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BREAST SCREENING 	 GREEK 

The Facts 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ	 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Τα στοιχεία 

Τι είναι η εξέταση µαστού; 
•	 Η εξέταση µαστού (µαστογραφία) είναι µια ακτινογραφία των µαστών. 
•	 Η εξέταση µαστού µπορεί να ανιχνεύσει όγκους του µαστού σε αρχικό


στάδιο, όταν ακόµα είναι πολύ µικροί για να τους δείτε και να τους

ψηλαφίσετε, εσείς ή ο γιατρός σας. 


•	 Η µαστογραφία διαρκεί λίγα λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων

εκτίθεστε σε ελάχιστη δόση ακτινοβολίας, εποµένως ο κίνδυνος για την

υγεία σας είναι πολύ µικρός. 


•	 Η επίσκεψη σε µονάδα εξέτασης µαστού διαρκεί περίπου µισή ώρα. 

Γιατί χρειάζοµαι εξέταση µαστού; 
Μία στις εννέα γυναίκες αναπτύσσουν καρκίνο του µαστού κάποια στιγµή στη 
ζωή τους. Ο καρκίνος του µαστού είναι πιο συνηθισµένος σε γυναίκες ηλικίας 
άνω των 50 ετών. Η εξέταση µαστού βοηθά στην ανίχνευση µικρών αλλαγών 
στο µαστό, προτού εµφανιστούν άλλα σηµεία ή συµπτώµατα. Εάν οι αλλαγές 
ανιχνευτούν σε αρχικό στάδιο, υπάρχουν µεγάλες πιθανότητες επιτυχούς 
ανάρρωσης. 

Θα πρέπει όλες οι γυναίκες να κάνουν εξέταση µαστού; 
Συνιστούµε σε γυναίκες ηλικίας από 50 έως 70 ετών να κάνουν εξέταση µαστού 
κάθε τρία χρόνια. 

Ο κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου του µαστού αυξάνεται όσο αυξάνει η ηλικία. 
Εποµένως, αν και οι γυναίκες άνω των 70 ετών δεν καλούνται για εξέταση 
µαστού, σας συνιστούµε να εξετάζεστε κάθε τρία χρόνια. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε µε την τοπική µονάδα εξέτασης µαστού για να κλείσετε 
ραντεβού. 

Εάν ανησυχήσετε ποτέ για κάποιο πρόβληµα στους µαστούς, όποια και αν είναι 
η ηλικία σας, επικοινωνήστε µε το γιατρό σας, ο οποίος µπορεί να σας 
παραπέµψει για εξέταση από ειδικό, εάν είναι απαραίτητο. 

Τι είναι το Πρόγραµµα Εξέτασης Μαστού του NHS; 
Τα πρόγραµµα εξασφαλίζει ότι εάν είστε µεταξύ 50 και 70 ετών, θα σας 
καλέσουµε για εξέταση µαστού. Θα πληροφορηθούµε το όνοµά σας από το 
αρχείο σας στην υπηρεσία υγείας. Το αρχείο δηµιουργείται από τον κατάλογο 
του γιατρού σας, εποµένως είναι σηµαντικό ο γιατρός σας να έχει το σωστό 
όνοµα και τη διεύθυνσή σας. 
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Στις περισσότερες περιοχές της χώρας καλούµε διαδοχικά για εξέταση όλες τις 
ασθενείς κάθε γιατρού. Εποµένως, δεν θα λάβετε απαραίτητα την πρόσκληση 
τη χρονιά που θα γίνετε 50 ετών. Με την προϋπόθεση ότι είστε εγγεγραµµένη 
µε έναν γιατρό, θα σας καλέσουµε για εξέταση πριν τα 53α γενέθλιά σας. 

