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ENNEN TUTKIMUSTA

Mitä on
mammografia?
Vad är mammografi?
Mammografia tarkoittaa rintojen röntgenkuvausta.
Röntgen on eräs rintojen kuvausmenetelmä.
Mammografian tarkoituksena on löytää rintasyöpä.
Rintasyöpä on helpompi parantaa, jos se löydetään
alkuvaiheessa.
Lääkäri katsoo kuvista, onko sinulla rintasyöpä.
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ENNEN TUTKIMUSTA

Kun tulet
vastaanotolle
När du kommer till mottagningen
Kutsussasi sanotaan, minne sinun pitää mennä
mammografiaan.
Ilmoittaudu mammografiavastaanoton luukulla.
Istu sitten odottamaan, että sinua kutsutaan
nimeltä.

ENNEN TUTKIMUSTA

Milloin on sinun
vuorosi
När det är din tur
Kun sinua kutsutaan nimeltä, on sinun vuorosi
mennä mammografiatutkimukseen.
Jos sinulla on saattaja, voit ottaa hänet mukaan
tutkimukseen.

TUTKIMUS

Sairaanhoitaja
kysyy sinulta
Sjuksköterskan ställer frågor
– onko sinulla kipuja rinnoissa
– onko rinnoissa outoja tuntemuksia
– näkyykö rinnoissa jotain outoa
Sitten saat riisua ylävartalon paljaaksi.

TUTKIMUS

Tutkimus
Undersökningen

Mammografia tehdään istualtaan tai seisaaltaan.
Sairaanhoitaja näyttää sinulle, mitä sinun pitää
tehdä. Mammografia kestää muutamia minuutteja.
Mammografian jälkeen voit pukea.

VA ATTEET PÄ ÄLLESI

Tutkimuksen
vastaus
Svar på din undersökning
Kun lääkäri on katsonut mammografiakuvasi,
saat vastauskirjeen mammografian tuloksista.
Kirje saapuu muutamassa viikossa.
Joskus joudutaan tekemään uusi mammografia,
jos lääkäri näkee sen tarpeelliseksi.

Tietoa sinulle ja tukihenkilöllesi
– jos haluatte tietää enemmän
Mitä on mammografiaseulonta?

Naiset joilla on suojattu identiteetti

Mammografiaseulonta on menetelmä,
jonka avulla voidaan todeta varhainen
ja parannettavissa oleva rintasyöpä naisilta, joilla ei ole oireita rinnoissaan.

Jos sinulla on suojattu henkilöllisyys,
sinulle ei lähetetä kutsua. Ota silloin
yhteyttä rintasairauksien vastaanotolle
tutkimusajan saamiseksi. Tutkimuksen
jälkeen saat soittaa vastaanotolle saadaksesi tietää kuvauksen tulokset.

Et voi varata mammografia-aikaa itse,
vaan sinut kutsutaan tutkimukseen, tai
saat siihen lääkärin lähetteen. Mammografiaseulonta on maksutonta ja vapaaehtoista.
Mammografian avulla voidaan löytää
useimmat rinnan kasvaimet, ennen
kuin ne antavat oireita tai ne voidaan
tuntea. Mammografiaseulonnan avulla
on pystytty vähentämään rintasyöpäkuolleisuutta.

Jos olet raskaana tai imetät

Raskaana oleminen tai imettäminen
eivät estä sinua osallistumasta mammografiaseulontaan. Mammografian
säteilyannos on niin pieni, että siitä ei
aiheudu säteilyhaittaa sikiölle. Jos imetät, voi olla parempi, että imetät rinnat
tyhjiksi ennen tutkimusta.

Kutsu mammografiaan

Sinun ei tarvitse olla etukäteen yhteydessä rintasairauksien vastaanottoon.
Jos jostain syystä haluat kuitenkin odottaa tutkimuksen kanssa, varaa uusi aika
rintasairauksien vastaanotosta. Jos tunnet käynnissä olevan imetyksen aikana
patin rinnassasi, ota yhteyttä lääkäriin.
Patit on tutkittava aina, vaikka useimmat niistä ovatkin hyvälaatuisia.

Kaikki 40-74-vuotiaat naiset kutsutaan
mammografiaseulontaan säännöllisesti.

Mitä mammografiassa tapahtuu

Sinulle lähetään kotiin kirje, jossa on
tutkimuksen päivämäärä ja kellonaika.
Jos aika ei sovi sinulle, voit vaihtaa sen.
Voit soittaa vastaanottoon, ja muuttaa
siellä aikasi tai voit kirjautua sivuille
1177 Vårdguidens e-tjänster.

Mammografiatutkimus tehdään erityisen röntgenlaitteen avulla. Rinta litistetään hyvin lyhyeksi aikaa kuvan ottami-

On tärkeää, että tutustut itse rintoihisi
ja tutkit ne säännöllisesti. Jos tunnet
rinnassasi patin, sinun pitää ottaa
yhteyttä terveyskeskukseen tai tilata
aika erityiselle rintasairauksien vastaanotolle.

Ennen tutkimusta saat vastata muutamaan terveyttäsi koskevaan kysymykseen.

sen ajaksi. Kuvan ottaminen kestää
noin viisi minuuttia ja koko käynti
yhteensä noin puoli tuntia.
Kaksi eri lääkäriä arvioi röntgenkuvat
toisistaan riippumatta. Mikäli sinulle
on tehty mammografia aikaisemmin,
uusia röntgenkuvia verrataan aiempiin
kuviin.
Opintokäynti

Ota yhteyttä mammografiaosastoon,
jos haluat varata pidemmän ajan mammografiakäyntiisi tai jos haluat tulla

osastolle aiemmin tehdäksesi kysymyksiä ja nähdäksesi, miten tutkimus suoritetaan.
Vastaukset ja tulokset

Vastauskirje lähetetään sinulle kotiin
parin viikon kuluessa. Jos mammografiatutkimuksessa on ilmennyt jotain
poikkeavaa, tai siitä ei voida antaa
varmaa arviota, saat kutsun lisätutkimuksiin yleensä viikon kuluessa.

Haluatko tietää enemmän?
Syöpään liittyvissä kysymyksissä voit soittaa syöpäneuvonnan
erikoissairaanhoitajalle.
Puhelin: 08-123 138 00
s-posti: cancerradgivningen@sll.se
Puhelinaika: maanantaista perjantaihin kello 8:30 – 16:00
Voit kysyä neuvoa myös numerosta 1177. Sairaanhoitajat vastaavat
numerossa vuorokauden ympäri. Voit myös kirjautua nettiin ja esittää
kysymyksen kirjallisesti – saat vastauksen tunnin kuluessa.
Lisätietoja 1177 Vårdguiden: www.1177.se

Lisätietoja
Voit lukea enemmän mammografiasta ja rintasyövästä 1177 Vårdguiden sivuilta www.1177.se
Voit soittaa syöpäneuvontaan ja kysyä ja jutella
syöpään liittyvistä asioista.

Materiaalin suunnittelusta ja tarkastuksesta vastaa Tukholman-Gotlannin alueellinen
syöpäkeskus yhteistyössä kansallisen FUB-järjestön kanssa (kehitysvammaisten lasten,
nuorten ja aikuisten yhdistys)
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