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Що таке програма 
скринінгу на рак молочної 
залози?
Скринінг населення на рак молочної залози – це безкоштовне медичне 
обстеження на рак молочної залози. Усі жінки в Нідерландах у віці від 50 до 
75 років отримують запрошення взяти пройти скринінг кожні два роки. Ви 
самі вирішуєте, чи ви берете участь. Якщо ви приймете запрошення, ми 
зробимо рентген ваших грудей. Таким чином ми зможемо визначити, чи є 
у вас рак молочної залози, перш ніж ви це помітите самі.

Для чого проводиться скринінг населення?
Кожна сьома жінка у Нідерландах захворіє на рак молочної залози. 
Скринінг населення покликаний якомога раніше виявити рак грудей. Чим 
раніше буде виявлено рак грудей, тим більше шансів на успішне лікування. 
У такому разі часто потрібне менш важке лікування.

Що таке рак молочної 
залози?
• Організм складається із мільйонів клітин. Зміни в клітинах можуть 

спричинити їх занадто швидкий ріст і пошкодити організм. Це може стати 
раком.

• Спочатку рак молочної залози може рости непомітно.
• Рак молочної залози може рости повільно, але може й швидко. У кожної 

людини це проходить по-різному.
• Від раку молочної залози можна померти. Якщо захворювання виявлено 

на ранній стадії, у вас більше шансів вилікуватися.
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Для кого призначений цей 
скринінг населення?
Цей скринінг населення проводиться для людей віком від 50 до 75 років. У 
цій віковій групі частіше зустрічається рак молочної залози. З 10 людей, які 
хворіють на рак грудей, 8 старше 50 років. Для жінок віком від 50 до 75 
років переваги скринінгової програми переважають недоліки.

Іноді сенс скринінгу є обмеженим. Або вам краще пройти інший вид 
контролю. Наприклад, якщо у вас дуже погане здоров’я. Поговоріть зі своїм 
лікарем про те, що для вас найкраще. Також зробіть це, якщо у вас може 
бути підвищений ризик раку молочної залози через генетичну схильність 
або рак молочної залози чи яєчників у вашій родині.

Можливо, ви не впевнені, чи зможете брати участь з інших причин. Нижче 
ви знайдете відповіді на поширені запитання:

Зараз я перебуваю на лікуванні/спостереженні 
щодо раку молочної залози, що тоді?
Ви не можете брати участь у скринінгу населення на рак молочної залози. Ви 
можете скасувати підписку на це опитування у розділі «Mijn Bevolkingsonder-
zoek» («Мої скринінг») на веб-сайті www.bevolkingsonderzoeknederland.nl за 
допомогою DigiD. Звичайно, ви також можете зателефонувати або надісла-
ти електронну пошту до Bevolkingsonderzoek Nederland (Служба 
Диспансеризації населення в Нідерландах).

У мене імпланти у молочних залозах, чи можу я 
брати участь?
Так, ви можете брати участь. Ваші груди притиснуті між двома пластинами під 
час візуалізації грудей. На думку пластичних хірургів, ймовірність того, що 
імпланти пошкодяться від тиску, дуже мала. Тому, за їх думкою, немає жодних 
заперечень проти участі у скринінгу населення.
Якщо у вас імпланти PIP, перевірте їх у спеціаліста перед тим, як проходити 
обстеження грудей.
Дізнайтеся більше про те, чи варто брати участь, на сайті 
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
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Що робити при скаргах або змінах молочної залози?
У разі скарг або змін у грудях завжди звертайтеся до свого лікаря.
Ви бачите або відчуваєте будь-які скарги або зміни, наведені нижче?
У такому випадку не беріть участь у скринінгу населення на рак молоч-
ної залози. Але негайно запишіться на прийом до лікаря. Якщо у вас 
з’явилися скарги після участі в скринінгу населення, завжди звертайте-
ся до свого терапевта.

• Ви відчуваєте ущільнення, припухлість або затвердіння в грудях.
• Ви бачите або відчуваєте шишку на грудях
• У вас на грудях є ямочки або впадини.
• На шкірі грудей є ямки і це схоже на апельсинову кірку.
• Ви помітили почервоніння, лущення або втягнення соска.
• Із соска виділяється кров або рідина.
• Змінюється форма або розмір грудей.
• Ваші груди на дотик відрізняються від нормальних.
• У вас є рана на грудях, яка погано заживає.
• Ви відчуваєте припухлість під пахвою.

