
 

Σας έχουν ξανακαλέσει για περαιτέρω 

ακτινογραφίες μαστού. Για την πλειονότητα 
των γυναικών που τις ξανακαλούν για 

περαιτέρω εξετάσεις το αποτέλεσμα των 
εξετάσεων είναι φυσιολογικό) (δεν έχουν 
καρκίνο του μαστού). 

Γιατί με ξανακάλεσαν;

Δεν είναι ασυνήθιστο να σας ξανακαλέσουν για 

περαιτέρω ακτινογραφίες μαστού. Οι συνήθεις 
λόγοι που σας ξανακάλεσαν  είναι οι εξής: 

Πυκνότητα 

Μια μαστογραφία είναι μια ακτινογραφία του ιστού 
του μαστού σας. Η άνιση κατανομή του ιστού του 

μαστού μπορεί να μοιάζει με ανωμαλία. Οι 
περαιτέρω ακτινογραφίες μπορεί να βοηθήσουν  

ώστε να αναγνωρίσουν μια πυκνή περιοχή ωσάν  
ένα φυσιολογικό αδενικό ιστό. 

Κύστεις 

Μια στρογγυλή πυκνότητα με καθαρά άκρα είναι 

συνήθως μια κύστη ή ένα καλοήθες  (μη καρκινικό) 
ογκίδιο. Εάν τα άκρα δεν φαίνονται καθαρά, 
ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις. 

Ασβεστώσεις  

Οι κηλίδες ασβεστίου (ασβεστώσεις) 

παρατηρούνται στη μαστογραφία σε πολλές 
γυναίκες και αυτές οι ασβεστώσεις είναι συνήθως 

φυσιολογικές. Ωστόσο, ακανόνιστες ομάδες από 
ασβεστώσεις μπορεί να είναι το πρώιμο σημάδι 
καρκίνου και χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις. 

Ουλές 

Μια προηγούμενη εγχείρηση στο μαστό μπορεί να 

προκάλεσε μια ουλή. Η ουλή στον ιστό κάνει την 

ανάγνωση των ακτινογραφιών πιο δύσκολη και 
μπορεί να χρειαστείτε μερικές επιπλέον εξετάσεις. 

Δείκτες δέρματος   

Οι δείκτες δέρματος που εμφανίζονται στην 
ακτινογραφία πιθανόν να έχουν τοποθετηθεί πάνω 

από  περιοχές με ουλές, κρεατοελιές ή 
συμπτωματικές περιοχές στο μαστό για να 

βοηθήσουν τον ακτινολόγο να μελετήσει τις 
ακτινογραφίες.  

Πώς θα μάθω τα αποτελέσματα των 
περαιτέρω ακτινογραφιών μαστού;

Η BreastScreen WA θα σας τηλεφωνήσει για να σας 
ενημερώσει τα αποτελέσματα της μαστογραφίας σας. 

Μπορούν να συστήσουν επιπλέον εξετάσεις  και οι 

εξετάσεις αυτές  θα εξαρτηθούν από την εμφάνιση 
της μαστογραφίας. Μη διστάσετε να κάνετε όσες 

ερωτήσεις θέλετε, για να καταλάβατε γιατί σας 
ξανακάλεσαν. 

 

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω  εξετάσεις, θα σας 

προσφέρουν ένα ραντεβού στο Κέντρο Αξιολόγησης 

του Μαστού στην BreastScreen WA  για περαιτέρω 

εξετάσεις του μαστού. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται  

δωρεάν και οι γυναίκες της επαρχίας μπορεί επίσης να 

δικαιούνται βοήθεια από το Πρόγραμμα Ταξιδιωτικής 

Βοήθειας Ασθενών (PATS). Σας παρακαλούμε 

ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον 

οικογενειακό σας γιατρό.  

Προηγούμενες απεικονίσεις 

Σας παρακαλούμε φυλάξτε τις απεικονίσεις από τις 

προηγούμενες μαστογραφίες και υπερηχογραφημάτων 

του μαστού που έχετε λάβει. Οι προηγούμενες εικόνες 

μπορούν να βοηθήσουν πολύ τον ακτινολόγο 

δείχνοντας ότι μια πιθανή περιοχή ανησυχίας στην 

τελευταία μαστογραφία σας είναι ένα αθώο 

μακροχρόνιο εύρημα που δεν ανησυχεί. 

Ποιες άλλες εξετάσεις μπορεί να είναι 

απαραίτητες;

Οι περισσότερες αλλοιώσεις που  ανακαλύφθηκαν  από 

μια μαστογραφία είναι πολύ μικρές για να τις 

ψηλαφήσεις στο μαστό και χρειάζονται ειδικές εξετάσεις. 

Περαιτέρω εικόνες με διαγνωστική μαστογραφία  

Αυτό περιλαμβάνει επιπλέον μαστογραφίες του 

μαστού που εστιάζονται στην περιοχή κλινικού 

ενδιαφέροντος. 

