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Toplum Tabanlı Meme 
Kanseri Taraması nedir? 

Toplum Tabanlı Meme Kanseri Taraması, meme kanserine yönelik bir 
araştırmadır. Hollanda’da 50 – 75 yaşları arasındaki bütün kadınlar, bu taramaya 
katılmak üzere iki yılda bir davet edilir. (50 ve 75 yaşlar da dâhildir). Katılırsanız 
memelerinizin röntgen filmini çekeriz. Böylece, meme kanseri olup olmadığınızı 
siz kendiniz fark etmeden önce muhtemelen görebiliriz. 

Toplum tabanlı tarama neden yapılır?

Hollanda’da her yedi kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır.  
Toplum tabanlı taramanın amacı, meme kanserini mümkün olduğunca erken 
teşhis etmektir. Meme kanseri ne kadar erken teşhis edilirse, başarılı bir tedavi 
şansı da o kadar yüksek olur. Bu durumda genellikle , daha az kapsamlı bir  
tedavi gerekli olur.
 

Neden bu broşür?

Bu broşür, toplum tabanlı meme kanseri taramasıyla ilgilidir. Katılıp 
katılmayacağınıza kendiniz karar verirsiniz. Bu broşürdeki bilgiler bir seçim 
yapmanız için size yardımcı olacaktır. 

Toplum tabanlı tarama ücretsizdir
Toplum tabanlı taramaya katılmak ücretsizdir. Hastanede ek araştırma 
yapılması gerekebilir. Bu ek araştırma, toplum tabanlı taramaya dâhil 
değildir. Buna ait ücretler sağlık sigortanız tarafından karşılanır. Bu ücretleri 
veya bunların bir kısmını kendiniz ödemek durumunda kalabilirsiniz. Bu 
durum, katkı payınızın yüksekliğine ve bunun ne kadarını kullandığınıza 
bağlıdır. Bu konu hakkında sorularınız mı var? Öyleyse sağlık sigortanızla 
irtibata geçiniz.
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Meme kanseri nedir?
• Vücudumuz milyonlarca hücreden oluşmaktadır. Bu hücreler, hücrelerdeki 

değişim sonucu normalin üstünde bir hızla büyüyerek vücuda zarar verebilir. 
Bu kanserdir.

• Çeşitli kanser türleri vardır. Kadınlarda en sık rastlanan kanser türü meme 
kanseridir.

• Meme kanseri başlangıçta siz hiç fark etmeden büyüyebilir. 
• Meme kanseri yavaş yavaş büyüyebileceği gibi hızlı bir şekilde de büyüyebilir. 

Bu durum kişiden kişiye farklılık gösterir.
• Meme kanseri ölmenize sebep olabilir. Erken teşhis edilmesi halinde iyileşme 

şansınız daha yüksektir.

Meme kanseri hakkında daha fazla bilgi
www.borstkanker.nl
www.kwf.nl

Herhangi bir meme şikayetiniz varsa, aile hekiminize başvurunuz 
Toplum tabanlı tarama, memelerinden herhangi bir şikayeti olmayan 
kadınlar içindir. Aşağıdaki şikayetlerden bir tanesi sizde mevcut mu? 
• Memenizde bir beze/nodül hissediyorsunuz.
• Memenizin derisinde bir göçük veya çukur var.
• Memenizin derisi bir yerde normalden daha kalın.
• Meme ucunuzdan kan geliyor.
• Meme ucunuz değişiyor.
• Memenizi normalden farklı hissediyorsunuz. 

Bu durumlarda toplum tabanlı taramayı beklemeyiniz ve aile hekiminizle 
iletişime geçiniz.

http://www.borstkanker.nl
http://www.kwf.nl
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5 adımda tarama
1. Mektup
Bu broşürle birlikte meme röntgen filmi çektirmeniz için bir randevu  
mektubu aldınız.

