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Meme kanseri erken teşhisiyle ilgili
Avusturya programı

Kadın olarak bu
konuda bilmeniz
gerekenler
Mamografi muayenesi
Yakınında bulunan kalite sertifikalı
bir radyolog tarafından kadının
röntgeni çekilir.

Çift bulgulama
İki radyolog, birbirinden bağımsız
olarak dört göz prensibine göre
sonuçları değerlendirir.

Ultrasonografi
Tıbbi açıdan gerekliyse kadına
ayrıca bir ultrasonografik muayene
uygulanır.

1.1.2014 tarihinden itibaren Avusturya'da “früh-erkennen” adlı meme
kanseri erken teşhis programı sunulmaktadır. Bu zamana kadar
uygulanan Tirol mamografi görüntüleme programı ve önleyici muayene
kapsamındaki mamografi programı, 2014 yılının başından itibaren bu
programa dahil edilmiştir. “früh-erkennen” meme kanseri erken teşhis
programında, Tirol'de şu ilave hizmetler bulunmaktadır:

1) Kimler katılabilir?
Tirol'de 2013 yılı itibariyle 40 yaşını dolduran ve 69 yaşından gün
almayan tüm kadınlara otomatik olarak her iki yılda bir özel mamografi
(meme röntgeni) davetiyesi gönderilir. Bu davetiyede bir erken teşhis
mamografisi hakkında bilgi verilir ve kadınlara bundan
faydalanmalarını hatırlatır. 2014 yılı itibariyle 40 yaşını dolduran veya
70 yaşın üstünde olan kadınlar 0800 500 181 servis hattı üzerinden ya
da www.frueh-erkennen.at sitesindeki bir web formu üzerinden bir
davetiye talep edebilir.

2) Bilimsel değerlendirme, Tirol
Tirol mamografi görüntüleme programında olduğu gibi meme kanseri
erken teşhis programı kapsamında da alınan anonim veriler kalite
güvencesi ve bilimsel değerlendirme amacıyla Tirol Hastaneler
Birliğinin (TILAK) Klinik Epidemiyoloji Enstitüsüne (IET) gönderilecek ve
değerlendirmeler orada yapılacaktır. IET'de bu anonim veriler, veri
koruma ilkesine uygun olarak kaydedilir ve en sıkı veri güvenlik
talimatları uygulanır. Bilimsel değerlendirmeler,rapor formatında
IET'nin ana sayfasında (www.iet.at) düzenli olarak yayınlanır.
Anonim veriler yaşı, posta kodunu, muayene tarihini, muayene
nedenini, yapılan muayenenin türünü ve sonuçlarını içerir.

Açıklama
Yetkili hastanedeki bir doktor, dikkat çeken bulguyu ilave
muayenelerle (örn. biyopsi) açıklığa
kavuşturur.

Kimin için?
Meme kanseri erken teşhis programı, meme rahatsızlığı belirtilerine sahip olmayan kadınlar için
düşünülmüştür.

Anonim, verilerden yola çıkılarak belirgin bir kişiye ulaşılamayacağı
anlamına gelmektedir. Kişisel sağlık verileriniz, sadece sizi muayene
eden radyologda mevcut olacaktır.
Bu programdan gelen verilerin yanında tüm meme muayenelerinden
(mamografi ve/veya meme ultrasonografisi) gelen veriler anonim
biçimde toplanmalı ve kalite güvencesi açısından değerlendirilmelidir.
Sonuç kalitesi bakımından, sonraki radyolojik açıklamanın yapılacağı
hastanenin bu muayene hakkında radyologlarını bilgilendirmesi yararlı
olur. Anonim muayene verilerinin veri koruma hakkı kapsamında
iletilmesi sakıncasızdır, fakat bunun için programa katılan kişilerin
beyanı ve muvafakati gerekir (3. sayfaya bakın).
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Sadece Avusturya Hekimler Odası
Meme Tanı Sertifikasına sahip
radyologlar bu programa katılabilir.
Röntgen ünitelerindeki çalışanlar
özel eğitimden geçmiş olup son
derece tecrübelidir, cihazlar en son
teknolojiye sahiptir.

Hassas verilerin amacının dışında
kullanılmaması için veriler şifrelenir;
böylece verilerden yola çıkılarak
ilgili kişiyle herhangi bir bağlantı
kurulamaz (“anonimleştirilir”).

Büyük olasılıkla, erken teşhis
muayenesinden sonra sizde meme
kanseri belirtisi bulunmadığıyla ilgili
bir bildirim alacaksınız.

Mamografi sonuçlarında dikkat
çeken hususlar varsa, başka
muayeneler yapılacaktır.

Tirol'de, müteakip muayenelerde10
vakanın 7'sinde meme kanseri
görülmediği tespit edilmiştir.

