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Чому  проводиться  скрин нг  населення?

Що  таке  
програма  скрин нгу  
раку  молочної  залози?

Можливо,  для  вас  менш  сенсу  брати  участь  у  скрин нгу  населення.  Або  нший  чек  
краще  для  вас.  Поговор ть  з   своїм  л карем  про  те,  що  найкраще  для  вас.  Хочете  
б льше  нформац ї?  Перегляньте  цей  веб-сайт:  www.volksonderzoekborstkanker.nl

Кожна  сьома  ж нка  в  Н дерландах  захвор є  на  рак  грудей.  Мета  скрин нгу  населення  –  
якомога  ран ше  виявити  рак  молочної  залози.  Чим  ран ше  буде  виявлено  рак  молочної  
залози,  тим  б льше  шанс в  на  усп шне  л кування.

У  вас  погане  здоров’я?  Або  у  вас,  можливо,  вищий  ризик  раку  молочної  залози  через  спадкову  
схильн сть  або  через  рак  грудей  чи  яєчник в  у  ваш й  родин ?

Скрин нг  населення  для  вас  безкоштовний

Часто  потр бне  менш  нвазивне  л кування.

Участь  у  скрин нгу  населення  для  вас  безкоштовна.  Уряд  оплачує  перев рку  населення.  
Можуть  знадобитися  подальш   огляди  в  л карн .  Це  подальше  досл дження  не  є  
частиною  скрин нгу  населення.  Витрати  на  це  покриває  ваша  медична  страховка.  
Можливо,  вам  доведеться  оплатити  всю  або  частину  вартост   самост йно.  Це  залежить  
в д  того,  наск льки  велика  ваша  франшиза  та  ск льки  її  ви  використали.  У  вас  є  
питання  з  цього  приводу?  Тод   зверн ться  до  свого  медичного  страховика.

Популяц йний  скрин нг  раку  молочної  залози  –  це  безкоштовне  медичне  обстеження  
на  рак  молочної  залози.  Ус   ж нки  у  Н дерландах  у  в ц   в д  50  до  75  рок в  
отримують  запрошення  на  участь  кожн   два  роки.  Ви  вир шуєте,  чи  хочете  ви  брати  
участь.  Якщо  ви  берете  участь,  ми  зробимо  рентген  ваших  грудей.  Таким  чином,  ми  можемо  
побачити,  чи  є  у  вас  рак  молочної  залози,  перш  н ж  ви  пом тите  його  сам .
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•  Існують  р зн   види  раку.  Найпоширен шим  раком  у  ж нок  є  рак  молочної  залози.

•  Зм нюється  форма  або  розм р  грудей.

•  Т ло  складається  з  м льйон в  кл тин.  Зм ни  в  кл тинах  можуть  спричинити  їх  занадто  

швидкий  р ст    пошкодити  орган зм.  Це  може  стати  раком.

www.thuisarts.nl/borstkanker

•  Ваша  грудна  кл тка  в дчуває  себе  накше,  н ж  зазвичай.

www.kanker.nl/borstkanker

•  Ви  в дчуваєте  припухл сть  п д  пахвою.

•  З  соска  вид ляється  кров  або  зелена,  коричнева,  молочна  або  водяниста  р дина.

www.kwf.nl/borstkanker

•  У  вас  рана  на  грудях,  яка  погано  загоюється.

www.borstkanker.nl

•  Ви  пом тили  почервон ння,  лущення  або  втягування  соска.

Д знайтеся  б льше  про  рак  молочної  залози

•  У  вас  є  ямочки  або  ямочки  на  грудях.  •  Шк ра  на  

грудях  з  к сточками    схожа  на  апельсинову  к рку.

б льше,  що  ви  можете  зц лити.

•  Ви  бачите  або  в дчуваєте  шишку  на  грудях.