Bu mektubu ve kimlik belgenizi yanınızda  
getiriniz (pasaport, kimlik kartı veya ehliyet).
Randevu yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

2. Tarama merkezi
Tarama, yakınınızda bulunan bir tarama merkezinde yapılır.
Orada çalışan bir görevli, bilgilerinizi kontrol eder.
Daha sonra bekleme salonuna geçip oturabilirsiniz.
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3. Röntgen filmleri
Sıra size mi geldi? Öyleyse giyinme 
kabininde üst kıyafetlerinizi 
çıkarabilirsiniz. Biz size neler 
yapılacağını anlatırız. Memelerinizde 
yara izleri mi var? Ya da memeleriniz 
çok mu hassas? Bunları anlatırsanız,  
bu durumu dikkate alabiliriz.

Her iki memenizin ikişer tane röntgen 
filmini çekeriz. Bazen daha fazla film 
gerekebilir. Her bir film için memeniz 
bir kaç saniye iki tabaka arasında 
bastırılır. Bu işlem, mümkün olduğunca 
az ışınla iyi bir film çekmek için 
gereklidir.

Baskı işlemi acı verebilir, fakat 
memeleriniz için zararlı değildir.  
Bazen bir noktada morarma oluşabilir. 
Baskı işlemi çok mu acı veriyor?  
Bunu lütfen görevlimize söyleyiniz.

4. Tüm filmler başarıyla  
çekildi mi? 

Tüm filmler çekildikten sonra giyinip bekleme 
salonunda oturabilirsiniz. Memelerinizin 
yeterince görüntülenip görüntülenmediğini 
ve filmlerin teknik açıdan başarılı bir şekilde 
çekilip çekilmediğini inceleriz. Çekimler 
olmamış mı? Bu durumda bir veya daha fazla 
filmin yeniden çekilmesi gerekebilir. 
Çekimlerde sorun yoksa işiniz bitmiştir.

Memelerinizin röntgen filmleri, iki tane 
radyoloji uzmanına gönderilir. Radyologlar bu 
filmleri, birbirlerinden habersiz olarak 
değerlendirir.
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5. Sonuç
Sonucu, 10 iş günü içinde bir mektupla 
alırsınız. Taramayı sizin sokağınızda 
oturan diğer kadınlarla aynı gün mü 
yaptırdınız? Sonuç mektubunu hepiniz 
aynı gün almamış olabilirsiniz.  
Bu durumun sonuçla bir ilgisi yoktur. 
Yani, bu nedenle endişelenmenize 
gerek yoktur.

Taramanın nasıl yapıldığını görmek ister misiniz? 
Videoyu tüm adımlarıyla birlikte aşağıdaki internet sitesinden izleyebilirsiniz:  
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl 

Bilmeniz gerekenler:

• Tarama merkezinde tuvalet yoktur.
• Rahat bir üst kıyafet giyiniz.
• Tarama merkezinde erkekler ve kadınlar çalışır.
• Üst vücudunuza merhem, pudra veya losyon sürmeyiniz. Deodorant 

kullanabilirsiniz.
• Memelerinize çinko merhemi (zinkzalf) mi sürüyorsunuz? Bu durumda, 

taramadan iki ilâ üç hafta önce bu merhemi sürmeyi bırakınız.

Yanınızda getirmeyi unutmamanız gerekenler:
• Bu broşürle birlikte aldığınız mektup. Gelmeden önce bu mektubun üstüne 

aile hekiminizin adını ve iletişim bilgilerini yazınız.
• Kimlik belgeniz (Pasaport, kimlik kartı veya ehliyet).

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
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Neden röntgen filmleri 
kullanıyoruz?

Röntgen filmlerinde anormallikleri görebiliyoruz

Memelerinizin röntgen filmleriyle memelerinizin içindeki dokuları 
inceleyebiliyoruz. Bu sayede belki de meme kanseri olan anormallikleri teşhis 
edebiliyoruz. Röntgen filmleri, meme kanserini teşhis edebilmede toplum 
tabanlı tarama için halen en iyi yöntemdir.

Meme kanserini erken teşhis edebiliriz

Röntgen filmleri sayesinde sizin fark etmediğiniz anormallikleri görebiliriz.  
Meme kanseri ne kadar erken teşhis edilirse, başarılı bir kanser tedavisi şansı da 
o derece yüksek olur.

