
1 KLAUSIMAS
Ar ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE YRA MOMOGRAFAS?
2020 m. rugsėjo mėnesį mūsų poliklinikoje pradėjo veikti
NAUJAS SKAITMENINIS MAMOGRAFAS, kurio dėka pacientės
patiria mažesnę apšvitos riziką, o nuotraukos išsaugomos
skaitmeniniu formatu. Mamograma – tai rentgenologinis krūties
ištyrimas.

2 KLAUSIMAS
AR KRŪTIES VĖŽĮ ĮMANOMA IŠGYDYTI?
Net iki 95 procentų pirmos stadijos krūties vėžio atvejų galima
išgydyti visiškai, todėl itin svarbu reguliariai atlikti profilaktinį
mamografinį ištyrimą.

3 KLAUSIMAS
KRŪTIES VĖŽIOS PATIKROS PROGRAMA. KAS TAI?
NEMOKAMAI IŠSITIRTI GALI:
•50 – 69 metų (imtinai) moterys kartą per dvejus metus.
•Pacientė turi būti drausta privalomuoju sveikatos draudimu.
•Tyrimo metu atliekama mamograma.

4 KLAUSIMAS
AR MAMOGRAFIJOS METU SPAUDŽIAMA KRŪTIS?
Mamografinio ištyrimo metu krūties suspaudimas būtinas
siekiant gauti geresnės kokybės mamogramą. Tyrimo metu
atliekamos po 2 kiekvienos krūties nuotraukos.

5 KLAUSIMAS
AR KRŪTŲ ECHOSKOPIJA YRA GERIAU NEI MAMOGRAMA?
Jaunoms moterims, kurių krūtyse vyrauja liaukinis audinys,
rekomenduojamas ultragarsinis echoskopinis ištyrimas. Vyresnio
amžiaus moterims (nuo 50 metų) pirmo pasirinkimo tyrimas –
mamografija. Diagnozei patvirtini ar patikslinti gali būti
naudojami abu tyrimai. Dėl papildomų tyrimų sprendžia
gydytojas.
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6 KLAUSIMAS
KODĖL VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIMS PIRMO PASIRINKIMO
TYRIMAS YRA MAMOGRAFIJA?
Jaunų moterų krūtyje vyrauja liaukinis audinys, kuris yra blogiau
pralaidus rentgeno spinduliams ir gali užstoti įvairius darinius
krūtyje.  Vyresnio amžiaus moterų krūtyje vyrauja riebalinis
audinys, kuris yra geriau įvertinamas mamograma. Nustatyta,
kad moterims nuo 50 metų  mamografija yra efektyvus bei
informatyvus krūties vėžio patikros būdas.

7 KLAUSIMAS
KAS VERTINA MAMOGRAMAS?
Mamogramas vertina 2 vienas nuo kito nepriklausomi gydytojai
radiologai, tam, kad nebūtų praleista nei viena galima
patologija ar įtartinas darinys.

8 KLAUSIMAS
AR KRŪTŲ MAMOGRAMINIAM IŠTYRIMUI REIKALINGAS
SIUNTIMAS?
Mamografijai atlikti būtinas šeimos gydytojo arba akušerio
ginekologo siuntimas, kadangi tyrimas susijęs su jonizuojančia
spinduliuote

Registruokitės  šeimos gydytojo arba gydytojo
ginekologo konsultacijai:

TELEFONU: 250 20 00       

ARBA  INTERNETU: e.poliklinika.lt/REGISTRACIJA
(pas šeimos gydytoją arba gydytoją ginekologą).

Taip pat kilus klausimams dėl visų prevencinių
programų maloniai kviečiame rašyti elektroninį laišką:
prevencines@poliklinika.lt


