara klinis 

(SADANIS)  

3. Pemeriksaan payudara klinis oleh 

petugas yang terlatih  

4. Mammografi skrining  

 

Apa itu Kanker Payudara? 

1.Benjolan di payudara  

2. Gatal dan ruam yang terus   

menerus disekitar puting 

3. Perdarahan atau keluarnya cairan 

dariputingyangtidakbiasanya 

4. Kulit payudara membengkak dan 

meneball                                               

5. Puting melesak ke dalam 

6. Kulit payudara menkerut dan 

menebal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Melakukan Inspeksi Payudara dan 

Daerah Sekitarnya Dengan Lengan di 

Samping, di Atas Kepala, dan Bertolak 

Pinggang  

Pemeriksaan Fisik  
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Skrinning kanker Payudara :  



 

1. F a k t o r  R e p r o d u k s i  : 

Nuliparitas,haid pada usia 

muda ,menopause usia 

lebih tua. 

2. Penggunaan Hormon 

( pil KB ) 

3. Penyakit Fibrokistik : adanya 

tumor menjadi ganas 

4. Riwayat keluarga dari faktor 

genetik 
5. Umur 

 

PROGNOSIS KANKER 

PAYUDARA DITENTUKAN  

 

Kemungkinan penyebab kanker 
payudara 

 

1. PEMBEDAHAN 

2. NON PEMBEDAHAN : 

 Terapi Radiasi 

 Terapi Hormonal 

 Kemoterapi 

 Terapi immonologi.   

                                 

 

PERAWATAN KANKER PAYUDARA 

 

1. Hoindari stess/kecemasan 

2. Tingkatkandukungan keluarga 

3. Istirahat yang cukup 

4. Lingkungan bersih / aman dari polusi 

5. Makanan yang berkwalitas / bergizi 

6. Kontrol yang teratur 

7. Pengobtan sesuai saran dokter 

 

 

PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI ( SADARI ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENANGAN KANKER PAYUDARA TUJUAN DIET PADA PENDERITA KANKER : 

1. Memberikan makanan yang seimbang 
sesuai  dengan penyakit dan daya terima 
penderita. 

2.Mencegah penurunan berat badan yang 
berlebihan 

3. Mengurangi rasa mual, muntah, diare 
 
BAHAN MAKANAN YANG DILARANG : 

Lauk yang dibakar, diasap, diasinkan seperti 
ikan asin, ikan bakar, sate, dll 

Makanan yang di awetkan : sosis, sarden, 
dan makanan kaleng lainya 

Makanan yang mengandung lemak yang 
bersifat karsiogenik seperti makanan yang 
digoreng dengan minyak yang terlalu 
panas 

BAHAN MAKANAN YANG DIBATASI: 
. Daging yang berwarna merah seperti  
     daging sapi, kambing, 

Makanan yang mengandung lemak yang        
tinggi (gajih,kulit) 

Pemakaian gula yang berlebihan. 
BAHAN MAKAN  

YANG  DIANJURKAN : 

Semua bahan makanan kecuali yang 

 dilarang 
Bahan makanan yang banyak mengandung 

zat bioaktif (antioksidan) dan mengan-
dung serat seperti buah, dan sayur 


