Film Deşifresi
Açılış Jeneriği
Meme Kanseri Taraması Hakkında Kısa Film*. *Central and East London Breast
Screening Service tarafından hazırlanmıştır.

Zohra Ali, CELBSS Yönetimi Ekibi
Adım Zohra. Bir buçuk yıldır Central and East London Breast Screening Services
bünyesinde çalışıyorum.
Buradaki en önemli işlerimizden biri meme kanseri taramasıyla, özellikle de meme
röntgeni ve gereklilikleriyle ilgili şüpheleri ve meme kanseri hakkındaki yanlış bilgileri
ortadan kaldırmaktır.
Birçok kadın bu konu hakkında konuşmaktan hoşlanmaz, ancak her sekiz kadından
birine hayatının bir döneminde meme kanseri teşhisi konuluyor. Meme kanseri
tarama teknolojisindeki ilerlemeler ve uygulanan yeni tedaviler ile yaşama
oranlarının oldukça arttığı unutulmamalıdır.

Ekran Grafiği
Her sekiz kadından birine meme kanseri teşhisi konulmaktadır*. *Kanser
Araştırması, İngiltere
Karşılama görevlisi
Lütfen, oturun. Birazdan sizi çağıracağız.

Ekran Grafiği
Meme Kanseri Tarama Kliniği, St Bartholowmew Hastanesi, The City.

Christine, Meme Kanseri Taramasına Gelen Bir Ziyaretçimiz
Çok teşekkür ederim.

Ekran Grafiği
Meme kanseri, %80 oranında 50 ve üzeri yaş kadınlarda teşhis edilmektedir*.
*Kanser Araştırması, İngiltere
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Dr. Muncey, Danışman Radyoloji Uzmanı
Elli ve üzeri yaş kadınları her üç yılda bir tarama yaptırmaya davet ediyoruz. Meme
kanseri, %80 oranında bu yaş grubunda teşhis edilmektedir, bu nedenle meme
kanseri tarama randevularına gelmeleri onlar için büyük önem taşıyor.

Ekran Grafiği
Meme Kanseri Taraması her üç yılda bir meme röntgeni (ayrıca mamogram olarak
da adlandırılır) çektirilmesinden ibarettir.

Katrina, Radyoloji Uzmanı
Christine Hodgson

Zohra Ali, CELBSS Yönetimi Ekibi
Birçok kadın gizlilik konusunda endişe ediyor, ancak kısa bir süre için göğüslerini
açmak zorunda olmalarına rağmen, bu işlemin tamamen kapalı bir yerde ve başka
bir kadın nezaretinde gerçekleşeceğini garanti ediyoruz.
Bu konudan rahatsız olanlara küçük bir öneride bulunmak istiyorum; röntgen
çektirmeye gelirken iki parçalı giyinirlerse, hem soyunup giyinmeleri daha kolay olur,
hem de daha rahat ederler.

Ekran Grafiği
Tüm röntgen teknisyenlerimiz kadındır

Katrina, Radyoloji Uzmanı
Adım Katrina. Barts hastanesinde çalışan röntgen teknisyenlerinden biriyim.
Misafirimizi röntgen odasına aldıktan sonra, prosedürü açıklıyorum ve sutyeni de
dahil olmak üzere belden yukarısını tamamen açmasını istiyorum. Mamogram,
göğüslerin röntgeninin çekilmesinden ibarettir ve bu işlem her göğüs için iki defa
olmak üzere toplam dört defa tekrarlanır.
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Ziyaretçimizin göğsünü Bucky Masası olarak adlandırdığımız bir yüzey üzerine
yerleştiriyoruz ve birkaç saniye bastırıyoruz. Biraz rahatsız edici olabilir, ancak
yalnızca birkaç saniye sürüyor.

Christine, Meme Kanseri Taramasına Gelen Bir Ziyaretçimiz
Anlık bir rahatsızlık veriyor, ancak röntgen çok hızlı çekiliyor ve birkaç saniye
içerisinde sona eriyor. Ardından, aynı prosedür tekrarlanarak farklı bir açıdan tekrar
röntgen çekiliyor. Ancak, gerçekten meme kanseri tarama merkezine gelmemle her
şeyi tamamlayarak merkezden ayrılmam yalnızca yirmi dakikamı / çeyrek saatimi
aldı.