Mamografide neler olmaktadır?
Mamografi, bir röntgen muayenesidir. Bu süreçte önce bir meme sonra
diğer meme iki plastik plaka arasına sıkıştırılır. Birçok kadın muayeneyi
rahatsız edici, bazıları acı verici, bazıları ise sorunsuz olarak
tanımlamaktadır.

Bu programa katılmam gerekir mi?
Her diğer tıbbi önlem gibi meme kanseri erken teşhis programının da
avantajları ve dezavantajları vardır. Erken teşhis muayenesine katılıp
katılamayacağınıza karar verebilmeniz için size konuyla ilgili ayrıntılı
bilgiler vermek istiyoruz. Emin değilseniz, bu konu hakkında
doktorunuzla konuşun.

Avantajları ve dezavantajları nelerdir?
o Erken teşhis muayenesinin hedefi, meme kanserini olabildiğince
erken tespit etmektir; böylelikle kanser olabildiğince iyi bir şekilde
başarıyla tedavi edilebilir.
o Tedaviler, böylelikle daha dikkatli gerçekleştirilebilir. Böylece, bir
operasyonda memenin neredeyse hiç bir zaman alınmasına gerek
kalmaz.
o Kalite güvenceli programlarda uygulanan mamografi, şu anda
meme kanserinin erken teşhisinde en güvenilir yöntemdir. Fakat bu
da her zaman kesin sonuçlar vermeyebilir.
o Maalesef, iki erken teşhis muayenesi arasında oluşabilen çok hızlı
ilerleyen kanser türleri de vardır. Bu nedenle, bir meme kanserinin
olası belirtileri hakkında bilgili olmanız ve bir şüphe durumunda
derhal bir doktora başvurmanız gerekir.

Ücretsiz hizmet hattı
0800 500 181

o Mamografide meme bölgesi röntgen ışınlarıyla muayene edilir.
Meme kanseri erken teşhis programının sıkı kalite gereklilikleri ise
bu röntgen ışınlarının olabildiğinde düşük seviyede tutulmasını
sağlar.
o Erken teşhis, meme kanserinin oluşmasını engelleyemez.

Web sitesi
www.frueh-erkennen.at

o Birçok uzman, kalite kontrollü bir erken teşhis programının
dezavantajdan çok avantaj sunduğu kanısındadır.

2

Formular drucken

Formular zurücksetzen

Veri aktarımına ilişkin muvafakat beyanı
Değerli program katılımcısı!
Tedavinizi gerçekleştiren doktor, size mamografi muayenesi hakkında bilgi vermiştir. Doktor, size
Avusturya çapındaki meme kanseri erken teşhis programının ilave hizmetlerine ilişkin Tirol bilgi
sayfasını vermiştir. Anonim muayene verilerinin aktarılması sakıncasızdır; ancak bunun için ilgili
kişinin bilgisi ve onayı gerekir, bu nedenle aşağıdaki muvafakat beyanını imzalamanızı ve geri
vermenizi rica ediyoruz.
Aşağıdakiler beyanımdır:
 Bilgilendirmeyi anladım ve yeterince bilgilendirildim.
 Açıklama gerektiren bir bulgu olması durumunda bulgu hakkında ve diğer olası önlemler
hakkında bir görüşme yapabilmek amacıyla olabildiğince çabuk sigorta doktoruma
başvuracağım.
.
Aşağıdakiler onayımdır:
 Bana ait anonim veriler (= kişisel bilgilerin yerine gizli bir numara kullanılır) açıklanan kapsamda
Tirol Hastaneler Birliğinin (TILAK) Klinik Epidemiyoloji Enstitüsüne (IET) gönderilecektir.
 Radyolojik açıklamanın yapıldığı hastane, bulunduğum bölgedeki radyologlara devam edilen
muayenenin yapıldığını bildirecektir.
 Şifalı meme muayenelerimin (mamografi ve/veya meme ultrasonografisi) anonim biçimde
toplanacak ve kalite güvencesi için anonim olarak değerlendirilecektir.
 İstemesi üzerine sigorta doktoruma bugünkü muayenemle ilgili bulgunun bir kopyası
verilecektir.
Doktorun adı:
Adres:

Radyolojik araştırma merkezine vermiş olduğum bu muvafakati, istediğim zaman yazılı bir
açıklamayla iptal edebilirim. Klinik Epidemiyoloji Enstitüsünde (IET) anonim ve veri koruma
ilkelerine uygun olarak kaydedilen veriler sonrasında silinecektir. Şifalı tedaviyle ilgili sonuçlar
bundan sonra kimseye iletilmeyecektir.
Soyadı:
Adı:
Tarih:
İmza:
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