
Avusturya  
Meme Kanseri Erken  

Teşhis Programı

Bir bakışta  
yeni program: 

Özel davetiye:  45 ile 69 yaş arası kadınlara her 24 ayda 
bir posta ile erken teşhis tetkiki için yazılı davetiye 
gönderilir. 

Mamografi:  Tarama sırasında memenin röntgen filmi 
çekilir. Kalite güvenceli programlarda, mamografi 
meme kanserini erken teşhis etmek için şu an en 
güvenilir yöntemdir.

Ultrasonografi:  Kadının meme dokusu yoğun olduğu 
tespit edilirse veya mamografi dikkat çekici ise, ek 
olarak ultrasonografi de çekilir.

Bürokratik değil:  Meme Kanseri-Erken Teşhiş 
Programı’na katılım isteğe bağlıdır. Doktor tarafından 
bir sevk gerekmez.

Kalite sertifikası:  Sadece en katı kalite koşullarını yerine 
getiren ve özel meme tanı sertifikasına sahip  
radyologlar bu programa katılabilirler. Tüm 
Avusturya’da mümkün olduğunca oturulan yerlere 
yakın dağılmış olacaklardır.

Eğitim ve deneyim:  Programa katılan tüm radyologlar 
düzenli olarak eğitileceklerdir ve uygun bir deneyime 
(yılda en az 2.000 bulgulama) sahip olduklarını 
kanıtlamak zorundadırlar.

Modern aletler:  Tetkikler sıkı kontrol edilmiş modern 
aletlerde özel eğitilmiş çalışanlar tarafından 
yapılacaktır. 

Dört-Göz-Prensibi:  Her röntgen filmi birbirinden 
bağımsız, sertifikalı iki radyolog tarafından 
değerlendirilir. Bu Dört-Göz-Prensibi kalite güvencesi 
içindir.  

Bu broşür Avusturya Meme Kanseri- Erken Teşhis 
Programı hakkında genel bilgi verir. Detaylı bilgileri 
ücretsiz telefon servis hattından ve internetten temin 
edebilirsiniz.

Medya sahibi ve yayımcı: Wiener Gebietskrankenkasse (Viyana Bölge 
Hastalık Kasası), 1100  Wien, Wienerbergstrasse 15-19, Avusturya Meme 
Kanseri-Erken Teşhis Programı’nın Koordinasyon Bürosu. Tıpkıbasım ve 
çoğaltma sadece WGKK’nın kesin onayı ile mümkündür. 2. Baskı 2013.  
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Avusturya Meme Kanseri-Erken Teşhis Programı Federal 
Devlet, Sosyal Sigorta, Eyaletler ve Avusturya Tabipler 
Odası’nın ortak insiyatifidir.

Dikkat 
çekici Dikkat çekmeyen

Dikkat 
çekici Dikkat çekmeyen

DAVET

45 ile 69 yaş arası kadınlara her 24 
ayda bir davet mektubu gönderilir. 
40 ile 44 yaş ve de 70 ile 74 yaş arası 
kadınların kendileri davetiye  
isteyebilirler.

MUAYENE

MAMOGRAFİ

Kadının yakınındaki kalite sertifikalı 
bir radyolog tarafından röntgeni 
çekilir.

ÇİFT-BULGULAMA

İki radyolog birbirlerinden bağımsız 
dört-göz-prensibine göre filmleri 
değerlendirirler.

ULTRASONOGRAFİ

Tıbben gerekli ise, ek olarak kadın 
ultrasonografi ile muayene edilir. 

BİLGİLENDİRİM

Bir doktor dikkat çekici bulguyu başka 
incelemelerle (örneğin manyetik  
rezonans, biyopsi) açıklığa kavuşturur.

TEDAVİ

Kadın uzmanlaşmış doktorlar 
tarafından tedavi edilir.

24 ay sonra  
yeniden davet

tü
rk

Ücretsiz  
Telefon-Servis Hattı
0800 500 181
serviceline@frueh-erkennen.at

Web-Sayfası
www.frueh-erkennen.at



Meme Kanseri Erken Teşhis 
Programı nedir?

Avusturya’da meme kanserinin erken teşhisi için  
sistematik, kalite güvenceli bir program uygulamaya 
konulacaktır. Hedef meme kanserini olabildiğince başarılı 
tedavi edebilmek için erken teşhis etmektir. 

Kim katılabilir? 