•  Рак  молочної  залози  може  вбити  вас.  Якщо  його  виявити  рано,  велика  ймов рн сть

•  Ви  в дчуваєте  ущ льнення,  припухл сть  або  затверд ння  в  грудях.

•  Спочатку  рак  молочної  залози  може  рости  без  того,  щоб  ви  пом тили.  •  Рак  молочної  

залози  може  рости  пов льно,  але  також  швидко.  Це  р зне  для  кожної  людини.

Якщо  у  вас  є  скарги  або  зм ни  в  грудях,  зверн ться  до  свого  л каря .  Скрин нг  

населення  призначений  для  людей,  як   не  мають  скарг  на  груди.  У  вас  є  як сь  претенз ї?  

Або  ви  бачите  чи  в дчуваєте  будь-яку  з  наведених  нижче  зм н?  Не  чекайте  запрошення  в д  

популяц ї.  Негайно  зверн ться  до  л каря.  Ви  також  повинн   зробити  це,  якщо  ви  брали  

участь  у  скрин нгу  населення  з   скаргами.

Що  таке  рак  молочної  залози?
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•  Виконайте  запитання  на  зворот   листа.  •  При  соб   
мати  лист    документ,  що  посв дчує  особу  (паспорт,  

посв дчення  особи  або  вод йськ   права).

У  ц й  брошур   ви  отримали  запрошення  зробити  рентген  ваших  грудей.

Запис  займає  близько  20  хвилин.

Досл дження  проводиться  в  досл дницькому  центр   поблизу  вас.
Сп вроб тник  спочатку  перев ряє  ваш   дан .

Досл дження  в  5  крок в

2.  Науково-досл дний  центр

1.  Лист

44
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Ми  розпов мо  вам,  що  буде.

П сля  огляду  ви  знову  одягнетеся    

сядете  в  зон   оч кування.
Сп вроб тник  перев ряє,  чи  як сн   
фотограф ї.

У  вас  є  шрами  на  грудях?  Або  ваш   груди  
дуже  чутлив ?  Якщо  ви  скажете  нам,  ми  
можемо  це  врахувати.

Якщо  так,  то  готово.  Х ба  це  не  так?  
Пот м  прац вник  робить  одну  або  к лька  
додаткових  фотограф й.

Ми  зробимо  два  рентген вськ   зн мки  

кожної  грудей.  Інод   потр бно  б льше  

фотограф й.  Для  кожної  фотограф ї  ми  
стискаємо  вашу  грудну  кл тку  м ж  двома  

пластинами  на  к лька  секунд.  Це  необх дно,  

щоб  зробити  гарну  фотограф ю,  з  якомога  

менше  випром нювання.

Ваша  черга?  Пот м  ви  зн маєте  верхн й  

одяг  у  роздягальн .

Тиск  може  бути  незручним,  але  це  не  

зашкодить  вашим  грудям.  Ви  можете  
сказати  сп вроб тнику,  якщо  вам  це  
б льше  не  подобається.  Разом  ми  гарантуємо,  
що  розсл дування  проходить  максимально  
гладко.

Рентген вськ   зн мки  ваших  грудей  
передадуть  двом  рентгенологам.  Рентгенологи  
–  це  л кар -спец ал сти.  Вони  оц нюють  
фотограф ї  окремо  один  в д  одного.

4.  Чи  вс   фотограф ї  вдал ?

3.  Рентген вськ   промен
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п д  час  оч кування.
•  У  досл дницькому  центр   працюють  ж нки  та  чолов ки.  •  Не  наносьте  

на  верхню  частину  т ла  мазь,  порошок  або  лосьйон.

Хочете  побачити,  як  проходить  розсл дування?

Не  забудьте  взяти  з  собою

Перегляньте  в део  на  www.volksonderzoeknederland.nl/borstonderzoek

Можна  використовувати  дезодорант.

•  Ваш  документ,  що  посв дчує  особу  (паспорт,  посв дчення  особи  або  вод йськ   права).

