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Що таке скринінг раку молочної залози?
Скринінг раку молочної залози включає в себе мамографію 
(рентген) ваших грудей, яка використовується для виявлення раку 
молочної залози, коли пухлина занадто мала, щоб побачити її або 
відчути.
Коли рак молочної залози виявлений на ранній стадії, його легше 
лікувати, що дає більше шансів на одужання.

Що таке рак молочної залози? 
Рак молочної залози виникає, коли нормальні клітини молочної 
залози починають рости у аномальний спосіб. 
• Рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку серед 

жінок в Ірландії.
• Жінки будь-якого віку можуть захворіти на рак молочної залози, 

але ризик зростає з віком.
• Дослідження показують, що жінки у віці 50 років і старше мають 

більш високий ризик захворіти на рак молочної залози.
• Якщо рак молочної залози виявлено рано, його, швидше за все, 

буде легше лікувати.

Що таке BreastCheck? 
BreastCheck — Національна програма скринінгу раку молочної 
залози, яка є частиною Національної служби скринінгу. Ця служба 
охорони здоров’я фінансується урядом. Це означає, що вам не 
потрібно платити.
Програма пропонує всім жінкам у віці від 50 до 69 років обстеження 
для виявлення раку молочної залози (мамографія) кожні два роки. 
Докладніше про це обстеження див. на сторінці 4.
Програма BreastCheck пропонується жінкам у віці 50-69 років. Жінки 
цього віку мають найбільшу користь від програми скринінгу раку 
молочної залози. Жінки, незалежно від віку, мають звертатися до 
свого терапевта (сімейного лікаря) з будь-якими проблемами щодо 
здоров’я молочних залоз.
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Чи запобігає скринінг раку молочної залози? 
Скринінг не запобігає раку грудей. Однак він допомагає виявити рак 
молочної залози на ранній стадії.
Невелику кількість ракових пухлин неможливо виявити за 
допомогою мамографії, але якщо ви регулярно проходите перевірки, 
будь-які зміни можна виявити якомога раніше. На ранній стадії рак 
молочної залози легше лікувати, а у вас з’являється більше шансів 
на одужання.
Скринінг призначений для жінок, які не мають симптомів раку. 
Зверніться до свого терапевта (сімейного лікаря) якомога швидше, 
якщо у вас є якісь занепокоєння або симптоми. Можливо, вам буде 
корисно звернутися до розділу на сторінці 10 цього буклету, де 
описуються зміни, на які потрібно звернути увагу, як їх самостійно 
обстежувати та виявляти.

Звідки програма BreastCheck отримала мої дані? 
Відповідно до Закону про охорону здоров’я (надання інформації) 
1997 року ми маємо дозвіл отримувати імена, адреси та дати 
народження відповідних жінок від таких органів, як Міністерство 
з питань зайнятості та соціального захисту, Міністерство охорони 
здоров’я та приватних компаній з медичного страхування. Жінки, які 
мають право на участь, також можуть зареєструватися самостійно.
Програма BreastCheck зберігає ваші дані та медичні записи в 
безпеці та  за умови конфіденційності. Якщо ви не хочете брати 
участь у програмі BreastCheck, напишіть нам, і ми більше не будемо 
звертатися до вас.
BreastCheck радить жінкам переконатися, що вони 
зареєстровані у програмі, зв’язавшись з BreastCheck 
за безкоштовним номером телефону 1800 45 45 55 або 
перевіривши свої дані на веб-сайті www.breastcheck.ie 
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Ваші дані в безпеці
Міністерство охорони здоров’я (HSE) має відповідати Закону 
про захист персональних даних 1988–2018 років і Загальному 
регламенту про захист персональних даних (GDPR). Ми поважаємо 
ваше право на конфіденційність та захист ваших персональних 
даних. Можливо, нам знадобиться поділитися вашими медичними 
записами, якщо це потрібно для вашого лікування та догляду. 
BreastCheck передає ваші результати вашому сімейному лікарю, 
якщо не буде рекомендовано інше.

Що таке мамографія? 
Під час мамографії для отримання зображення грудей 
використовується спеціальний рентгенівський апарат. Кожна 
з ваших молочних залоз стискається між двома плоскими 
пластиковими пластинами, щоб зробити рентгенівські знімки. Щоб 
зробити якісні знімки, необхідно сильно стиснути молочні залози.
Цей тиск розширює тканину молочної залози, щоб ми могли бачити 
її чіткіше. Під час мамографічного обстеження використовується 
дуже низька доза  опромінення, а користь значно перевищує ризик. 
Фактично, доза опромінення під час мамографії еквівалентна 
приблизно двомісячному впливу природного фонового опромінення 
в Ірландії.

