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Καλωσορίσατε στην κλινική του BreastScreen �υτικής Αυστραλίας… 
 

Παρακαλούµε διαβάστε τις σηµαντικές αυτές πληροφορίες για τη µαστογραφία (εξέταση του 
µαστού µε ακτινογραφία) και συµπληρώστε το συνηµµένο έντυπο συναίνεσης ΠΡΟΤΟΥ κάνετε τη 
µαστογραφία σας.  Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, το προσωπικό στο τµήµα ακτινογράφησης 
µπορεί να σας βοηθήσει. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι µπορείτε να σταµατήσετε µια διαδικασία σε 
οποιαδήποτε στιγµή το θελήσετε. 

 
Σχετικά µε το πρόγραµµα ακτινογράφησης 

Στόχος του προγράµµατος ακτινογράφησης του µαστού είναι να µειώσει τους θανάτους που 
προέρχονται από τον καρκίνο του µαστού.  Η µαστογραφία είναι η καλύτερη µέθοδος που έχουµε 
επί του παρόντος για την εντόπιση των καρκίνων του µαστού όταν είναι πολύ µικροί για να τους 
αντιληφθείτε µε την αφή.  Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού αυξάνει τις πιθανότητες 
µιας επιτυχούς θεραπείας.  
 

Επίκεντρο του προγράµµατος του BreastScreen WA είναι η έγκαιρη ανακάλυψη του καρκίνου του 
µαστού.  Αλλαγές που φαίνονται στη µαστογραφία σας και που δεν θεωρούνται να είναι σηµάδι 
του καρκίνου του στήθους δεν αναφέρονται. 
 

Πρόσφατα ιατρικά στοιχεία δείχνουν ότι η ακτινογράφηση είναι πάρα πολύ χρήσιµη για  γυναίκες 
ηλικίας 50-74. Η πιθανότητα να έχετε καρκίνο του µαστού αυξάνει µε την ηλικία.  Σχεδόν 70% των 
καρκίνων του µαστού συµβαίνουν σε γυναίκες που είναι 50 χρόνων ή µεγαλύτερες.  Μαστογραφίες 
σε συχνά κανονικά διαστήµατα  µπορούν να µειώσουν τους θανάτους µεταξύ των γυναικών αυτών 
κατά 30% περίπου.  Τα κέρδη από τη µαστογραφία  για τις γυναίκες κάτω των 50 είναι λιγότερα.  
 

Πώς γίνεται η µαστογραφία; 

Θα σας ζητήσουν να βγάλετε τα ρούχα από τη µέση και πάνω και να φορέσετε µια ρόµπα.  Μια 
ειδικευµένη ακτινολόγος θα σας κάνει τη µαστογραφία.  
 

Ενώ θα σας κάνουν τη µαστογραφία ο µαστός πιέζεται για µερικά δευτερόλεπτα για να παρθεί  µια 
καθαρή εικόνα.  Αυτό µπορεί να είναι λίγο στενάχωρο.  
 

Συνήθως παίρνουν εικόνες από τον κάθε µαστό, αλλά µερικές φορές µπορεί να είναι αναγκαίο να 
πάρουν περισσότερες.  
 

Ποιος εξετάζει τη µαστογραφία; 

Το αποτέλεσµα της µαστογραφίας σας θα βασιστεί σε µια συµφωνία µεταξύ δύο τουλάχιστον 
ειδικευµένων ιατρών (ακτινολόγων) που έχουν µεγάλη πείρα στην εξέταση των 
µαστογραφιών. Όλες οι µαστογραφίες εξετάζονται από τον κάθε ιατρό ξεχωριστά.  Μερικές 
φορές, αν οι δύο ακτινολόγοι δεν συµφωνήσουν, ένας τρίτος ακτινολόγος θα εξετάσει τη 
µαστογραφία σας.  
 

Τι θα συµβεί αν χρειαστώ επαναληπτική ακτινογραφία; 

Πολύ περιστασιακά ο ακτινολόγος θα ζητήσει µια επαναληπτική ακτινογραφία αν η εικόνα που 
εµφανίζεται δεν είναι αρκετά ευκρινής. Αν είναι απαραίτητο αυτό θα σας τηλεφωνήσουν ή θα 
λάβετε επιστολή που θα σας ζητά να επιστρέψετε. Αυτές οι επαναληπτικές ακτινογραφίες θα 
γίνουν στην κλινική ακτινογράφησης. 
 
Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων 
Οι περισσότερες γυναίκες ενηµερώνονται µε επιστολή εντός 14 ηµερών ότι όλα είναι καλά. 
�εν είναι ασυνήθιστο γυναίκες να κληθούν πίσω για περισσότερες εξετάσεις. Αν αυτό  είναι 
αναγκαίο, η νοσοκόµα αξιολόγησης του µαστού από το BreastScreen WA θα σας τηλεφωνήσει 
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και θα το συζητήσει µαζί σας.  Συνήθως οι εξετάσεις αυτές δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα 
πρόβληµα που να χρειάζεται περισσότερες εξετάσεις.  
 

