
ІНФОРМАЦІЯ ПРО
МАММОГРАФІЮ



Чому потрібно проходити маммографію?
Маммографія дозволяє виявити пухлину молочної залози

на ранній стадії, коли вона ще настільки мала за розміром,
що ні Ви, ні навіть медсестра або лікар не в змозі відчути її
на дотик. Якщо рак виявленo на ранній стадії розвитку,
рівень виживання пацієнтів – дуже високий. Результати
досліджень свідчать, що, якщо Вам 45 років або більше,
потрібно проходити маммографічне обстеження кожного
року або раз на два роки. Це допоможе врятувати Ваше
життя.

Що таке маммограма?
Маммограма – це рентгенівський знімок молочної

залози.

Чи маммографія є безпечною?
Так. Дози радіації, що застосовуються для

маммографічного  обстеження, є дуже низькими і не можуть
завдати ніякої шкоди.

В якому випадку необхідно зробити маммограму?
Якщо Вам 45 років або більше, дуже важливо робити

маммограму кожного року або раз на два роки.

Як часто потрібно робити маммограму?
Рак може з’явитися будь-коли, тому однієї маммограми

недостатньо. Дуже важливо проходити маммографічне
обстеження кожний рік чи раз на два роки навіть, якщо Ви
або лікар не виявили ніякої паталогії під час обстеження
молочних залоз.

Якщо Ви виявили ущільнення або інші зміни
у молочних залозах, потрібно негайно

звернутися до лікаря.



Як проводиться маммографія?
Вам запропонують стати перед

маммографом. Рентгенолог розмістить
молочну залозу між двома пластмасовими
пластинами, що стиснуть її. Це допоможе
отримати точний та чіткий рентге-
нівський знімок, хоч Ви можете відчувати
дискомфорт протягом кількох секунд.

Правильне розміщення пацієнтки та
сучасне обладнання дають можливість
проводити маммографію при  мінімаль-
ному можливому опроміненні.

Маммограма робиться для кожної
молочної залози окремо. Для того, щоб зробити рентгенівський
знімок молочної залози, потрібно тільки декілька секунд.

Де можна зробити маммограму?
Щоб довідатися, де можна безкоштовно пройти

маммографічне обстеження:

• запитайте Вашого лікаря
або медсестру

• зверніться у Чернігівський
онкодиспансер за адресою:
вул. Леніна, 211

     тел. 5-33-03
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Якщо Вам 45 років або більше, домовтеся сьогодні про
маммографічне обстеження. Маммограма може

допомогти зберегти Ваше життя.

За додатковою інформацією відносно маммографії
звертайтеся у Чернігівський онкологічний диспансер.


