
  

 
 
Bayan «NaamVolledig» 
«Straat» 
«Postcode» «Plaats» 
 
 
 
 
 
 
Plaats,       
Konu:Meme kanseri halk taraması sonucu 
 
 
Sayın Bayan, 
 
      [datum onderzoek] tarihinde meme kanseri halk taramasına katılmıştınız. 
 
Sonuç nedir? 
Röntgen filmleri iyi bir değerlendirme yapılabilmesi için yeterince bilgi vermiyor. Size hastanede 
başka araştırma yapılması gerekiyor.  
 
Bu ne anlama geliyor? 
Sizde normalin dışında bir şey olup olmadığını iyi bir şekilde göremiyoruz. Bu, meme kanseri 
olduğunuz anlamına gelmez. Bu sonucu alan her 10 kadından yaklaşık 9’u meme kanseri 
değildir. 
 
Daha emin olabilmek için başka araştırmalar yapılması gerekiyor 
Ek araştırma hastanenin Radyoloji bölümünde yapılır. Bu araştırma örneğin ekstra bir röntgen 
filmi veya bir ekografi olabilir. Hangi araştırmanın gerekli olduğunu ve bunun sonucunu ne zaman 
alacağınızı hastanede öğrenirsiniz. 
 
Radyoloji bölümündeki araştırmanın sonucu ne olabilir?  

 Herhangi bir anormallik bulunmadı, 
 Su keseciği (kist) gibi zararsız bir anormallik bulundu, 
 Meme kanseri olabilecek bir anormallik bulundu. Bu durumda memenizden birkaç hücre 

veya küçük bir doku alınması gerekir. Buna ponksiyon veya biyopsi denir. 
Bunun için hastanedeki Mammo-polikliniğine gidersiniz. 

 
Ne yapanız gerekiyor? 
Aile hekiminiz sonuçtan haberdardır ve sizinle irtibata geçecektir. Aile hekiminiz sizinle henüz 
irtibata geçmedi mi? Öyleyse bir randevu alın. Aile hekiminiz, sonuç hakkındaki soruları 
yanıtlayabilir. Aile hekiminiz ayrıca hastanede yapılacak olan ek araştırma için Radyoloji 
bölümüne sevkinizi sağlayacaktır. Hangi hastaneye gidereceğinize aile hekiminizle birlikte karar 
verebilirsiniz. 

 
Bkz. arka sayfa 



  

Ek araştırma ücretsiz değildir 
Hastanede yapılan ek araştırma halk taramasının bir parçası değildir. Araştırma masrafları sağlık 
sigortanız kapsamındadır. Bu masrafları veya masrafların bir kısmını kendiniz ödemeniz 
gerekebilir. Bu, bireysel katkı payınızın yüksekliğine ve bunun ne kadarını kullandığınıza bağlıdır. 
Bununla ilgili sorularınız için lütfen sağlık sigortası kurumunuza başvurun. 
           
İtiraz edebilirsiniz 
Hastanedeki uzman, röntgen filmleri de dâhil olmak üzere halk taraması sonuçlarınızı bizden alır. 
Bu da uzmanın daha spesifik bir araştırma yapabilmesini sağlar. Bunu istemiyorsanız itirazda 
bulunabilirsiniz. Bunun için <telefoonnummer informatielijn> numaralı bilgi hattı aracılığıyla bir 
form talep edebilir veya bu formu <website so> sitesinden indirebilirsiniz. 
Gizlilik veya itiraz hakkında daha fazla bilgi için www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
 
Hastanede yapılan ek araştırmadan sonra 
Hastanede sizde meme kanserine rastlanmadı mı? Halk taramasına iki yıl sonra tekrar 
katılabilirsiniz. Otomatik olarak yeni bir davetiye alacaksınız. 
 
Daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? 

 Meme kanseri halk taraması hakkında daha fazla bilgi için 
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 www.monitorborstkankerzorg.nl internet sitesi bir hastane seçmenize yardımcı olur. 
Bu internet sitesi, hastaların deneyimleriyle hastanenin sunduğu hizmetler hakkında bilgi 
toplamaktadır. 

 Daha fazla genel bilgi için www.kwf.nl veya www.thuisarts.nl internet sitelerini ziyaret 
edebilirsiniz. 

 
Sağlığınızla ilgili sorularınız mı var? 
Sağlıkla ilgili soruları aile hekiminize veya hastanedeki uzmana sorabilirsiniz. 
 
Halk taramasıyla ilgili sorularınız mı var? 
Hafta içi her gün 9.00 – 17.00 saatleri arasında XXX XXX XX XX numaralı bilgi hattımızı 
arayabilirsiniz. 
Ayrıca www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Dostça selamlarımızla, 
 
Rad1, radyolog 
Rad2, radyolog 
 


