
Інформація про Програму скринінгової мамографії
Рак молочної залози є найпоширенішою формою раку серед жінок у Норвегії. Одна з дев’яти 
жінок діагностується раком грудей або його провісниками протягом усього життя. Мамографія 
-це рентгенологічне дослідження, яке може виявити рак грудей до того, як захворювання дає такі 
симптоми, як відчутні ущільнення.

Як проходить мамографія?
Весь процес займає від 10 до 20 хвилин. Спочатку 
радіолог задасть кілька запитань і подивиться на зміни 
в грудях. Лікар-рентгенолог буде використовувати цю 
інформацію для аналізу зображення.

Мамографія може проводитися незалежно від розміру 
грудей. Апарат для мамографії здавлюває груди 
протягом кількох секунд під час знімання зображень. 
Деякі жінки знаходять процес дискомфортним. Але це 
необхідно для досягнення кращої якості зображення.

Що відбувається далі?
Два лікаря-рентгенолога вивчають зображення 
незалежно один від одного. Ви отримаєте відповідь 
в письмовому вигляді, незалежно від результату. В 
середньому це займає 2-4 тижні. У переважної більшості 
обстежуваних лікарі не виявляють будь-яких патологій.

Може з’явитися необхідність 
в додатковому обстеженні
Деякі особи можуть бути викликані на додаткове 
дослідження в центр діагностики здоров’я грудей. Це 
більше стосується жінок, які прийшли в перший раз, 
або жінок з грудними протезами. Зазвичай додаткове 

обстеження включає в себе отримання нових зображень 
і ультразвукове дослідження. У деяких випадках 
може бути необхідно взяти зразок з грудей (біопсія). 
Запрошення на додаткове дослідження не означає 
наявність у Вас раку грудей.

Ви раніше робили операцію з приводу 
раку грудей?
Якщо Ви все ще йдете на контрольні обстеження, 
Вам потрібно дотримуватися їх. Деякі огляди можуть 
проводитися в рамках Програми скринінгової 
мамографії, якщо це обговорено з Вашим лікарем. 
Коли період контрольних 
обстежень закінчується (до 
десяти років), Ви можете 
слідувати загальній програмі 
мамографії. Дайте знати, 
якщо Вам не потрібні 
запрошення в період 
контрольних обстежень.

У Вас є підозри на спадковий рак грудей
Ви можете отримати консультації у відділі медичної 
генетики у Вашому регіоні. Проконсультуйтеся зі своїм 
сімейним лікарем!

З числа 1000 обстежених жінок

18 ЖІНОК ОТРИМУЮТЬ 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО У 
НИХ НЕМАЄ РАКУ ГРУДЕЙ ПІСЛЯ 
НОВОЇ МАМОГРАФІЇ ТА УЗД. 

12 ЖІНКАМ НЕОБХІДНО ТАКОЖ 
ЗДАТИ ЗРАЗОК З ГРУДЕЙ 
(БІОПСІЯ)

30 ЖІНОК ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ З 
НОВОЮ МАМОГРАФІЄЮ ТА УЗД, А ТАКОЖ ДЕЯКІ НА ВЗЯТТЯ 
ЗРАЗКА З ГРУДЕЙ (БІОПСІЯ).

970 ЖІНОК ОТРИМУЮТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕ, ЩО НЕМАЄ 
ОЗНАК РАКУ ГРУДЕЙ. ВОНИ ОТРИМУЮТЬ НОВЕ ЗАПРОШЕННЯ ЧЕРЕЗ 
ДВА РОКИ, ЯКЩО ВОНИ ВСЕ ЩЕ ВХОДЯТЬ ДО ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ.

2 ЖІНКИ діагностуються раком грудей 
до наступного запрошення.

6 ЖІНОК 
ДІАГНОСТУЮТЬСЯ 
РАКОМ ГРУДЕЙ.

24 ЖІНКИ НЕ 
ДІАГНОСТУЮТЬСЯ РАКОМ 
ГРУДЕЙ. ВОНИ ОТРИМУЮТЬ 
НОВЕ ЗАПРОШЕННЯ ЧЕРЕЗ ДВА 
РОКИ, ЯКЩО ВОНИ ВСЕ ЩЕ 
ВХОДЯТЬ ДО ЦІЛЬОВОЇ ГРУПИ.