Πού θα πάω για την εξέταση µαστού; 
Το κέντρο εξέτασης µπορεί να βρίσκεται σε νοσοκοµείο ή σε κλινική ή µπορεί 
να είναι κινητή µονάδα. Μην χρησιµοποιήσετε ταλκ ή αποσµητικό σπρέι την 
ηµέρα που θα πάτε για εξέταση µαστού, γιατί πιθανόν να επηρεάσει τη 
µαστογραφία. 

Τι ακριβώς γίνεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης µαστού; 
Όταν φθάσετε, µη διστάσετε να κάνετε όποιες ερωτήσεις τυχόν έχετε για την 
εξέταση µαστού. 

Όταν γδυθείτε, νιώσετε έτοιµη και αισθανθείτε άνετα, µια γυναίκα ειδικός, µέλος 
του προσωπικού εξέτασης, θα σας εξηγήσει τη µαστογραφία και θα σας κάνει 
κάποιες ερωτήσεις. Θα τοποθετήσει τους µαστούς σας, έναν κάθε φορά, µεταξύ 
δύο ειδικών πλακών και θα λάβει τις ακτινογραφίες. 

Η µαστογραφία διαρκεί λίγα λεπτά και οι µαστοί σας πιέζονται µεταξύ των δύο 
πλακών µόνο για λίγα δευτερόλεπτα ο καθένας. ∆εν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτή 
η διαδικασία βλάπτει τους µαστούς. 

Χρειάζεται να γδυθώ; 
Ναι, θα χρειαστεί να γδυθείτε εντελώς από τη µέση και πάνω, εποµένως είναι 
καλύτερο να φοράτε µπλούζα αντί για φόρεµα. 

Πονάει η εξέταση µαστού; 
Μερικές γυναίκες βρίσκουν τη µαστογραφία δυσάρεστη και κάποιες τη βρίσκουν 
οδυνηρή, αφού οι µαστοί πρέπει να κρατηθούν σταθεροί και να πιεστούν ώστε 
να ληφθεί µια καλή ακτινογραφία. Εάν αισθανθείτε πόνο, συνήθως διαρκεί µόνο 
όσο και η µαστογραφία, αν και µπορεί να συνεχιστεί για λίγο σε µικρό αριθµό 
γυναικών. 

Πότε θα λάβω τα αποτελέσµατά µου; 
Όταν ολοκληρωθεί η µαστογραφία, η γυναίκα ειδικός του προσωπικού εξέτασης 
θα σας πει πώς και περίπου πότε θα λάβετε τα αποτελέσµατά σας. Φροντίστε 
να πάρετε αυτές τις πληροφορίες πριν φύγετε από τη µονάδα. 

Για ποιους λόγους µπορεί να µε καλέσουν ξανά; 
Μερικές γυναίκες (περίπου µία στις 20 που εξετάζονται) καλούνται ξανά, γιατί η 
εικόνα της ακτινογραφίας υποδεικνύει ότι χρειάζονται κι άλλες εξετάσεις. Μην 
εκπλαγείτε εάν σας καλέσουµε ξανά και µετά οι εξετάσεις δείξουν ότι δεν 
υπάρχει τίποτα ανησυχητικό. Οι περισσότερες γυναίκες δεν θα έχουν κανένα 
πρόβληµα και θα τις καλέσουµε πάλι σε τρία χρόνια, ως µέρος της συνήθους 
διαδικασίας εξέτασης. 
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Τι θα συµβεί εάν χρειάζοµαι θεραπεία; 
Εάν σας καλέσουµε ξανά και χρειάζεστε θεραπεία, θα σας αναλάβει µια οµάδα. 
Θα βεβαιωθούν ότι θα λαµβάνετε πάντα την καλύτερη φροντίδα και θεραπεία. Η 
θεραπεία του καρκίνου του µαστού βελτιώνεται και ανανεώνεται συνεχώς. Κατά 
τη διαδικασία αυτή, θα σας καλέσουµε να λάβετε µέρος σε µια κλινική δοκιµή, 

όπου θα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα διαφορετικών θεραπειών. ∆εν είστε 
υποχρεωµένη να λάβετε µέρος σε οποιαδήποτε δοκιµή σας προτείνουµε. 