!
Ви бачите або відчуваєте зміни в грудях або під пахвою? 
Або у вас є скарги на груди?
Не чекайте обстеження, а негайно телефонуйте своєму 
лікарю!



Дослідження відбувається 
в 5 етапів
1. Лист
З цією брошурою ви отримали запрошення зробити рентген ваших грудей. 

• Надайте відповіді на запитання на зворотній 
стороні листа.

• Візьміть із собою цей лист і документ, 
що посвідчує вашу особу (паспорт, 
посвідчення особи або водійські права).

2. Дослідницький центр

Дослідження проводиться в дослідницькому центрі поблизу вас. 
Співробітник спочатку перевіряє ваші дані.

  Зустріч займає близько 20 хвилин.
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3. Рентген
Настала ваша черга? Вам треба 
зняти верхній одяг в роздягальні.
Ми розкажемо вам, що буде. У вас 
є шрами на грудях? Або ваші груди 
дуже чутливі? Якщо ви нам скажете, 
ми можемо це врахувати.

Ми зробимо по два рентгенівські 
знімки кожної груді. Іноді потрібно 
більше фотографій. Для кожної 
фотографії ми стискаємо вашу грудь 
між двома пластинами на кілька 
секунд. Це необхідно для того, щоб 
зробити якісне фото з якомога 
меншим випромінюванням.

Тиск може бути неприємним, але 
він не зашкодить вашим грудям. Ви 
можете сказати співробітнику, якщо 
вам це занадто неприємно. Разом 
ми гарантуємо, що дослідження 
пройде якомога краще.

4. Чи всі фото були 
вдалими? 
Після огляду ви знову одягнетесь і 
сядете в зоні очікування. 
Співробітник перевіряє, чи якісно 
зроблені фотографії. Якщо так, то 
все закінчено. Якщо це не так,  
співробітник зробить ще одну або 
кілька додаткових фотографій.

Рентгенівські знімки ваших грудей 
передадуть двом рентгенологам. 
Рентгенологи - це лікарі-спеціалісти. 
Вони оцінюють фотографії окремо 
один від одного.
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5. Результат
Протягом 10 робочих днів ми 
надішлемо вам лист з результатами. 
Ви проходите дослідження в той 
самий день, що й інші люди у 
вашому районі? Може трапитися 
так, що не всі ви отримаєте листа з 
результатами в один день. Це нічого 
не говорить про результат. Тож про 
це не варто хвилюватися.

Чи хотіли б ви подивитися, як проходить дослідження?
Перегляньте відео на сайті www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/
borstonderzoek

Корисно знати

• Більшість дослідницьких центрів не мають туалету.
• Одягніть зручний верхній одяг. Якщо хочете, візьміть з собою шаль, поки 

чекаєш
• У дослідницькому центрі працюють чоловіки та жінки.
• Не використовуйте мазь, присипку або лосьйон на верхній частині тіла.
• Дозволяється використовувати дезодорант.
• Чи використовуєте ви цинкову мазь для грудей? За три тижні до дослі-

дження припиніть це.
• Ваші груди можуть бути чутливими протягом кількох днів після обстеження.

Не забудьте взяти з собою
• Ваш документ, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення особи або 

водійські права).
• Лист, який ви отримали з цією папкою. Будь ласка, надайте відповіді 

на запитання на звороті листа.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/borstonderzoek
http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/borstonderzoek
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Диспансеризація для вас безкоштовна.
Участь у скринінгу для вас безкоштовна. Уряд оплачує скринінг насе-
лення. Може знадобитися контрольне обстеження в лікарні. Це подаль-
ше дослідження не є частиною скринінгу. Витрати на це покриває ваша 
медична страховка. Можливо, вам доведеться повністю або частково 
сплатити вартість самостійно. Це залежить від того, наскільки висока 
ваша франшиза та яку частину ви використали. У вас є питання з цього 
приводу? Зверніться, будь ласка, до свого медичного страхувальника.
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Для кожної фотографії ми використовуємо якомога менше 
випромінювання

Створення рентгенівських променів випромінює радіацію. У повсяк-
денному житті ви також отримуєте радіацію. 

