
 

 

Коротка інформація для жінок з України 

РАННЄ ДІАГНОСТУВАННЯ РАКУ ГРУДЕЙ: 

ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ОБСТЕЖЕННЯ ЗА НІМЕЦЬКОЮ ПРОГРАМОЮ МАМОГРАФІЧНОГО СКРИНІНГУ 

 

В Німеччині жінки віком від 50 до 69 років мають можливість один раз у два роки прийняти 

участь у програмі мамографічного скринінгу з метою раннього діагностування раку грудей.  

Мамографічний скринінг призначений для жінок, які не мають ознак захворювання грудей. За 

допомогою мамографії проводиться пошук відхилень, що вказують на рак грудей. 

Ціль полягає в тому, щоб через раннє виявлення раку грудей поліпшити можливості його 

лікування і знизити смертність від раку грудей. 

Як і всі обстеження з раннього діагностування, мамографія має свої переваги і недоліки. 

Подальшу інформацію щодо цього питання Ви знайдете в публікації «Допомога для прийняття 

рішення», яка Вам надається російською мовою (за онлайн-посиланням: https://www.mammo-

programm.de/download/downloads/broschueren/GBA_MAMMO_RUSSISCH_20160310_web.pdf).  

Важливо пам'ятати: Участь у обстеженні добровільна. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ. БУДЬ ЛАСКА, СПОЧАТКУ ВІЗЬМІТЬ ЇЇ ДО УВАГИ 

Для обстеження за програмою мамографічного скринінгу Вам знадобиться ТАЛОН ДО 

ЛІКАРЯ, виданий громадою, у якій Ви зараз перебуваєте, або КАРТА МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ або ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАШОГО ПРАВА (РЕЗЕРВНА ДОВІДКА) 

від лікарняної каси, у якій Ви застраховані. Ці страхувальні докази повинні охоплювати 

послугу раннього діагностування раку грудей. 

Якщо Ви протягом останніх 22 місяців уже брали участь у обстеженні методом мамографічного 

скринінгу або протягом останніх 12 місяців отримали мамографію з інших причин (напр., після 

захворювання на рак грудей), Ви не можете брати участь в цьому обстеженні. 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ОБСТЕЖЕННЯ 

Мамографію проводить асистентка лікаря-рентгенолога із застосуванням цифрових ретельно 

контрольованих приладів. Вона робить по два рентгенівських знімка кожної молочної залози в 

різних положеннях. Щоб добре відобразити тканину молочної залози, її стискують на короткий 

час. 

  

РЕЗУЛЬТАТ ОБСТЕЖЕННЯ 

Після виготовлення рентгенівських знімків експертизу грудей завжди виконують дві лікарки або 

двоє лікарів.  

Зазвичай, протягом семи робочих днів Ви отримаєте від центру мамографії інформацію про те, 

чи були знайдені відхилення. Якщо виявлені відхилення, це ще не значить, що обов'язково 

йдеться про рак грудей. У більшості випадків підозра спростовується. Але потрібні додаткові 

дослідження. Для цього Ви отримаєте повторне запрошення. 
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