Πόσο αξιόπιστη είναι η εξέταση µαστού; 
Η µαστογραφία είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος για την έγκαιρη ανίχνευση του 
καρκίνου του µαστού, αλλά, όπως και άλλες εξετάσεις, δεν είναι τέλεια. Για 
παράδειγµα: 

•	 ορισµένοι καρκίνοι είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτούν µε ακτινογραφία 
•	 ορισµένοι καρκίνοι, αν και υπάρχουν, δεν είναι δυνατόν να


παρατηρηθούν στην ακτινογραφία

•	 το άτοµο που ελέγχει την ακτινογραφία µπορεί να µην δει τον όγκο (αυτό


συµβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το πόσο

πεπειραµένο είναι). 


Η εξέταση µαστού προλαµβάνει τον καρκίνο του µαστού; 
Όχι, η εξέταση µαστού βοηθά µόνο στην ανίχνευση του καρκίνου του µαστού, 
εάν ήδη υπάρχει. Θα πρέπει να ελέγχετε τους µαστούς σας για τυχόν αλλαγές, 
γιατί ο καρκίνος του µαστού µπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε στιγµή. Μερικές 
γυναίκες εκδηλώνουν καρκίνο του µαστού πριν την πρώτη τους µαστογραφία ή 
µεταξύ µαστογραφιών. 

Υπάρχουν πέντε απλά σηµεία που όλες οι γυναίκες θα πρέπει να θυµούνται. 
•	 Να γνωρίζετε τι είναι φυσιολογικό για εσάς. 
•	 Να ελέγχετε και να ψηλαφίζετε τους µαστούς σας. 
•	 Να γνωρίζετε ποιες αλλαγές ψάχνετε (εξογκώµατα, πόνο, έκκριση από


τη θηλή ή οτιδήποτε άλλο ασυνήθιστο). 

•	 Να ενηµερώνετε αµέσως το γιατρό σας για τυχόν αλλαγές. 
•	 Να κάνετε εξέταση µαστού κάθε τρία χρόνια εάν είστε άνω των 50 ετών. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι εµφάνισης αλλαγών στους µαστούς. Οι περισσότεροι 
από αυτούς είναι αβλαβείς, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε όλες τις αλλαγές διότι 
υπάρχει µια µικρή πιθανότητα να αποτελούν το πρώτο σηµάδι καρκίνου. 

Εάν γνωρίζετε και ελέγχετε συχνά τους µαστούς σας, και αν κάνετε συχνά 
µαστογραφία, έχετε τη δυνατότητα να ανιχνεύσετε έγκαιρα τον καρκίνο του 
µαστού. 

Τι γίνονται οι ακτινογραφίες µου αφού ελεγχθούν; 
Η µονάδα εξέτασης µαστού θα κρατήσει τη µαστογραφία σας για τουλάχιστον 
οκτώ χρόνια. Μπορούν έτσι να συγκρίνουν τη τελευταία µαστογραφία σας µε 
αυτές που κάνατε στο παρελθόν. 
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Επανεξετάζουµε τακτικά όλα τα αρχεία εξετάσεων, συµπεριλαµβανόµενων και 
των µαστογραφιών, προκειµένου να σας προσφέρουµε ποιοτικές υπηρεσίες και 
να βοηθήσουµε να αυξηθεί η εµπειρία του ειδικευµένου προσωπικού. Αυτό 
σηµαίνει ότι προσωπικό που εργάζεται σε άλλος τοµείς της υπηρεσίας υγείας 
θα χρειαστεί να ελέγξει τα αρχεία σας. Εάν µια επανεξέταση δείξει ότι θα 
έπρεπε να είχατε λάβει διαφορετική θεραπεία, θα επικοινωνήσουµε µαζί σας. 
Θα σας δώσουµε περισσότερες πληροφορίες για την επανεξέταση της 
περίπτωσής σας, εάν το επιθυµείτε. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα αρχεία που διατηρούµε, µπορείτε 
να επικοινωνήσετε µε γραµµή άµεσης επικοινωνίας του NHS (NHS Direct), 
στον αριθµό 0845 4647. 