•  Чи  використовуєте  ви  цинкову  мазь  на  грудях?  Припин ть  це  за  два-три  тижн   до  обстеження.

•  Лист,  який  ви  отримали  разом  з  ц єю  папкою.  Напиш ть  м’я  та  контактн   дан   свого  

л каря  загальної  практики.

•  У  б льшост   досл дницьких  центр в  немає  туалету.  •  Одягн ть  

зручний  верхн й  одяг.  Якщо  хочете,  в зьм ть  шаль  для

Ми  над шлемо  листа  з  результатами  

протягом  10  робочих  дн в.  Чи  проводите  ви  

опитування  в  той  самий  день,  що  й  нш   люди  

у  вашому  район ?  Може  статися,  що  ви  не  вс   

отримаєте  листа  з  результатами  в  один  день.  Це  

н чого  не  говорить  про  результат.  Тож  не  варто  

турбуватися  про  це.

•  Ваш   груди  можуть  бути  чутливими  протягом  к лькох  дн в  п сля  обстеження.

5.  Результат

Добре  знати
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Завдяки  рентгену  ми  можемо  побачити  в дхилення,  як   ви  сам   не  пом чаєте.

Рентген  все  ще  є  найкращим  способом  скрин нгу  населення  для  виявлення  раку  молочної  
залози.

Рентген  грудей  дозволяє  нам  розглянути  тканину  ваших  грудей.  Таким  чином  ми  можемо  

виявити  в дхилення,  як   можуть  бути  раком  молочної  залози.

Робимо  по  два  рентген вськ   зн мки  кожної  
грудей.  Коли  ми  притискаємо  ваш   груди  разом,  

ми  можемо  максимально  обмежити  

випром нювання.  Випром нювання,  яке  ви  

отримуєте  в д  цих  чотирьох  рентген вських  

промен в,  дуже  мало:  воно  менше,  н ж  

випром нювання,  яке  ви  отримуєте,  коли  ви  летите  л таком  один  раз.

Чим  ран ше  ми  виявимо  рак  молочної  залози,  тим  б льше  шанс в  на  усп шне  л кування  

раку  молочної  залози.

Рад ац я  може  викликати  рак,  але  при  так й  

к лькост   ризик  дуже  малий.

Створення  рентген вських  промен в  випром нює.  Ви  також  отримуєте  рад ац ю  в  

повсякденному  житт .  Це  випром нювання  надходить  в д  природних  газ в  у  будинку,  
їж ,  ґрунту,  буд вельних  матер ал в  та  Всесв ту.
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Чому  ми  використовуємо  
рентген вськ   промен ?
Ми  можемо  побачити  в дхилення  в д  норми  на  рентген вських  зн мках

Ми  можемо  виявити  рак  молочної  залози  на  ранн й  стад ї

Ми  використовуємо  якомога  менше  випром нювання  для  кожної  фотограф ї
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Поб чн   знах дки

Б льше  нформац ї  про  випадков   знах дки  можна  
знайти  на  сайт   www.  Population  Research  Breast  Cancer.

Два  рентгенолога  дивляться  на  рентген вськ   зн мки.  Це  фах вц ,  як   шукають  в дхилення  
на  фотограф ях.  Кожен  з  них  виглядає  окремо.  Якщо  вони  дають  нший  результат,  фотограф ї  
розглядаються.

Рентгенологи  шукають  на  зн мках  ознаки  раку  грудей.  Інод   вони  знаходять  щось  нше,  що  
називається  випадковою  знах дкою.  Таким  чином,  випадкова  знах дка  –  це  те,  що  можна  
побачити  випадково.  У  раз   потреби  рад ологи  передадуть  це  вашому  терапевту.  П сля  цього  
вам  зателефонує  л кар.

Рентген  грудної  кл тки  
називається  «мамограф я».
«Мама»  —  це  латинське  
слово  для  грудей.