Στις γυναίκες που κάνουν τις ακτινογραφίες τους στη µητροπολιτική περιοχή θα προσφερθεί ένα 
ραντεβού σε ένα κέντρο προγράµµατος αξιολόγησης όπου θα συζητηθούν θέµατα και απόψεις 
γύρω από τη µαστογραφία και αν χρειάζεται να γίνουν και άλλες εξετάσεις.  
 

Για τις γυναίκες που η ακτινογράφησή τους έγινε σε επαρχιακό κινητό τµήµα τα επιπλέον  αυτά 
θέµατα γύρω από τη µαστογραφία θα συζητηθούν, για την εξυπηρέτησή τους, στην κινητή 
µονάδα. 
 

Παρακαλώ σηµειώστε:  Το ΒreastScreen DΑ κρατά τις µαστογραφίες για να τις συγκρίνει µε 
µελλοντικές ακτινογραφήσεις.  
 

Πόσο αξιόπιστη είναι η µαστογραφία; 
Οι µαστογραφίες µπορούν να φανερώσουν µέχρι 90% των καρκίνων του µαστού.  Υπάρχουν 
µερικοί καρκίνοι που δεν µπορείς να τους δεις σε µια µαστογραφία.  Γυναίκες νεότερης ηλικίας 
ή γυναίκες που κάνουν Θεραπεία Αναπλήρωσης Ορµονών µπορεί να έχουν πολύ πιο συµπαγή 
ιστό στο στήθος από πιο ηλικιωµένες γυναίκες και αυτό δυσκολεύει περισσότερο την 
αναγνώριση ενός καρκίνου στη µαστογραφία.  Αυτό επίσης µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα οι 
γυναίκες της νεότερης ηλικίας να χρειαστούν περισσότερες εξετάσεις, συµπεριλαµβανοµένης 
και της βιοψίας, γιατί είναι δύσκολο να αποκλείσεις έναν καρκίνο µε βάση τη µαστογραφία.  
 

Παροµοίως µια µαστογραφία µπορεί αρχικά να φαίνεται ανησυχητική αλλά περαιτέρω εξέταση 
δείχνει ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβληµα. 
 

Με το να κάνετε µια µαστογραφία δεν σηµαίνει ότι εµποδίζετε τον καρκίνο του µαστού αλλά µια 
έγκαιρη ανακάλυψη εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατότητα για µια επιτυχή θεραπεία.  
 

Μπορεί η µαστογραφία να προξενήσει οποιαδήποτε βλάβη; 
Μερικές φορές η πίεση που χρησιµοποιείται για να σας κάνουν τη µαστογραφία µπορεί να 
δηµιουργήσει προσωρινά ευαισθησία ή µελάνιασµα. Αυτό δεν προξενεί µακροχρόνια βλάβη 
στον ιστό του µαστού.  
 

Κάθε µαστογραφία χρησιµοποιεί µια πολύ µικρή δόση ραδιενέργειας.  Πρόσφατες αποδείξεις 
δείχνουν ότι ο κίνδυνος που συνδέεται µε την έκθεση στην ακτινοβολία αυτή είναι πάρα πολύ 
µικρός.  Τα οφέλη που απορρέουν από µια µαστογραφία υπερβαίνουν κατά πολύ το µικρό αυτό 
κίνδυνο.  
 

Dεν συνιστάται στις γυναίκες που νοµίζουν ότι µπορεί να είναι έγκυες να κάνουν µαστογραφία.   
Αν υπάρχει πιθανότητα ότι µπορεί να είστε έγκυος, παρακαλούµε ενηµερώστε τον/την υπάλληλο 
υποδοχής ή τον/την ακτινολόγο.  

 
Τι κάνω στην περίπτωση που έχω όγκο ή πρόβληµα στο µαστό τώρα; 
Αν έχετε παρατηρήσει έναν όγκο στο µαστό σας, έκκριση από τη ρώγα ή άλλες αλλαγές στους 
µαστούς σας παρακαλούµε πείτε το στον/στην ακτινολόγο προτού σας κάνει τη µαστογραφία.  
Επίσης είναι σηµαντικό να δείτε το γιατρό σας σχετικά µε τα συµπτώµατα αυτά κι αν ακόµα η 
µαστογραφία είναι εντάξει.   
 

Γιατί πρέπει να σας δώσω πληροφορίες και στοιχεία του οικογενειακού µου γιατρού;  
Για να σας δώσουµε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ο οικογενειακός γιατρός σας χρειάζεται να 
έχει πληροφορίες για όλη την ιατρική σας φροντίδα. Θέλουµε να στείλουµε το αποτέλεσµα της 
µαστογραφίας σας στο γιατρό σας.  Στο διάστηµα µεταξύ µαστογραφιών είναι σηµαντικό να 
εξετάζετε τους µαστούς σας συχνά και να αναφέρετε οτιδήποτε αλλαγές στο γιατρό σας αµέσως.  
Επίσης εισηγούµαστε τακτικές εξετάσεις από το γιατρό σας. 


