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Ty decydujesz.

Ty decydujesz, czy 
chcesz wykonać 
mammografię 
przesiewową. Dlatego 
ważne jest, aby poznać 
zalety i wady badania. W 
ten sposób możesz dokonać 
świadomego wyboru, w razie 
potrzeby konsultując się z lekarzem. 

Zalety

• Rak piersi może zostać wykryty wcześnie, zanim 
sama go zauważysz.

• Wyzdrowienie jest bardziej prawdopodobne.
• Ryzyko zgonu z powodu raka piersi zmniejsza się.
• Badanie jest bezpłatne i ma wysoką jakość.
• Zdjęcia są przeglądane przez kilku lekarzy. 

Sprawia to, że ryzyko przeoczenia raka piersi jest 
mniejsze.

Wady

• Niektóre nowotwory nie występują w czasie 
badania, są zbyt małe, aby można je było 
uwidocznić lub zostały przeoczone.

• Niektóre nowotwory piersi rozwijają się tak 
wolno, że nigdy nie spowodowałyby cierpienia 
pacjentki, ale i tak są leczone. 

• Promieniowanie może również powodować raka, 
ale w przypadku tego badania ryzyko jest bardzo 
niskie.

Pamiętaj, aby zasięgnąć porady 
lekarza:

• jeśli zauważyłaś zmianę w piersi: guz, 
przebarwienie skóry, wgłębienie, cofnięcie 
brodawki, wysypkę wokół brodawki, zapalenie 
albo wysięk płynu lub krwi z brodawki;

• jeśli jesteś obarczona znacznie podwyższonym 
ryzykiem raka piersi: kilka kobiet w Twojej 
najbliższej rodzinie (babcie, matki, siostry lub 
córki) chorowało raka piersi.

Czy masz jakieś pytania?

Więcej informacji można uzyskać:

• konsultując się z lekarzem rodzinnym lub 
ginekologiem

• odwiedzając stronę www.borstkanker.
bevolkingsonderzoek.be

• dzwoniąc pod bezpłatny numer 0800 60 160
• wysyłając e-mail na adres info@

bevolkingsonderzoek.be
• za pomocą tego kodu QR:

To Ty decydujesz, czy chcesz wziąć udział w 
programie badań przesiewowych. Zbierz wszystkie 
potrzebne informacje.

A TY CZYM SIĘ  
ZAJMUJESZ?

Wykonujemy bezpłatne  

badania przesiewowe  

w kierunku raka piersi.

Informacje o programie badań  
przesiewowych w kierunku raka piersi 
dla kobiet w wieku od 50 lat do 69 lat.

WAŻNE JEST 
SZYBKIE  

WYKRYWANIE.
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Co to jest rak piersi?
Rak piersi to nowotwór złośliwy, który rozwija się 
w piersi. Rak piersi jest wykrywany za pomocą 
mammografii przesiewowej (prześwietlenie piersi).

Czym jest program badań 
przesiewowych w kierunku raka 
piersi?
Program badań przesiewowych w kierunku raka 
piersi oferuje wszystkim kobietom w wieku od 50 do 
69 lat bezpłatną mammografię przesiewową (RTG 
piersi) co dwa lata.

Dlaczego powinienem/powinnam wziąć 
udział?
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem 
występującym u kobiet, przy czym 3 na 4 piersi 
występują u kobiet w wieku powyżej 50 lat.
Dzięki temu badaniu można stwierdzić, czy masz 
raka piersi, zanim sama go zauważysz. Im szybciej 
wykryjemy raka piersi, tym większa szansa na 
skuteczne leczenie. 

Czy badanie jest bezpłatne?
Uczestnictwo jest bezpłatne, jeśli jesteś 
zarejestrowana w belgijskim funduszu ubezpieczeń 
zdrowotnych.

 Jeśli po badaniu konieczne będzie badanie 
kontrolne, zostanie ono sfinansowane przez fundusz 
zdrowia (może być konieczne samodzielne pokrycie 
części kosztów takich badań).

Co to jest mammografia (RTG piersi)?
Mammogram to obraz wnętrza piersi 
(prześwietlenie). Badanie to pozwala wykryć 
nieprawidłowości, które mogą być rakiem piersi.

Jak można wykonać mammografię 
przesiewową?

> Udaj się do zakładu radiologii o 
wyznaczonej godzinie w dniu wizyty.

> Zabierz ze sobą ten list.

> Personel zaprowadzi Cię do 
mammografu i przekaże Ci więcej 
informacji na temat badania. Jeśli 
czujesz się niespokojna, wspomnij o 
tym.

> Technik wykona dwa zdjęcia każdej 
piersi. W tym celu każdą pierś ściska 
się na kilka sekund między dwiema 
płytkami. Może to być bolesne, ale nie 
jest szkodliwe. Jest to niezbędne w 
celu zarejestrowania dobrego obrazu 
przy bardzo małej dawce promieniowania.

> Technik sprawdzi, czy jakość obrazów jest dobra; 
jeśli tak, badanie jest zakończone.

Jak długo trwa badanie?
Badanie trwa maksymalnie 30 minut, 
łącznie z rozebraniem się i ubraniem. 

Kiedy otrzymasz wynik?
Zdjęcia będą oglądane przez co najmniej 
dwóch radiologów. To specjaliści, którzy 
szukają nieprawidłowości na obrazach. 
Dlatego może minąć do dwóch tygodni, 
zanim Ty i Twój lekarz otrzymacie list z 
wynikiem.

Jaki wynik jest możliwy?
Możliwe są dwa wyniki:
 
1. Nie wykryto nieprawidłowości. 

• Ten wynik uzyskuje 96% 
kobiet.

• Po upływie dwóch lat 
otrzymasz nowy list z 
zaproszeniem na badanie.

• Jeśli w ciągu tych dwóch 
lat zauważysz zmianę w piersi, udaj się do 
swojego lekarza.

2. Zaobserwowano nieprawidłowość, która może 
wskazywać na raka piersi.
• Ten wynik uzyskuje 4% kobiet.
• Potrzebne jest dodatkowe badanie, aby 

sprawdzić, czy jest to rak piersi. Lekarz 
rodzinny pomoże zaplanować dodatkowe 
badanie.

• U większości z tych kobiet dodatkowe badanie 
wykazuje brak raka piersi.

„Co roku badaniom przesiewowym poddaje się 

ponad 200 000 kobiet we Flandrii”. 

Wchodzisz w to?