Her bir film çekiminde mümkün olduğunca az ışın kullanıyoruz
Röntgen filminin çekilmesi ışın saçar. Günlük hayatta da ışına maruz 
kalıyorsunuz. Hollanda’da bu durum yılda yaklaşık 2,6 miliSievert’tir.  
Her iki memenizin ikişer tane röntgen filmini çekeriz. Bu dört röntgen 
filminden toplamda yaklaşık 0,6 miliSievert ışın alırsınız. Işın, kansere yol 
açabilir, fakat bu miktardaki risk çok küçüktür.
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Röntgen filmlerini nasıl 
değerlendiririz?

Röntgen filmlerini radyologlar değerlendirir

Röntgen filmleri, iki tane radyolog tarafından değerlendirilir. Radyologlar, bu 
filmleri birbirlerinden habersiz olarak değerlendirir. Radyologlar, röntgen 
filmlerindeki anormallikleri teşhis etmede uzmanlaşmıştır. Bir anormallik, meme 
kanserinin başlangıcı olabilir.

Memenizin röntgen filmine 
“mamogram” denir.
“Mamma” Latince’de kadın 
memesi demektir.

Tarama özellikle her seferinde katıldığınızda yararlıdır

Daha önce toplum tabanlı taramaya katıldınız mı? Bu durumda radyologlar yeni 
filmleri önceki tarama filmlerinizle karşılaştırır. Bu sayede değişiklik olup 
olmadığını görebilirler. Bu karşılaştırma, anormallikleri erken teşhis etmede 
yardımcı olabilir. 

i
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Katılıp katılmayacağınıza 
kendiniz karar verirsiniz
Her tıbbî araştırmada olduğu gibi toplum tabanlı taramanın da avantajları olduğu 
gibi dezavantajları da vardır. Katılıp katılmayacağınıza kendiniz karar verirsiniz. 
Aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmanız her halükârda önemlidir:

Endişelenebilirsiniz
Hastaneye sevk edilebilirsiniz. Örneğin röntgen filmlerinizin bir tanesinde bir 
anormallik bulunduğu için. Ya da filmler yeterli bilgi vermediği için. Bu durum 
henüz, meme kanserine yakalandığınız anlamına gelmez. Fakat sizi 
endişelendirebilir.

Gereksiz yere tedavi edilme olasılığınız vardır
Bazı kadınlarda meme kanseri o kadar yavaş büyür ki, bu kadınlar yaşamları 
boyunca bundan herhangi bir rahatsızlık duymazlar. Fakat meme kanseri hemen 
hemen her zaman tedavi edilir. Hastanede, sizde meme kanseri mi bulundu? Bu 
durumda , size hiç rahatsızlık vermeyecek olan bir kanserin tedavi edilmesi 
olasılığı mevcuttur.

Toplum tabanlı tarama kesin garanti sunmaz
Meme kanseri vakalarının onda yedisi teşhis edilir. Röntgen filmlerinde hiçbir şey 
görülmese bile meme kanserine yakalanmış olma riskiniz küçük de olsa mevcuttur.

İki tarama arasında meme kanserine yakalanabilirsiniz
Toplum tabanlı tarama için her iki yılda bir davet edilirsiniz. Bu iki tarama 
arasında meme kanserine yakalanmanız mümkündür. Memelerinizden bir 
şikayetiniz olması halinde aile hekiminize gitmeniz bu nedenle önemlidir.

Toplum tabanlı tarama hakkında daha fazla bilgi edinmek için bakınız: 
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

Toplum tabanlı taramaya katılmıyor musunuz?
Öyleyse, bu broşürdeki mektubun arkasındaki iptal formunu doldurunuz. 

i

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl


   | 11

50 yaşından 75 yaşına kadar 
olan kadınlar için

50 yaşından itibaren katılabilirsiniz

Neden 50 yaşından itibaren katılabileceğinizin iki sebebi vardır:
• Meme kanseri, 50 yaşından büyük kadınlarda daha sık görülmektedir.  

