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TÁJÉKOZTATÓ MAMMOGRAFIÁS VIZSGÁLATHOZ
Miért fontos, hogy részt vegyen a vizsgálaton?
A nők leggyakoribb rosszindulatú daganata az emlőrák. Évente kb. 5000 új esetet diagnosztizálnak és több mint
2300 beteg hal meg ebben a betegségben.
A kór tünet- és panaszmentesen alakul ki, sokáig nem tapintható.
Éppen ezek a nem tapintható, tüneteket nem okozó elváltozások időben történő felismeréséhez az egyetlen
elfogadott módszer a röntgen mammográfia, hiszen az időben diagnosztizált mellrák a daganatos betegségek
közül az egyik, amelyik a legeredményesebben kezelhető.
Mi a mammográfia?
Lágy röntgensugárral készül 2-2 felvétel az emlőkről. A leadott sugárdózis alacsony.
A vizsgálat kellemetlenséggel, esetleg fájdalommal járhat, mert az emlőket a jó minőségű felvétel
érdekében egyenletesen össze kell nyomni.
A terhesség gyanúját is kérjük a felvételek elkészítése előtt jelezze az asszisztensnek.
A vizsgálat előnye az, hogy a rosszindulatú daganatokat kb. 80 %-ban ki lehet mutatni.
Klinikai mammográfia
A klinikai mammográfia panasszal rendelkező hölgyek vizsgálata, melyet csak beutalóval érkezőknek
végzünk el. Ideális esetben a menstruáció első napjától számított 5-10. nap között történik a vizsgálat.
A vizsgálatnál az orvos is jelen van, így ha szükséges a kiegészítő vizsgálatokat még aznap el tudjuk
végezni (kiegészítő felvételek, UH, mintavétel stb.).
Az elkészült vizsgálati leletet a vizsgálat után kb. egy héttel veheti át.
Szűrővizsgálat
Emlőszűrésre a 45-65 év közötti, XI. és XXII. kerületi lakosokat hívjuk be Országos szűrőprogram
keretében az ANTSZ által kiküldött lakossági lista alapján. Amennyiben panaszmentes és ebbe a
korosztályba tartozik, kérjük ezt a lehetőséget vegye igénybe.
A vizsgálatnál csak szakasszisztens van jelen, aki a felvételeket elkészíti és áttapintja az emlőt.
A hölgyek által kitöltött adatlappal – amin az asszisztensek esetleges észlelése is szerepel - kerül a felvétel
két jártassági vizsgával rendelkező szakorvoshoz, akik egymástól függetlenül kiértékelik azokat. A vizsgálat
eredményéről 4-6 héten belül minden esetben küldünk írásos értesítést.
Az adott vizsgálat becsült sugárterheléséről a kifüggesztett tájékoztatóból, illetve az asszisztenstől kap
tájékoztatást.

A tájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább kétévente
felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható
(MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).
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Dátum: ……………………..……..

Emlőszűrési adatlap
Személyi adatok:
Név: …………………….………………….

Lakcím: ……………….………………….…………...…

Szül.dátum: …………………………….. TAJ: ………………………….

Tel.: …………….…………...

Előzmények:
Első menses…….……...éves korban Van még ciklusa?
Utolsó menses…….……éves korban

igen

nem

Szülések száma: ……………...
szoptatott?
Hormonpótló kezelésben részesült
Ha igen, mennyi ideig? ……………………………..

igen
igen

nem
nem

Van-e emlőpanasza?

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem

igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem

igen

nem

igen
igen
igen

nem
nem
nem

csomó
váladékozás
fájdalom

Volt emlőműtéte?
- plasztikai műtét
- jóindulatú elváltozás miatt (gyulladás, ciszta, stb.)
- rosszindulatú elváltozás miatt
Volt már emlővizsgálaton?
- Röntgen
- Ultrahang
- mintavétel
Volt eltérés? Ha igen, kérjük, röviden írja le:
………………………………………………………….…
Volt rosszindulatú daganatos betegsége?
Ha igen, melyik szervben?
……………………………………………………………..
Cukorbeteg?
Dohányzik?
Fordult elő emlőrák a családban?
Milyen rokonsági fokon?
……………………………………………………………..
Tapintási lelet: (asszisztens tölti ki!)
J

…………………………………………
a vizsgálatot végző személy aláírása
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