Чи є мамографія болісною процедурою? 
Мамографія може спричиняти біль. Процедура триває кілька хвилин 
і протягом цього часу молочна залоза стискається. Деякі жінки 
відчувають дискомфорт або біль, але немає доказів того, що цей 
тиск шкодить грудям. 

Якщо ви вважаєте, що процедура надзвичайно болюча, негайно 
повідомте рентгенолога, і він припинить процедуру. 

Рентгенівський 
апарат



Корисні поради
Надягніть топ із спідницею/штанами, оскільки це полегшує 
роздягання. Намагайтеся уникати використання тальку або 
дезодоранту, оскільки це може виявитися на мамографі.

Куди мені звернутися, щоб записатися на 
прийом за програмою BreastCheck? 
Це залежить від того, де ви живете. Вам можуть призначити 
обстеження у відділенні BreastCheck біля лікарні або в мобільному 
відділенні скринінгу. 

Ваш візит до BreastCheck
• Всього ваш візит займе близько 30 хвилин. Будь ласка, приходьте 

на зустріч самостійно.
• Процедура мамографії займе лише кілька хвилин.
• Зв’яжіться з відділенням, якщо ви робили мамографію протягом 

останніх дванадцяти місяців, щоб ми могли проконсультувати 
вас, на який час слід відкладати обстеження. Ми не зможемо 
зробити мамографію в день вашого звернення, якщо ви робили  
мамографію протягом останніх 12 місяців.

• Якщо у вас є грудні імпланти, обстеження може тривати довше.
• Якщо у вас є проблеми, пов’язані з чутливістю, мобільністю або 

інтелектуального характеру, процедура також може тривати 
довше. Якщо так, будь ласка, повідомте нам про це заздалегідь, 
використовуючи контактний номер у вашому листі про 
призначення часу обстеження.

• Усі відділення скринінгу BreastCheck доступні для людей з 
обмеженими можливостями та для більшості типів інвалідних 
візків. Якщо у вас виникли запитання, зателефонуйте за 
номером відділення BreastCheck, зазначеним у вашому листі про 
призначення часу обстеження.
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Що відбувається після процедури мамографії?
Ми прагнемо надіслати результати вашої мамографії протягом трьох 
тижнів. Ми повідомимо вас, якщо доцільний наступний контрольний 
візит. Ми також надішлемо копію ваших результатів вашому 
терапевту (сімейному лікарю).
Приблизно кожна 25 жінка (4%) буде викликана для додаткових 
перевірок (обстежень) після скринінгу. Жінки, яких викликають 
повторно, часто дуже хвилюються, тому BreastCheck намагається 
якомога рідше викликати жінок для повторного обстеження.
Жінок, у яких на мамограмі виявлені якісь відхилення від норми, 
викликають для додаткових перевірок (обстежень) та подальшої 
оцінки. В таких випадках може бути призначена біопсія. Під час цієї 
процедури з грудей береться зразок тканини і перевіряється, чи є 
пухлина злоякісною.
Хірургічне втручання пропонується як перше лікування більшості 
видів раку молочної залози.
Більшість жінок, викликаних для подальшого обстеження, не 
мають раку, тому приблизно 99% жінок, які брали участь у 
програмі BreastCheck, зазвичай мають  результат у межах норми. 
Ми рекомендуємо їм продовжувати відвідувати огляди, коли їх 
запросять.

Переваги скринінгу раку молочної залози
Скринінг раку молочної залози:
• зберігає життя
• може виявити рак грудей на ранніх стадіях
• покращує виживання при раку молочної залози.

Якщо рак молочної залози виявлено на ранній стадії за допомогою 
регулярного скринінгу:
• його легше лікувати
• може бути більше варіантів лікування
• ваші шанси на виживання зростають.
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Обмеження щодо скринінгу грудей
Рентгенолог не може з абсолютною впевненістю сказати вам, що він 
виявив усі можливі відхилення.
Бувають випадки, коли обстеження не виявляють пухлини, які 
можуть бути раковими. Також трапляються випадки, коли будуть 
виявлені незлоякісні пухлини. Це відбувається в усіх програмах 
скринінгу, які відповідають міжнародним стандартам найкращих 
практик, включаючи BreastCheck. З цієї причини ми радимо вам 
залишатися пильними та звертатися до свого лікаря, якщо у вас 
виникли будь-які занепокоєння.