Meme kanserine yakalanan kadınların onda sekizi 50 yaşından büyüktür.
• Daha genç kadınların memelerinde genellikle daha fazla glandüler doku ve  

bağ dokusu bulunmaktadır. Bu nedenle meme kanserini, röntgen filmleri ile  
o kadar kolay bulamayız. 
Ayrıca bu doku, ışınlara karşı daha duyarlıdır.

Her iki yılda bir davet edilirsiniz

Toplum tabanlı taramaya her iki yılda bir katılabilirsiniz. Daha sık röntgen filmi 
çektirmek çoğu kadın için avantajdan çok dezavantaj sağlar. 

Toplum tabanlı tarama 75 yaşından sonra sona erer

Meme kanseri, 75 yaşından büyük kadınlarda genellikle yavaş büyür. Bu yaştaki 
kadınlarda, kadınların ölümüne yol açan meme kanseri teşhis etme olasılığı 
küçüktür. Toplum tabanlı taramaya katılmak, bu kadınların gereksiz yere kanser 
tedavisi olmalarına yol açabilir.
50 yaşından itibaren, 76 yaşınıza gelene kadar davet edilirsiniz.

Sağlık Kurulu öneri verir 
Toplum tabanlı taramanın kimler için olduğunu devlet belirler. Bu belirleme, 
tüm avantajları ve dezavantajları değerlendiren Sağlık Kurulunun 
önerisinden sonra yapılır.
Sağlık kurulu, toplum tabanlı tarama için belirlenen yaşların şimdilik 
değiştirilmemesini önermektedir.
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Sonuç ne olabilir?
Taramadan sonrası 10 iş günü içinde bir sonuç mektubu alırsınız.  
Aşağıdaki üç sonuçtan birini alabilirsiniz:

1.  Herhangi bir anormallik bulunmadı
Röntgen filmlerinde meme kanserini düşündürecek 
bir görüntü bulunmamıştır. Toplum tabanlı 
taramaya iki yıl sonra tekrar katılabilirsiniz. Tarama 
kesin bir garanti vermemektedir. Meme kanserinin 
teşhis edilmemiş olma ihtimali vardır. Meme 
kanseri ayrıca iki tarama arasında da ortaya 
çıkabilir. Memelerinizden şikayetiniz mi var? 
Öyleyse aile hekiminizle iletişime geçiniz. Bu sonuç 
için olan tıbbî terimler: BI-RADS 1 en BI-RADS 2’dir.

100 kadından 98’i bu 
sonucu alır.

2. Yetersiz bilgi
Röntgen filmleri, iyi bir değerlendirme için yeterli 
bilgi vermiyor. Hastanede daha fazla araştırma 
yapılması gerekmektedir. Bu araştırma, ek bir 
röntgen filmi veya bir ultrason olabilir. Genellikle 
herhangi bir sorun yoktur. Bu sonuç için olan tıbbî 
terim: BI-RADS 0’dır.

100 kadından 1’i bu 
sonucu alır.

3. Bir anormallik görüldü
Röntgen filminde, meme kanseri olma ihtimali olan 
bir anormallik görüldü. Hastanede daha fazla 
araştırma yapılması gerekmektedir. Bu araştırma, ek 
bir röntgen filmi veya bir ultrason olabilir. Genellikle 
memenizden küçük bir parça doku da alınır. Bu 
durum henüz, meme kanserine yakalandığınız 
anlamına gelmez. Bu sonuç için olan tıbbî terimler: 
BI-RADS 4 ve BI-RADS 5’tir.

100 kadından 1’i bu 
sonucu alır.
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Bilgileriniz
Bilgilerinizi belediyeden aldık

Adınızı, adresinizi ve doğum tarihinizi belediyeden aldık. Toplum tabanlı 
taramaya katılmanız halinde bilgilerinizin ve tarama sonuçlarının toplum tabanlı 
tarama ve hastanede yapılacak muhtemel bir ek araştırma için kullanılmasına 
izin vermiş olursunuz.

Aile hekiminizle iletişime geçebiliriz

Röntgen filmlerinizin yeterli bilgi vermemesi nedeniyle ek araştırma mı yapılması 
gerekiyor? Ya da çekilen filmlerde bir anormallik mi gördük? Bu durumda aile 
hekiminizle iletişime geçeriz. Aile hekiminiz, hastaneye sevk edilmenizi sağlar.

Kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruyoruz

Tarama sonuçlarını, toplum tabanlı taramayı her seferinde yeniden iyileştirmek 
amacıyla kullanıyoruz. Bilgilerinizi bu amaçla araştırma ve sağlık kurumlarıyla 
paylaşıyoruz. Bu sırada kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması mevzuatına uygun 
olarak hareket ediyoruz. Toplum tabanlı taramanın iyileştirilmesine katkısı 
olmayan kurumlar bu bilgilere asla ulaşamaz.

İtiraz edebilirsiniz

Bilgileri veya tarama sonuçlarını sağlık ve araştırma kurumlarıyla paylaşmamızı 
istemiyor musunuz? Öyleyse buna itiraz edebilirsiniz. Bunun için bölgenizdeki 
tarama kurumundan bir form talep edebilirsiniz. Bu formu ayrıca tarama 
kurumunuzun internet sitesinden de indirebilirsiniz. Bunun için bakınız:  
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl. Burada ayrıca kişisel bilgilerin gizliliği 
ve itiraz etme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
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Daha fazla bilgi
Avantajlar ve dezavantajlar; meme kanseri ve tarama hakkında daha  
fazla bilgiyi aşağıdaki internet sitesinde bulabilirsiniz:  
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl

Sorularınız, önerileriniz veya şikâyetleriniz mi var?

Sorularınız, önerileriniz ve şikâyetlerinizin olması halinde bölgenizdeki tarama 
kurumuyla iletişime geçebilirsiniz. Tarama kurumu, toplum tabanlı taramayı 
devlet adına yapmaktadır. Telefon numarasını mektupta veya tarama 
kurumunuzun internet sitesinde bulabilirsiniz. 

1. Toplum Tabanlı Tarama Kuzey
www.bevolkingsonderzoeknoord.nl

2. Toplum Tabanlı Tarama Doğu
www.bevolkingsonderzoekoost.nl

3. Toplum Tabanlı Tarama Güney
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

4. Toplum Tabanlı Tarama Güneybatı
www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl

5. Toplum Tabanlı Tarama İç-batı
www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl

1

2

3

4

5

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
http://www.bevolkingsonderzoeknoord.nl
http://www.bevolkingsonderzoekoost.nl
http://www.bevolkingsonderzoekzuid.nl
http://www.bevolkingsonderzoekzuid-west.nl
http://www.bevolkingsonderzoekmidden-west.nl
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Toplum tabanlı tarama, bir hastalığı erken 
teşhis etmek amacıyla yapılan ücretsiz bir 
tıbbî araştırmadır. Devlet, kanser için üç 
tane toplum tabanlı tarama sunmaktadır. 
Bu toplum tabanlı taramalar: rahim ağzı 
kanseri, meme kanseri ve bağırsak 
kanseri taramalarıdır. Bu hastalıklar erken 
teşhis edilebilmektedir. Şikâyetler ortaya 
çıkmadan bile daha erken.



Diğer dillerde verilen bilgiler 

Bu bilgileri İngilizce / Türkçe / Arapça olarak şuradan okuyabilirsiniz:
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl/vertalingen

Bu broşür, aşağıdaki kişilerin işbirliğiyle hazırlanmıştır: 

borstkankervereniging nederland

Bu broşür, aşağıdaki kurumun bir yayınıdır: 

National Institute for Public Health 
and the Environment, RIVM
PO Box 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands 
www.rivm.nl
 
Ocak 2018

Committed to health and sustainability

01
01

78

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl/vertalingen

	Toplum Tabanlı Meme Kanseri Taraması nedir?
	Meme kanseri nedir? 
	5 adımda tarama
	Neden röntgen filmleri kullanıyoruz?
	Röntgen filmlerini nasıl değerlendiririz?
	Katılıp katılmayacağınıza kendiniz karar verirsiniz
	50 yaşından 75 yaşına kadar olan kadınlar için
	Sonuç ne olabilir? 
	Bilgileriniz 
	Daha fazla bilgi 