Ми робимо по два рентгенівські знімки 
кожної молочної залози. Ми використову-
ємо якомога менший рівень випроміню-
вання. Радіація може спричинити рак, 
але цей ризик дуже низький при такій 
кількості.

Чому ми робимо рентген?
Ми можемо побачити аномалії на рентгенівських 
знімках

Рентгенівські промені дозволяють нам побачити тканини ваших грудей. 
Таким чином ми можемо виявити аномалії, які можуть бути раком молоч-
ної залози. Рентгенографія все ще залишається найкращим способом 
обстеження населення для виявлення раку молочної залози.

Чим раніше ми виявимо рак молочної залози, тим більше шансів на 
успішне лікування раку молочної залози.
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Як ми оцінюємо рентген?
Рентгенологи переглядають рентгенівські знімки

Двоє рентгенологів дивляться на рентгенівські знімки. Вони спеціалісти, які 
шукають відхилення на знімках. Кожен дивиться окремо. Якщо вони дають 
різний результат, знімки переглядаються.

Побічні знахідки
Рентгенологи шукають на знімках ознаки раку грудей. Іноді вони знаходять 
щось інше, що називається випадковою знахідкою. Таким чином, випадко-
ва знахідка - це те, що побачено випадково. Якщо необхідно, радіологи 
передадуть це вашому сімейному лікарю. Сімейний лікар зателефонує вам 
з цього приводу.

Більше інформації про випадкові знахідки можна знайти на  
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl. 

Дослідження особливо корисне, якщо ви берете 
участь кожного разу

Чи брали ви раніше участь у диспансеризації (скринінгу)? Потім радіологи 
порівнюють нові знімки зі знімками вашого попереднього обстеження. 
Таким чином вони можуть побачити, чи є відмінності. Це може допомогти 
виявити аномалії на ранній стадії.

Рентген грудної клітки 
називається мамо-
графією. «Mamma» 
- латинське слово, що 
означає груди.

i

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl


11

Ви самі вирішуєте, чи 
бажаєте ви брати участь
Як і будь-яке медичне обстеження, скринінг має не тільки переваги, але й 
недоліки. Ви самі вирішуєте, чи бажаєте ви брати участь. У будь-якому 
випадку важливо врахувати наступне:

Ви можете хвилюватися
Вас можуть направити до лікарні. Наприклад, через те, що на одному з 
рентгенівських знімків виявлено аномалію. Або тому, що знімки не дають 
достатньо інформації. Це не обов’язково означає, що у вас рак грудей.
 
Ви маєте шанс потрапити на лікування без потреби
У деяких людей рак молочної залози розвивається настільки повільно, що 
не вплине на них протягом життя. В якості запобіжного заходу люди зазвичай 
також отримують лікування від цього раку.
Ви завжди маєте право разом з лікарем вирішити, чи будете ви лікуватися і 
як.

Скринінг не дає повної впевненості
Завжди є шанс, що рак молочної залози залишиться непоміченим. У вас 
також може розвинутися рак молочної залози в період між двома дослі-
дженнями. Тому важливо звернутися до лікаря, якщо у вас виникають 
скарги на молочні залози.

Ви не хочете брати участь у скринінгу населення?

Тоді відмовтеся. Якщо ми знаємо, що ви не прийдете, ми можемо запланувати 
когось іншого. Ви можете скасувати запрошення, увійшовши за допомогою 
свого DigiD до Mijn Bevolkingsonderzoek на сайті www.bevolkingsonderzoek-
nederland.nl.  Ви також можете зателефонувати або надіслати електронний 
лист. Номер телефону та адресу електронної пошти можна знайти в листі, 
що супроводжує цю брошуру.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl


12

Який може бути результат?
Після обстеження ми надішлемо вам лист з результатами протягом 10 
робочих днів. Ви можете отримати один із наступних трьох результатів:

1. Аномалій не виявлено
На рентгенівських знімках не виявлено ознак 
раку молочної залози.
Повторно взяти участь у диспансеризації 
можна через два роки. Дослідження не дає 
повної впевненості. Є шанс, що рак молочної 
залози залишиться непоміченим. Рак молоч-
ної залози також може розвинутися між двома 
обстеженнями. У вас є скарги на груди? Тоді 
зверніться до лікаря.