Чи  брали  ви  ран ше  участь  у  скрин нгу  населення?  Пот м  рентгенологи  пор внюють  
нов   зн мки  з   зн мками  з  вашого  попереднього  огляду.  Таким  чином  вони  зможуть  
побачити,  чи  є  в дм нност .  Це  може  допомогти  виявити  в дхилення  на  ранн х  стад ях.
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Як  ми  оц нюємо  
рентген вськ   промен ?

Опитування  особливо  корисне,  якщо  ви  берете  участь  щоразу

Рентгенологи  переглядають  рентген вськ   зн мки

я
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Ви  не  хочете  брати  участь  у  скрин нгу  населення?

Вам  вир шувати,  чи  брати  участь

Ви  можете  хвилюватися

Завжди  є  ймов рн сть,  що  рак  молочної  залози  залишиться  непом ченим.  Також  
можливо,  що  м ж  двома  тестами  у  вас  розвинеться  рак  грудей.  Ось  чому  важливо  
звернутися  до  л каря,  якщо  ви  в дчуваєте  скарги  на  груди.

Вас  можуть  направити  до  л карн .  Наприклад,  тому,  що  на  одному  з  рентген вських  
зн мк в  виявлено  в дхилення.  Або  тому,  що  фотограф ї  не  дають  достатньо  
нформац ї.  Це  не  обов’язково  означає,  що  у  вас  рак  грудей.

Будь  ласка,  вийд ть.  Якщо  ми  знаємо,  що  ви  не  приїдете,  ми  можемо  запланувати  когось  ншого.  

Ви  можете  скасувати  п дписку,  ув йшовши  за  допомогою  свого  DigiD  до  My  Population  Survey  на  

сайт   www.population  research  nederland.nl.  Ви  також  можете  зателефонувати  або  над слати  

електронний  лист.  Номер  телефону  та  адресу  електронної  пошти  можна  знайти  в  лист ,  що  
додається  до  ц єї  брошури.

Ви  ризикуєте  отримати  непотр бне  л кування  
У  деяких  людей  рак  молочної  залози  росте  наст льки  пов льно,  що  не  вплине  на  
них  протягом  життя.  В  якост   запоб жного  заходу  люди  також  зазвичай  отримують  
л кування  в д  цих  вид в  раку.

Як    будь-який  медичний  огляд,  скрин нг  населення  має  не  т льки  переваги,  
але  й  недол ки.  Ви  вир шуєте,  чи  хочете  ви  брати  участь.  У  будь-якому  випадку  
важливо  враховувати  наступне:

Ви  завжди  маєте  право  разом  з  л карем  вир шувати,  чи  будете  ви  л куватися    
яким  чином.

Скрин нг  населення  не  дає  повної  впевненост
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Для  отримання  додаткової  нформац ї  про  популяц йний  скрин нг  
в дв дайте  www.  Population  Research  Cancer  Breast

•  Рак  молочної  залози  зазвичай  пов льно  росте  у  людей  старше  75  рок в.  З  цього  в ку  ми  
р дше  виявляємо  рак  грудей,  в д  якого  люди  помирають.  Участь  у  скрин нгу  населення  
може  гарантувати,  що  ц   люди  будуть  без  потреби  л куватися  в д  раку.

•  Рак  молочної  залози  част ше  зустр чається  у  ж нок  старше  50  рок в.  З  десяти  людей,  
як   хвор ють  на  рак  молочної  залози,  в с м  людей  старше  50  рок в.  У  ж нок  у  в ц   
в д  50  до  75  рок в  переваги  програми  скрин нгу  переважають  недол ки.

Тимчасово  не  можна  брати  участь  кожн   два  роки.  Час  м ж  двома  запрошеннями  становить  
два-три  роки.