Τομοσύνθεση μαστού / τρισδιάστατη (3D) 

μαστογραφία 

Η τρισδιάστατη μαστογραφία (που ονομάζεται επίσης 

ψηφιακή τομοσύνθεση μαστού) χρησιμοποιεί ειδικό 

λογισμικό υπολογιστή για να δημιουργήσει μια 

τρισδιάστατη απεικόνιση του μαστού χρησιμοποιώντας  

ακτινογραφίες (μαστογραφίες) που λαμβάνονται από 

διαφορετικές γωνίες. H παραδοσιακή μαστογραφία 

δημιουργεί μια δισδιάστατη (2D) εικόνα του μαστού. 

Κλινική εξέταση μαστού 

Εάν χρειάζεστε κλινική εξέταση μετά την εξέταση των 

εικόνων σας από τον ακτινολόγο, τότε μια  γιατρός του 

μαστού θα κάνει μια λεπτομερή εξέταση των μαστών 

σας και θα σας μιλήσει για το ιατρικό σας ιστορικό. 

Υπερηχογράφημα μαστού 

Είναι μια εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα 

(όχι ακτινοβολία) για να απεικονίσει περισσότερες 

λεπτομέρειες του ιστού του μαστού. Το στήθος 

καλύπτεται με τζελ και σας πιέζουν το δέρμα με ένα 

ανιχνευτή.  

Βιοψία καθοδηγούμενη από απεικόνιση  

Στη βιοψία του μαστού εισάγεται μια βελόνα στο 

μαστό για να πάρουν ένα δείγμα από τον ιστό στην 

περιοχή του κλινικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να 

μπορεί να εξεταστεί με μικροσκόπιο. 

Περαιτέρω εξετάσεις, τι σημαίνει αυτό;
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Ο ακτινολόγος που εκτελεί τη διαδικασία χρησιμοποιεί 

το υπερηχογράφημα ή την ακτινογραφία για 

καθοδήγηση διασφαλίζοντας έτσι ότι η βελόνα θα πάρει 

το δείγμα από τη σωστή θέση του ιστού. 

Χρησιμοποιείται τοπικό αναισθητικό. Ο ιστός εξετάζεται 

από έναν παθολόγο και τα αποτελέσματα είναι 

συνήθως διαθέσιμα 24 ώρες αργότερα. 

Κλιπ δείκτης 

Μερικές φορές μετά τη διεξαγωγή της βιοψίας με την 

καθοδήγηση ακτινογραφίας, μπορεί να είναι 

απαραίτητο να επισημανθεί η θέση της βιοψίας με ένα 

μικροσκοπικό μεταλλικό κλιπ δείκτη. 

Μπορούν να ανακαλυφθούν όλοι οι 

καρκίνοι από αυτές τις εξετάσεις;

Οι περισσότεροι καρκίνοι του μαστού θα διαγνωστούν, 

αλλά κανένα τεστ δεν μπορεί να εγγυηθεί την 

ανακάλυψη όλων των καρκίνων. Είναι σημαντικό για 

όλες τις γυναίκες να ακολουθήσουν τις οποιεσδήποτε 

υποδείξεις που τους έχουν γίνει. 

Στο ραντεβού Αξιολόγησης

Αυτά είναι πολυεπιστημονικά Ειδικά Κέντρα όπου θα 

λάβετε εξειδικευμένη αξιολόγηση και διαχείριση από την 

ομάδα μας που αποτελείται από ακτινολόγους, 

παθολόγους, νοσοκόμους, ακτινογράφους, γιατρούς 

του μαστού και χειρούργους.  

Όλα τα ραντεβού γίνονται το πρωί. Και ίσως να 

χρειαστεί να διαθέσετε μέχρι και 8 ώρες για την πλήρη 

αξιολόγησή σας. Σας παρακαλούμε ενημερώστε το 

προσωπικό της κλινικής αν χρειάζεστε ιατρικό 

πιστοποιητικό για τον εργοδότη σας. 

Φέρτε χρήματα για στάθμευση. Εναλλακτικά, 

τηλεφωνήστε στο Transperth στο 13 62 13 για επιλογές 

με τη δημόσια συγκοινωνία. 

Αποτελέσματα στο γιατρό σας

Εάν έχετε ορίσει έναν οικογενειακό γιατρό  (και σας 

ενθαρρύνουμε να το κάνετε), η BreastScreen WA θα 

τον/την ειδοποιήσει για το ραντεβού σας για τις 

περαιτέρω εξετάσεις. Ο/η οικογενειακός γιατρός σας θα 

ενημερωθεί επίσης για τα αποτελέσματα της επίσκεψης 

αξιολόγησης. 

BreastScreen WA

Τηλέφωνο (08) 9323 6700   Φαξ (08) 9323 6799  

Email: breastscreenwa@health.wa.gov.au 

Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS) 13 14 50 
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