Такий результат 
отримують 98 зі 100 

учасників

2. Недостатньо інформації
Рентгенівські знімки не дали достатньої 
інформації. Потрібне подальше обстеження в 
лікарні. Це може бути, наприклад, додатковий 
рентген або УЗД. У більшості випадків немає 
про що турбуватися.

Такий результат отримує 
1 зі 100 учасників

3. Виявлено аномалію
На рентгенівських знімках було виявлено 
аномалію, яка могла бути раком грудей. 
Потрібне подальше обстеження в лікарні. 
Це може бути рентген або УЗД. У більшості 
випадків невеликий зразок тканини також 
вилучається з грудей. Це не обов’язково 
означає, що у вас рак грудей. Такий результат отримує 

1 зі 100 учасників
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Ваші данні
Щоб провести скринінг населення, ми повинні обробити ваші дані. 
Ми дотримуємося законодавства про конфіденційність. Ми отримали ваше 
ім’я, адресу та дату народження від муніципалітету, щоб запросити вас. 
Ми також обробляємо ваші дані для обстеження та результатів. Результати 
вашого дослідження можуть допомогти покращити скринінгу населення. 
Результати всіх учасників разом дають багато інформації. Тому ми також 
обмінюємося даними з дослідницькими установами та установами охорони 
здоров’я. У наукових дослідженнях ми гарантуємо, що дослідник не знає, 
кому належать дані. 

У політиці конфіденційності зазначено, що буде з вашими даними.
Щоб отримати додаткову інформацію про конфіденційність і правила 
конфіденційності, перейдіть на сторінку 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy.

Ми можемо зв’язатися з вашим сімейним лікарем

Потрібне подальше обстеження, оскільки рентген грудей не дає достатньо 
інформації? Або тому, що ми знайшли аномалію на одному із знімків? Тоді 
ми зв’яжемося з вашим сімейним лікарем. Сімейний лікар дасть направ-
лення до лікарні.

Ви можете відмовитися

Ви не хочете, щоб ваші дані використовувалися для якісних досліджень чи 
наукових досліджень після проведення диспансеризації населення? 
Надішліть заперечення до служби Bevolkingsonderzoek Nederland. Важливо 
зробити це перед тим, як взяти участь у скринінгу населення. Контактні 
дані можна знайти в листі, що супроводжує цю брошуру. Для отримання 
додаткової інформації про те, як подати заперечення, відвідайте веб-сайт 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/bezwaar.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy
http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/bezwaar


14

Додаткова інформація
Більше інформації про переваги та недоліки, про рак молочної залози та 
дослідження можна знайти на сайті www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

У вас є питання, поради, скарги чи компліменти 
щодо скринінгу населення?

Служба Bevolkingsonderzoek Nederland проводять скринінг населення від 
імені уряду. У вас є питання, поради, скарги чи компліменти щодо дослі-
дження? Будь ласка, зверніться до служби Bevolkingsonderzoek Nederland. 
Контактну інформацію можна знайти на сайті 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl та в листі-запрошенні.

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/
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«Я беру участь у дослідженні, тому що це для мене 
своєрідна підтримка в догляді за своїм здоров’ям. 
Ви регулярно перевіряєте себе, чи бачите або 
відчуваєте щось, але дослідження дає більше 
впевненості, чи відбувається щось чи ні».

«Я не беру участь у скринінгу населення, 
тому що не отримую повної впевненості. 
І між двома дослідженнями теж може щось 
виникнути».

Скринінг – це безкоштовне медичне обстеження для раннього виявлення 
захворювання. Уряд пропонує три програми скринінгу населення на рак. 
Це обстеження населення на рак шийки матки, молочної залози та товстої 
кишки. Ці захворювання можна виявити рано, ще до появи скарг.

Велика увага приділена вмісту цієї папки. Ви не можете отримати жодних 
прав з цього.



Інформація іншими мовами

Ви можете прочитати цю інформацію англійською / турецькою / арабською / 
українською / російською за адресою: 
This information is available in English at:
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

Ви можете прочитати цю інформацію українською на веб-сайті:
Вы можете прочитать эту информацию на русском языке на веб-сайте:

www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl/vertalingen

Эта брошюра создана в сотрудничестве с: 
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and the Environment, RIVM
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The Netherlands 
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