Ви  отримаєте  запрошення  з  року,  коли  вам  виповниться  50  рок в,  до  року,  коли  вам  виповниться  
76.  Запрошення  пов’язане  з  плануванням  та  маршрутом  досл дницького  центру.  В  результат   
ви  отримаєте  своє  перше  запрошення,  коли  вам  буде  49,  50  або  51  р к.  Останнє  запрошення  ви  
отримаєте,  коли  вам  виповниться  74  або  75  рок в.

•  У  людей  в ком  до  50  рок в  часто  в  грудях  багато  залозистої  та  сполучної  тканини.  Ця  
тканина  б льш  чутлива  до  рад ац ї.  Рентген  грудей  також  часто  важче  оц нити  
через  цю  тканину.
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Для  людей  в д  50  до  75  
рок в

Коли  ви  отримаєте  запрошення?

Чому  ц   в ков   обмеження?

я
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1.  Аномал й  не  виявлено

2.  Недостатньо  нформац ї

3.  Побачили  аномал ю
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Яким  може  бути  результат?

Рак  молочної  залози  також  може  розвинутися  м ж  

двома  обстеженнями.  Чи  є  у  вас  скарги  на  груди?

Ви  можете  отримати  один  з  трьох  наступних  результат в:

Є  ймов рн сть,  що  рак  молочної  залози  залишиться  непом ченим.

Рентген  не  дає  достатньої  нформац ї.

На  рентген вських  зн мках  було  виявлено  аномал ю,  
яка  могла  бути  раком  грудей.  Потр бне  подальше  
обстеження  в  л карн .  Це  може  бути  рентген  або  
ультразвукове  досл дження.  У  б льшост   випадк в  з  
грудей  також  видаляють  невеликий  зразок  тканини.  Це  не  
обов’язково  означає,  що  у  вас  рак  грудей.

Пот м  зверн ться  до  л каря.

Потр бне  подальше  обстеження  в  л карн .

На  рентген вських  зн мках  не  було  виявлено  ознак  
раку  молочної  залози.  Через  два  роки  ви  зможете  знову  
брати  участь  у  скрин нгу  населення.

Це  може  бути,  наприклад,  додатковий  рентген  або  УЗД.  
У  б льшост   випадк в  турбуватися  нема  про  що.

Сл дство  не  дає  повної  впевненост .

П сля  обстеження  ми  над шлемо  вам  листа  з  результатами  протягом  10  робочих  дн в.

1  з  100  учасник в  

отримає  цей  результат

98  з  100  учасник в  
отримують  цей  результат

1  з  100  учасник в  

отримає  цей  результат
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Ми  можемо  зв’язатися  з  вашим  л карем  загальної  практики

Ви  можете  заперечити

Ваш   дан

Для  отримання  додаткової  нформац ї  про  конф денц йн сть  та  положення  про  

конф денц йн сть  в дв дайте  www.volksonderzoeknederland.nl/privacy.

Чи  потр бне  подальше  обстеження,  оск льки  рентген  грудей  не  дає  достатньо  

нформац ї?  Або  тому,  що  на  одн й  з  фотограф й  ми  знайшли  аномал ю?  Тод   ми  

зв’яжемося  з  вашим  л карем  загальної  практики.  Л кар  загальної  практики  дасть  направлення  до  

л карн .

Ми  дотримуємося  законодавства  про  конф денц йн сть.  Ми  отримали  ваше  м’я,  адресу  та  дату  

народження  в д  мун ципал тету,  щоб  запросити  вас.  Ми  також  обробляємо  ваш   дан   для  

обстеження  та  результат в.  Результати  вашого  досл дження  можуть  допомогти  покращити  

скрин нг  населення.  Результати  вс х  учасник в  разом  дають  багато  нформац ї.  Тому  ми  

також  обм нюємося  даними  з  науково-досл дними  та  медичними  установами.  У  наукових  

досл дженнях  ми  гарантуємо,  що  досл дник  не  знає,  кому  належать  дан .  У  пол тиц   

конф денц йност   зазначено,  що  в дбувається  з  вашими  даними.