Περίληψη 
Για να σας βοηθήσουµε να αποφασίσετε αν πρέπει ή όχι να έρθετε για εξέταση 
µαστού, τα βασικά πλεονεκτήµατα και οι δυσκολίες της εξέτασης µαστού 
εξηγούνται παρακάτω. 

•	 Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του µαστού ανιχνεύονται σε 
αρχικό στάδιο, όταν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα επιτυχούς ανάρρωσης. 

•	 Περίπου στις µισές περιπτώσεις καρκίνου που ανιχνεύονται µε την 
εξέταση, οι όγκοι είναι ακόµη αρκετά µικροί ώστε να είναι δυνατόν να 
αφαιρεθούν από το µαστό. Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί 
ολόκληρος ο µαστός. 

•	 Υπολογίζεται ότι η εξέταση µαστού σώζει 1400 ζωές κάθε χρόνο σε αυτή 
τη χώρα. 

•	 Η εξέταση µαστού µειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του µαστού, 
στις γυναίκες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

•	 Εάν δεν είµαστε σίγουροι για τη µαστογραφία, καλούµε ξανά ορισµένες 
γυναίκες για περισσότερες εξετάσεις. Μετά από περισσότερες εξετάσεις, 
βρίσκουµε ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες δεν έχουν καρκίνο. Εάν σας 
καλέσουµε ξανά, πιθανόν να ανησυχήσετε. 

•	 Η εξέταση µπορεί να µην ανιχνεύσει κάποιους καρκίνους του µαστού. 
•	 ∆εν θεραπεύονται όλοι οι καρκίνοι του µαστού που ανιχνεύονται µε την 

εξέταση. 
•	 Πολλές γυναίκες βρίσκουν τη µαστογραφία δυσάρεστη ή επώδυνη, αλλά 

συνήθως για µικρό χρονικό διάστηµα. 

Περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια 
Εάν έχετε απορίες σχετικά µε αυτή την υπηρεσία, µπορείτε: 

•	 να ρωτήσετε το γιατρό σας 
•	 να επικοινωνήσετε µε το τοπικό γραφείο εξέτασης 
•	 να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράµµατος εξέτασης καρκίνου, 

στη διεύθυνση www.cancerscreening.nhs.uk ή 
•	 να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του NHS Direct, στη διεύθυνση


www.nhsdirect.nhs.uk. 


∆ηµοσιεύεται από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία µε τα Προγράµµατα 
Εξέτασης Καρκίνου του NHS, και περιλαµβάνει συµβουλές και υποστήριξη από 
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την Ερευνητική Οµάδα Εκπαίδευσης Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης του 
φιλανθρωπικού ιδρύµατος Cancer Research UK.  

© Πνευµατικά δικαιώµατα: Βρετανική κυβέρνηση 2006 
∆ηµιουργήθηκε από την COI για το Υπουργείο Υγείας 
Τελευταία αναθεώρηση: 2006 

Το κείµενο αυτού του εντύπου µπορεί να αναπαραχθεί χωρίς επίσηµη άδεια ή 
δαπάνη, για προσωπική χρήση ή χρήση εντός του ιδρύµατος. 

Το έντυπο Εξέταση Μαστού/Breast Screening 272856 διατίθεται κατόπιν 
αιτήσεως σε µορφή Μπράιγ, σε ηχογραφηµένη µορφή και σε µεγέθυνση. 

∆ιατίθενται και εκδόσεις σε άλλες γλώσσες, στη διεύθυνση: 
www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/publications/ia-02.html 

www.cancerscreening.nhs.uk  
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