Існує невелика ймовірність, що ви отримаєте негативний 
результат мамографії за наявності раку. Цей результат відомий як 
хибнонегативний, і може статися в будь-якій програмі скринінгу.
Приблизно дві з кожних 1000 жінок, які пройшли скринінг, 
отримають хибнонегативний результат. Приблизно три з кожних 100 
жінок, які пройшли скринінг, отримають хибнопозитивний результат.
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Limitations of breast screening

Мамографія це 
найкращий 
скринінговий тест на 
рак молочної залози, 
який у нас є
на даний момент...

Рак молочної 
залози є, але
не виявлений

Рак молочної 
залози відсутній, 
але виявлені 
доброякісні
відхилення

...але це не завжди 
точно показує, чи є у 
жінки рак молочної 
залози

Хибнонегативні результати Хибнопозитивні результати



Гіпердіагностика – Скринінг може призвести до гіпердіагностики. 
Саме тоді виявляються проблеми, які є нешкідливими, що 
призводять до непотрібного лікування та стресу.
Іноді рак молочної залози помітний, але на ранній стадії. Не завжди 
можна сказати, які види раку стануть небезпечними для життя.
Щоб дізнатися більше про переваги та обмеження скринінгу 
молочних залоз, див. www.breastcheck.ie або телефонуйте на 
безкоштовну телефонну лінію 1800 45 45 55.

Що таке неінвазивний рак (DCIS)?
Неінвазивний рак відомий як «протокова карцинома in situ» або 
скорочено DCIS. DCIS є ранньою формою раку молочної залози. 
Його також можна описати як передраковий, передінвазивний або 
внутрішньопротоковий.
Коли у вас DCIS, деякі молочні протоки (канали в грудях, які несуть 
молоко до соска) є раковими. Це означає, що ракові клітини 
знаходяться в молочних протоках (“in situ”) і не поширилися 
всередині або за межами вашої грудей.
Щоб підтвердити діагноз DCIS, необхідно зробити біопсію, коли з 
грудей береться шматок тканини молочної залози для дослідження. 

Безкоштовний номер телефону 1800 45 45 558

У середньому з 1,000 жінок, які пройшли скринінг раку молочної залози

7 буде 
діагностовано 
рак

993 отримають нормальний результат.

у кінцевому підсумку буде рак, 
який не виявлено.

2Приблизно у із цих жінок



Чи існують різні типи DCIS?
Так, їх можна розділити на DCIS високого, середнього та низького 
ступеня, залежно від того, як клітини виглядають під мікроскопом.
Якщо DCIS не лікувати, клітини можуть поширитися з проток 
в навколишню тканину молочної залози і перетворитися на 
інвазивний рак (який може поширитися на інші частини тіла). 
Низькодиференційований DCIS менш ймовірно перетвориться на 
інвазивний рак, ніж високодиференційований DCIS
Не у кожної жінки з DCIS розвивається інвазивний рак, навіть якщо 
його не лікувати. Але неможливо сказати, який DCIS переросте 
в інвазивний рак, а який ні. В результаті деякі жінки отримають 
лікування від DCIS, який ніколи б не став інвазивним раком.

Що наражає вас на ризик раку молочної 
залози? 
Дослідження показують, що наступні фактори можуть наражати вас 
на ризик раку молочної залози: 
• якщо ви жінка (чоловіки можуть захворіти на рак грудей, але це 

рідко)
• старіння
• наявність у вашій родині в анамнезі раку молочної залози
• ваш спосіб життя, наприклад, надмірне вживання алкоголю, 

надмірна вага після менопаузи або недостатнє фізичне 
навантаження.

Навіть коли ви зробили скринінг, ви повинні стежити за грудьми та 
регулярно оглядати їх на наявність будь-яких змін. 
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Будьте уважні до своїх молочних залоз 
Незалежно від того, якого ви віку, важливо завжди пам’ятати про 
груди. 
• Дізнайтеся, що є нормальним для вашого тіла.
• Дізнайтеся, на які зміни слід звертати увагу. 