Ви  не  хочете,  щоб  ваш   дан   використовувалися  для  як сних  досл джень  або  наукових  

досл джень  п сля  проведення  скрин нгу  населення?

У  цьому  випадку  подайте  заперечення  через  орган зац ю  перев рки.  Важливо  зробити  це  

перед  тим,  як  брати  участь  у  скрин нгу  населення.  Контактн   дан   можна  знайти  в  лист ,  що  

додається  до  ц єї  брошури.  Щоб  отримати  додаткову  нформац ю  про  подання  заперечень,  

в дв дайте  www.  Population  Research  Nederland.nl/bezwaar.

Щоб  провести  скрин нг  населення,  ми  повинн   обробити  ваш   дан .
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Обстеження  населення

У  вас  є  запитання,  поради,  скарги  чи  компл мент  щодо  
обстеження  населення?

Коротко  про  скрин нг  населення  на  рак  молочної  залози

Л карняЛ карня

†

†
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Б льше  нформац ї

2  рентгенолога

посилання  на

запрошення

недостатньо  нформац ї

рентген вське  в дд лення

оц н ть  фотограф ї
робити  рентген вськ   зн мки

в  кл н ку  грудей

Немає  н яких є  аномал я

виявлен   в дхилення

висип

знайдено,  дов дка

рак  молочної  залози

Скрин нг  населення  Н дерланди  проводить  скрин нг  населення  в д  мен   уряду.  У  
вас  є  запитання,  поради,  скарги  чи  компл мент  щодо  досл дження?  Будь  ласка,  
зв’яж ться  з  Обстеженням  населення  Н дерланд в.

Б льше  нформац ї  про  переваги  та  недол ки,  рак  молочної  залози  та  досл дження  
можна  знайти  на  сайт   www.volksonderzoekborstkanker.nl.

Контактн   дан   можна  знайти  на  www.volksonderzoeknederland.nl    в  лист -
запрошенн .  Скрин нг  населення  У  Н дерландах  є  процедура  подання  скарг.
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«Я  не  беру  участь  у  скрин нгу  населення,  тому  що  
ви  не  отримуєте  повної  впевненост .  І  щось  може  
виникнути  м ж  двома  досл дженнями».

«Я  беру  участь  у  досл дженн ,  тому  що  це  свого  роду  
п дтримка  для  мене  в  догляд   за  вашим  т лом.  Ви  
регулярно  перев ряєте  себе,  чи  щось  ви  бачите  чи  
в дчуваєте,  але  розсл дування  дає  б льше  впевненост ,  
чи  щось  в дбувається  чи  н ».

Скрин нг  населення  –  це  безкоштовний  медичний  огляд  для  раннього  виявлення  
захворювання.  Уряд  пропонує  три  обстеження  населення  на  рак.
Це  популяц йн   скрин нги  на  рак  шийки  матки,  рак  молочної  залози  та  рак  товстої  
кишки.  Ц   захворювання  можна  виявити  рано,  ще  до  появи  скарг.

Вм сту  ц єї  папки  прид лено  велику  увагу.  Ви  не  можете  отримати  в д  цього  
жодних  прав.
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Інформац я  ншими  мовами

www.population  researchborstkanker.nl/vertalingen

Турбота  про  завтра  починається  сьогодн

Це  публ кац я:

Нац ональний  нститут  охорони  здоров'я  та  

навколишнього  середовища

Ця  нформац я  доступна  голландською  мовою  за  адресою:

Bu  bilgiyi  Türkçe  olarak  şu  нтернет-сайти  в  okuyabilirsiniz:

Поштова  скринька  1  |  3720  BA  
Bilthoven  www.rivm.nl

С чень  2022  року

Ця  брошура  була  створена  у  сп впрац   з:

Ви  можете  прочитати  цю  нформац ю  англ йською/турецькою/арабською  за  адресою:

012974
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