Dawn, Meme Kanseri Taramasına Gelen Bir Ziyaretçimiz
Kız kardeşim tarama yaptırmadığı için kanser olduğunu çok geç öğrendi. Belki de
taramaya gelseydi, kanser olduğu daha önce anlaşılacaktı ve daha iyi bir sonuç
alabilecektik. Kendim taramaya geliyorum ve çok da yararını görüyorum. Hem içim
rahat ediyor, hem de bir şey tespit etmeleri halinde hızlı bir şekilde tedavi
edilebileceğinden emin oluyorum.

Dymphna, Meme Kanseri Taramasına Gelen Bir Ziyaretçimiz
Benimle bir süre konuştu, kendimi rahat hissedip hissetmediğimi sordu ve bana
durmasını istediğim anda söylememin yeterli olduğunu belirtti. Tüm süreç boyunca
gerçekten kontrolün bir derece bende olduğunu hissettim.

Katrina, Röntgen Teknisyeni
Hepsi bu kadar. Sonuçlarınızı üç hafta içerisinde posta yoluyla alacaksınız.
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Ekran Grafiği
Sonuçlarınız 2 ½ - 3 hafta içerisinde postayla gönderilir

Dr. Purushothaman, Danışman Radyoloji Uzmanı
Şu anda hastamızın yeni mamogramlarını üç yıl önce çekilen mamogramlarıyla
karşılaştırıyorum. Hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum. Elimizde hastanın eski
mamogramları varsa, eski filmlerle karşılaştırarak küçük anormallikleri daha kolay
tespit edebiliyoruz. Mamogramda görülen küçük bir anormallik, hasta tarafından en
az bir veya iki yıl boyunca fark edilemeyebilir. Bu ilave süre de yaşama oranlarını
önemli ölçüde arttırıyor. İşte bu nedenle kadınların mutlaka her üç yılda bir meme
kanseri taramasına gelmeleri gerekiyor.

Ekran Grafiği
Düzenli tarama, erken teşhis ihtimalini arttırırken, alınan sonuçlarını iyileştiriyor*.
*NHS Meme Kanseri Tarama Programı.

Zohra Ali, CELBSS Yönetimi Ekibi
Birkaç farklı yerde bulunan kliniklerimizi mümkün olduğunca akşamları ve hafta
sonları da açık tutmaya çalışıyoruz. Gerçekten hastalarımızı rahat ettirmek için
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
Bir davet aldıktan sonra randevu saati, tarihi veya yerinden memnun olmazsanız,
lütfen bize telefonla ulaşın. Ayrıca, randevunuzu web sitemiz üzerinden de
değiştirebilirsiniz.

Ekran Grafiği
Daha kolay ulaşabilmeniz için kliniklerimiz akşamları ve hafta sonları da hizmet
veriyor.

Ekran Grafiği
Gezici tarama merkezlerimiz de dahil birçok yerde tarama birimlerimiz bulunuyor.

Ekran Grafiği
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Taramaya gelen her 20 kadından 19'u tamamen temiz çıkıyor*. *NHS Bilgi Merkezi.
Dr. Muncey, Danışman Radyoloji Uzmanı
Kadınların meme kanseri taramasına davetli olduklarını belirten mektubumuzu
aldıklarında endişelendiklerini biliyoruz. Ancak, taramaya gelen her yirmi kadından
on dokuzunun sonuçları tamamen temiz çıkıyor. Tekrar gelmeleri istenen kadınların
da yine büyük bir bölümünün, önemli bir sorun olmadığını gösteren ilave
değerlendirmeler sonucu tamamen sağlıklı olduğunu tespit ediyoruz.
Dr. Muncey, Danışman Radyoloji Uzmanı
Kanser tespit edilen az sayıda hastamızla ilgili olarak şunu belirtmek isterim; düzenli
olarak taramaya geldiklerinde varsa hastalıkları erken bir safhada tespit edilebilir ve
yaşam beklentileri üzerinde büyük bir etki bırakmadan tamamen tedavi edilebilir.

Zohra Ali, CELBSS Yönetimi Ekibi
Meme kanserinin tarama yoluyla erken teşhis edilmesinin yararını bizzat kendi
ailemde gördüm, bu nedenle daima annemin tarama randevularına gitmesini teşvik
ediyorum. Burada elli ve yetmiş yaş arası kadınlara şu mesajı iletmek istiyorum;
sağlığınızı ve ailenizi düşünün ve mutlaka meme kanseri taramalarına düzenli olarak
katılın.

Kapanış Jeneriği
Düzenli tarama hayat kurtarı. Central and East London Breast Screening Service.
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