
www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

at
ric

k 
M

ar
te

ns
, C

en
tr

um
 v

oo
r K

an
ke

ro
ps

po
rin

g 
vz

w,
 R

ud
de

rs
ho

ve
 4

, 8
00

0 
Br

ug
ge

 
BK

-F
O

-A
LG

-2
20

3

Dumneavoastră 
decideți.

Dumneavoastră 
decideți dacă doriți să 
faceți o mamografie de 
screening. Prin urmare, 
este important să cunoașteți 
avantajele și dezavantajele 
examinării. Astfel, puteți face o 
alegere conștientă, dacă este necesar împreună cu 
medicul dumneavoastră. 

Beneficii

• Cancerul de sân poate fi depistat din timp, 
înainte de a fi observat de către dumneavoastră.

• Aveți mai multe șanse să vă puteți recupera.
• Riscul de deces din cauza cancerului de sân este 

redus.
• Consultația este gratuită și de înaltă calitate.
• Mai mulți medici vă analizează imaginile. Acest 

lucru reduce șansele de a nu depista cancerul de 
sân.

Dezavantaje

• Unele tipuri de cancer nu există la momentul 
consultației, sunt prea mici pentru a fi văzute sau 
sunt trecute cu vederea.

• Unele topuri de cancer de sân cresc atât de lent 
încât nu ar cauza niciodată suferință pacientei, 
dar sunt tratate oricum. 

• Radiațiile pot provoca, de asemenea, cancer, 
dar acest risc este foarte scăzut în cazul acestei 
consultații.

Nu uitați să cereți sfatul medicului 
dumneavoastră:

• dacă observați o modificare a sânului: 
nodul, decolorarea pielii, gropițe, retragerea 
mamelonului, erupție cutanată în jurul 
mamelonului, inflamație sau pierdere de lichid 
sau sânge din mamelon;

• dacă aveți un risc mult crescut de cancer de 
sân: mai multe femei din familia dumneavoastră 
apropiată (bunică, mamă, surori sau fiice) au avut 
cancer de sân.

Aveți întrebări?

Puteți găsi informații suplimentare:

• cerând sfatul medicului dumneavoastră de 
familie sau ginecologului

• accesând www.borstkanker.
bevolkingsonderzoek.be

• sunând la numărul gratuit 0800 60 160
• trimițând un e-mail la adresa info@

bevolkingsonderzoek.be
• prin intermediul acestui cod QR:

Dumneavoastră decideți dacă veți participa sau nu 
la programul de screening. Informați-vă bine.

ȘI CE FACEȘI  
DUMNEAVOASTRȘ?

Facem screening  

gratuit pentru  

cancerul de sân.

Informații privind Programul de  
depistare a cancerului de sân pentru 
femeile cu vârste cuprinse între  
50 ți 69 de ani.

DETECTAREA 
PRECOCE 

ESTE  
IMPORTANTĂ.
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Ce este cancerul de sân?
Cancerul de sân este o tumoare malignă care se 
dezvoltă la nivelul sânului. Cancerul de sân este 
detectat prin mamografie de screening (radiografie 
mamară).

Ce este Programul de depistare a 
cancerului de sân?
Programul de depistare a cancerului de sân oferă 
tuturor femeilor cu vârste cuprinse între 50 și 69 de 
ani o mamografie de screening gratuită (radiografie 
mamară) o dată la doi ani.

De ce ar trebui să particip?
Cancerul de sân este cel mai frecvent cancer la 
femei, 3 din 4 cazuri de cancer de sân apărând la 
femeile cu vârsta de peste 50 de ani.
Prin această examinare, este posibil să putem 
spune dacă aveți cancer de sân înainte de a observa 
singură. Cu cât detectăm mai devreme cancerul 
de sân, cu atât sunt mai mari șansele de succes al 
tratamentului. 

Este gratuit?
Participarea este gratuită dacă sunteți înregistrată 
la un fond belgian de asigurări de sănătate. În cazul 
în care este necesară o examinare de monitorizare 
după consultație, aceasta va fi acoperită de fondul 
dumneavoastră de asigurări de sănătate (este 
posibil să trebuiască să acoperiți dumneavoastră o 
parte din costuri).

Ce este o mamografie (sau radiografie 
mamară)?
O mamografie este o imagine a interiorului sânilor 
dumneavoastră (radiografie). Aceasta ne permite să 
detectăm anomaliile care ar putea fi cancer de sân.

Cum se face o mamografie de 
screening?

> Mergeți la o secție de radiografie în 
ziua și la ora programată.

> Luați scrisoarea cu dumneavoastră.

> Un angajat vă va conduce la 
mamograf și vă va oferi mai multe 
informații despre examinare. Dacă 
vă simțiți anxioasă, vă rugăm să 
menționați acest lucru.

> Un angajat va capta două imagini ale 
fiecărui sân. Pentru aceasta, fiecare 
sân este comprimat între două plăci 
timp de câteva secunde. Poate fi 
dureros, dar nu este nociv. Este 
necesar pentru a capta o imagine 
bună cu foarte puține radiații.

> Angajatul va verifica dacă imaginile sunt de bună 
calitate; în caz afirmativ, ați terminat.

Cât durează consultația?
Consultația durează cel mult 30 minute, 
inclusiv îmbrăcarea și dezbrăcarea. 

Când primiți rezultatul?
Imaginile dumneavoastră vor fi analizate 
de cel puțin doi radiologi. Aceștia sunt 
specialiști care caută anomalii pe imagini. 
Prin urmare, poate dura până la două 
săptămâni până când dumneavoastră și 
medicul dumneavoastră veți primi scrisoarea cu 
rezultatul.

Ce rezultat este posibil?
Există două rezultate posibile:
 
1. Nu a fost găsită nicio anomalie. 

• 96% dintre femei primesc 
acest rezultat.

• După doi ani, veți primi o 
nouă scrisoare pentru o nouă 
consultație.

• Dacă observați o schimbare a 
sânilor în acești doi ani, vă rugăm să consultați 
medicul de familie.

2. A fost observată o anomalie care ar putea indica 
un cancer de sân.
• 4% dintre femei primesc acest rezultat.
• Este necesară o consultație detaliată pentru 

a stabili dacă este cancer de sân. Medicul 
dumneavoastră de familie vă va ajuta să 
planificați această examinare.

• La majoritatea acestor femei, o examinare 
detaliată arată că nu există cancer de sân.

„În fiecare an, peste 200.000 de femei din Flandra 

participă la screening.” 

Participați și dumneavoastră?