45 ile 69 yaş arasındaki kadınlar her iki yılda bir  
otomatikman mamografi (meme röntgeni) için özel 
davetiye alırlar. 40 ile 44 yaş ve 70 ile 74 yaş arası kadınlar 
ücretsiz telefon servis hattını arayarak, davetiye  
isteyebilirler. Doktor tarafından sevk gerekli değildir.

Bu programda özel olan nedir?

Program katı kalite koşulları öngörmektedir. Sadece 
Avusturya Tabipler Odası’nın meme tanısı sertifikasına 
sahip radyologlar bu programa katılabilirler. Röntgen 
merkezlerinin çalışanları özel eğitim almışlardır, deneyim-
lidirler ve sadece en modern aletler kullanılmaktadır. Her 

röntgen filmi birbirinden bağımsız iki radyolog tarafından 
bulgulanır. Tetkikin sonuçları kalite kontrol amaçlı doğrudan 
hastaya değinmeden değerlendirilir, yani veriler tek tek 
kişilerle bağlantı kurulamayacak şekilde şifrelendirilir.  

Sertifikalı radyolog nasıl  
bulunabilir?

Programın başlaması ile her kadının yakınında bulunan bir 
kurumu seçebileceği sertifikalı muayenehanelerin, 
kuruluşların ve hastane bölümlerinin bir listesi olacaktır. 
Tüm adresler 0800 500 181 ücretsiz telefon servis hattından 
veya www.frueh-erkennen.at sayfasından da temin  
edilebilir.

Avantajları ve dezavantajları nedir? 

Diğer her tıbbi tedbirde olduğu gibi meme kanserinin erken 
teşhiş programının da avantajları ve dezavantajları vardır. 
Bunları bilmek her kadın için önemlidir.Ancak bu şekilde 
kendi başına veya doktoru ile birlikte böyle bir taramaya 
katılmak isteyip istemediğine karar verebilir.

• Erken teşhis tetkikinin amacı meme kanserini 
olabildiğince başarılı tedavi edebilmek için erken 
dönemde ortaya çıkarmaktır.

• Böylece tedaviler çoğunlukla daha korumalı 
gerçekleşmektedir. Örneğin ameliyat durumunda 
memenin alınmasına hemen hemen gerek kalmaz. 

• Kalite güvencesi olan programlarda mamografi meme 
kanserinin erken teşhis edilmesinde şu an en güvenilir 
yöntemdir. Fakat bu yöntem de her durumda kesin 
sonuçlar veremeyebilir.

• Kadının gerçekte bir şeyi olmamasına rağmen, dikkat 
çekici rapor alması mümkündir. Buna “yanlış pozitif 
bulgu” denir. Ne en iyi aletler ne de en deneyimli 
radyologlar bunu engelleyebilirler. Meme dokusunun 
yapısı buna sebep olur. Kadının bu  yüzden boşuna 
endişe etmesine yol açabilir. Açıklığa kavuşturulması için 
ek tetkikler yapılması gerekir. 

• Memede kanser oluşmuş olmasına rağmen nadir  
durumlarda mamografide ve ultrasonografi ile tetkikde 
tümör görülmeyebilir. Buna “yanlış negatif bulgu” denir.

 

• Ne yazık ki iki erken teşhis tetkiki arasındaki zamanda 
oluşabilecek çok çabuk büyüyen kanser türleri de 
vardır. Bu yüzden kadınların meme kanseri 
hastalığının olası belirtileri hakkında bilgi sahibi 
olmaları ve bir şüphe durumunda hemen bir doktora 
gitmeleri gerekir.

• Mamografide meme röntgen ışınları ile tetkik edilir. 
Meme Kanseri-Erken Teşhis Programı’nın katı kalite 
koşulları röntgen ışınlarının zararını mümkün olduğu 
kadar düşük tutulmasını sağlamaktadır.

• Erken teşhis programlarında hiç bir zaman fark 
edilmeyecek olan tümörler de ortaya çıkmaktadır. 
Böylelikle hayatları boyunca kanseri fark edemeyecek 
olan kadınlar meme kanseri hastaları olurlar (“Üst 
tanı”). Fakat ne yazık ki teşhisin yapıldığı zamanda 
tümörün nasıl gelişeceğini hiç kimse bilemez. Bu 
yüzden keşfedilen tüm tümörlerin tedavi edilmesi 
gerekir. 

• Erken teşhis meme kanserinin oluşmasını önleyemez. 

• Uzman kişilerin çoğu kalite güvenceli erken teşhis 
programının dezavantajdan çok avantaj sağladığını 
dile getirmektedir. 
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