1 З НИХ ВВАЖАЄТЬСЯ ГІПЕРДІАГНОСТОВАНОЮ 
/ ОТРИМУЄ НАДМІРНЕ ЛІКУВАННЯ
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Дізнайтеся більше на сайті  kreftregisteret.no/mammografi

Переваги
Нижча смертність від раку грудей: Найголовніша 
користь мамографії в нижчій смертності від раку грудей. 
Це підтверджено рядом досліджень. Детальна оцінка 
ефективності показана на малюнку 2 праворуч.

Більш щадне лікування: Скринінг дає можливість 
виявити рак на більш ранніх стадіях. Це дає більше 
можливості зберегти груди після операції і зробити 
лікування більш щадним.

З числа 1000 жінок, які не беруть участь у 
програмі мамографії, 23 вмирають від раку грудей 
до досягнення 80 років.

Це число знижується чотирма випадками, до 19 на 1000 
жінок серед тих, хто регулярно перевіряється.

Недолiки
Помилкова тривога: Якщо мамографічне зображення 
виявило зміни в грудях, жінок запрошують на додаткове 
обстеження. У більшості випадків обстеження показує, 
що зміни незначні, і що це була «помилкова тривога».

Тривога і занепокоєння: Деякі жінки можуть відчувати 
тривогу і занепокоєння під час очікування відповіді і 
якщо їх запрошують на додаткове обстеження.
 
Гіпердіагностика і надмірне лікування: Серед жінок, 
які регулярно проходять скринінг, частіше виявляють 
рак молочної залози, ніж у тих, хто не йде на скринінг. 
Одна з причин полягає в тому, що деякі ракові пухлини 
ростуть так повільно, що вони б не були виявлені, якби 
жінки не пішли на скринінг. Ми може розрізняти ті види 

раку, які мають тенденцію до повільного зростання і ті, 
у кого є тенденція до швидкого зростання, і відповідним 
чином адаптувати лікування. Однак неможливо сказати, 
які види раку ростуть настільки повільно, що немає 
необхідності в лікуванні. Це означає, що деякі жінки 
отримують надмірне лікування. Ми не знаємо, що це за 
жінки, але ми знаємо, що вони в основному відносяться 
до групи, яка отримує найбільш щадне лікування.

Оскільки ми не можемо визначити, які види раку 
не потребують лікування, ми також не можемо їх 
порахувати. На звороті цього аркуша, графік 1, Ви 
можете подивитися найбільш точну оцінку статистики 
кількості гіпердіагностованих з наявних на сьогодні 
даних.

Чи потрібно це мені?
Норвезькі органи охорони здоров’я рекомендують мамографічний скринінг всім жінкам від 50 до 
69 років кожні два роки. Це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони Здоров’я та 
ЄС. Саме для вікової групи від 50 до 69 підтверджена найбільша користь.

Плановий огляд, такий як мамографічний скринінг має як переваги, так і недоліки. Нижче ви можете прочитати про 
це і вирішити, чи будете ви користуватися послугою.

У разі виявлення раку молочної залози Ви будете 
проходити подальше спостереження в центрі 
діагностики здоров’я грудей. Скринінг, діагностика та 
лікування базуються на національних директивах та 
міждисциплінарній співпраці.

Мамографія не виявляє кожен рак грудей. Рак грудей 
може також бути виявлений між двома обстеженнями. 
Завжди звертайтеся до лікаря, якщо Ви виявили нове 
ущільнення або зміни в грудях, навіть якщо Ви недавно 
були на мамографії.

При мамографії використовується рентгенівське 
випромінювання, яке, в теорії, може підвищити ризик 
розвитку раку грудей. Ризик вкрай незначний, навіть при 
регулярній участі в програмі мамографії.

Більше інформації, статистики та довідок, а також 
інформацію про дискусії про користь мамографічного 
скринінгу, Ви можете знайти на нашому сайті. Ви також 
можете поговорити з Вашим сімейним лікарем про 
маммографічний скринінг.
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