Які зміни я маю шукати та відчувати? 
• будь-які ущільнення або незвичайне ущільнення у грудях
• ямочки, зморшки або почервоніння шкіри
• сосок, який виглядає як втягнутий або сплющений
• висипання або лущення шкіри навколо соска
• зміна розміру або форми грудей
• набряк в пахвовій западині або навколо ключиці.
Важливо: Існує багато причин змін у грудях. Більшість із них 
нешкідливі, але ви повинні перевірити будь-які зміни. Якщо 
у вас виникли будь-які занепокоєння або ви помітили якісь 
зміни, будь ласка, негайно зверніться до свого терапевта 
(сімейного лікаря), навіть якщо ви нещодавно зробили 
мамографію.

Варто поговорити 
Якщо у вас виникли запитання, вам буде корисно поговорити 
про  BreastCheck зі своєю родиною та друзями, особливо з тими, 
хто вже користувався програмою BreastCheck. Ви також можете 
безкоштовно зателефонувати нам за номером 1800 45 45 55.

Безкоштовний номер телефону 1800 45 45 5510



Спілкування з вами 
Ми будемо спілкуватися з вами відкрито, чесно, своєчасно та 
прозоро, якщо: 
• щось пішло не так з вашим обстеженням
• ви зазнали шкоди в результаті обстеження
• ми думаємо, що вам могла бути заподіяна шкода.

Це означає, що ми будемо тримати вас у курсі фактів та подробиць 
про вашу участь у програмі скринінгу раку молочної залози.

Надання згоди 
Коли ви вперше відвідуєте процедуру мамографії, ми попросимо вас 
надати згоду, підписавши форму до початку обстеження. Якщо ви 
не можете підписати форму, вас попросять надати свою згоду усно 
або поставивши позначку на бланку в присутності рентгенолога. 
Цю згоду можна відкликати в будь-який час, навіть після початку 
процедури мамографії.
Підписана форма підтверджує, що ви:
• були поінформовані про скринінг раку молочної залози, його 

переваги та обмеження
• ви зрозуміли цю інформацію
• перевірили, що ваше ім’я, адреса та інші дані правильні, щоб ми 

могли продовжувати зв’язуватися з вами
• дозволяєте нам отримувати, зберігати та обмінюватися вашими 

персональними даними та історією скринінгу з тими, хто 
проводить програму, вашим сімейним лікарем та Національним 
реєстром раку Ірландії.

Пам’ятайте: Лише ви можете дати свою згоду на участь в нашій 
програмі. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, 
зв’язавшись з нами електронною поштою info@breastcheck.ie 
або за безкоштовним номером телефону 1800 45 45 55.
Якщо ви відкличете згоду, ми не зможемо зв’язуватися з вами 
щодо програми скринінгу раку молочної залози у майбутньому.
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Скринінг? Це ваше рішення
Вам вирішувати, проводити скринінг BreastCheck чи ні. Ви маєте 
право прийняти або відхилити запрошення від BreastCheck. Ви 
також можете прийняти запрошення пройти скринінг, але пізніше 
змінити свою думку.
Всі види скринінгу мають на меті пошук балансу між потенційними 
перевагами та потенційними обмеженнями. Ви маєте вирішити, що 
переважить.

   

Додаткова інформація
Для отримання додаткової інформації, щоб зареєструватися або 
перевірити, чи ви зареєстровані, відвідайте сайт www.breastcheck.ie 
або зателефонуйте за безкоштовним номером 1800 45 45 55.

Скринінг може 
врятувати ваше 
життя від раку 
молочної залози.

Переваги

Скринінг може допомогти 
розпочати лікування раку, 
поки він не став небезпечним 
для життя.

Обмеження

Безкоштовний номер телефону 1800 45 45 5512



Central Office 
King’s Inns House, 
200 Parnell Street, Dublin 1 
Tel: 01 865 9300 
Freephone: 1800 45 45 55 
Email: info@breastcheck.ie

Eccles Unit 
36 Eccles Street, Dublin 7 
Tel: 01 882 6200 
Email: eccles@breastcheck.ie

Merrion Unit 
Merrion Road, Dublin 4 
Tel: 01 223 5800 
Email: merrion@breastcheck.ie

Southern Unit   
Infirmary Road, Cork 
Tel: 021 464 9700 
Email: southern@breastcheck.ie

Western Unit   
Newcastle Road, Galway 
Tel: 091 580 600 
Email: western@breastcheck.ie

More information 
For more information, to register 
or to check if you are on the 
register, visit www.breastcheck.ie 
or Freephone 1800 45 45 55.
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Ваші нотатки

Безкоштовний номер телефону 1800 45 45 5514
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