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Jūs sprendžiate, tikrintis krūtis ar ne. Šiuo lankstinuku 
siekiame padėti Jums apsispręsti.  

Kodėl Nacionalinė sveikatos tarnyba siūlo profilaktinę 
krūtų patikrą?
Nacionalinė sveikatos tarnyba siūlo profilaktinę krūtų patikrą, 
siekdama apsaugoti moterų gyvybes nuo krūties vėžio. Patikros 
metu galima aptikti ankstyvos stadijos vėžį, kai jis dar yra per mažas 
pamatyti ar pajausti. Patikra neapsaugo jūsų nuo krūties vėžio. 

Profilaktinė krūtų patikra kelia šiokią tokią riziką. Kai kurioms 
moterims patikros metu bus diagnozuotas krūties vėžys ir jos bus 
gydomos nuo krūties vėžio, kuris, priešingu atveju, nebūtų buvęs 
rastas arba nebūtų sukėlęs jokios žalos.

Kodėl buvau pakviesta pasitikrinti krūtis?
Visos moterys, sulaukusios 50-ies metų amžiaus, yra kviečiamos 
pasitikrinti krūtis kas 3 metus iki 71-ojo gimtadienio. Pirmąjį kvietimą 
pasitikrinti krūtis išsiunčiame tarp jūsų 50-ojo ir 53-iojo gimtadienių.  
Kai kurios vyresnės ir kai kurios jaunesnės moterys taip pat yra 
kviečiamos į profilaktinę krūtų patikrą, kuriuo vykdomas įvairių 
amžiaus grupių profilaktinės patikros tyrimas.

Jei jums 71 arba daugiau metų, jums vis dar gresia krūties vėžys. 
Nors po 71-ojo gimtadienio nebegausite automatinių kvietimų 
atvykti pasitikrinti krūtis, jūs vis tiek galite tikrintis krūtis kas  
3 metus. Jums reikės paprašyti vietos krūtų patikros centro,  
kad paskirtų jums priėmimą.

Kai kurie vietos krūtų patikros paslaugas teikiantys centrai gali jums 
atsiųsti priminimo SMS (žinutę) dėl jums paskirto priėmimo dėl 
krūtų patikros.
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Kas yra krūties vėžys?
Krūties vėžys prasideda, kai ląstelės krūtyje pradeda augti nekontroliuojamai 
ir iš jų susidaro darinys (taip pat žinomas kaip auglys). Vėžiui augant, 
ląstelės gali išplisti į kitas kūno dalis ir tai gali sukelti pavojų gyvybei. 

Krūties vėžys yra dažniausiai pasitaikantis vėžys JK. Maždaug 12 000 
moterų Jungtinėje Karalystėje miršta nuo krūties vėžio kiekvienais 
metais. Išgyvenimas susirgus krūties vėžiu laikui einant pagerėjo ir dabar 
3 iš 4 moterų, sergančių krūties vėžiu, yra gyvos po 10 metų. 

Jūsų rizika susirgti krūties vėžiu padidėja jums senstant. Maždaug 
4 iš 5 krūties vėžio atvejų yra aptinkami moterims, vyresnėms nei 
50 metų. Dauguma moterų, susirgusių krūties vėžiu, neturi artimų 
giminaičių, sergančių šia liga. 
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Kas yra krūtų patikra?
Profilaktinės krūtų patikros metu naudojamas rentgeno tyrimas, 
vadinamas mamografija, kuriuo tikrinami krūties vėžio požymiai. Jis gali 
pastebėti vėžį, kuris yra per mažas, kad galėtume jį pamatyti ar pajausti.

Kaip viskas vyks, jei pasirinksiu profilaktinę krūtų patikrą?
Atvykus į krūtų patikros centrą, personalo darbuotojai patikrins jūsų 
duomenis ir paklaus apie jūsų turėtas problemas dėl krūtų. Jei turite 
kokių nors klausimų, prašome klausti. 

Mamografiją atlieka moterys, vadinamos mamografijos specialistėmis. Iš 
pradžių specialistė paaiškina visą procedūrą. Tada ji jūsų krūtį padės ant 
mamografo ir uždės plastikinę plokštę, kad krūtis pasidarytų plokščia. Tokiu 
būdu jūsų krūtis nejudės ir bus galima gauti aiškias rentgeno nuotraukas. 

Specialistė paprastai padaro po dvi kiekvienos krūties nuotraukas 
– vieną iš viršaus ir kitą iš šono. Nuotraukų darymo metu specialistė 
stovės už ekrano. Kiekvieną kartą darant nuotrauką turėsite nejudėti. 

Visas susitikimas trunka trumpiau nei pusvalandį, o pats mamografinis 
tyrimas vos keletą minučių.

Jūsų gali būti klausiama, ar norite dalyvauti klinikiniame tyrime 
Tai yra medicininiai klinikiniai tyrimai. Bet kokio jums siūlomo tyrimo 
tikslas yra surinkti informaciją apie geriausius krūtų vėžio testus arba 
gydymą tam, kad galėtume padėti moterims efektyviau ateityje.  
Galite pasirinkti ar dalyvauti, ar ne. 
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Pasiruošimas mamografiniam tyrimui
Tam, kad būtų galima atlikti mamografinį tyrimą, jums reikės nusirengti 
iki pusės. Taigi, gali būti paprasčiau tai padaryti, jei vilkėsite sijoną ar 
kelnes, o ne suknelę.

Prašome nenaudoti purškiamo dezodoranto ar talko miltelių, nes tai 
gali matytis jūsų mamografijoje. Galite naudoti rutulinį dezodorantą.

Koks jausmas, kai atliekamas mamografinis tyrimas?
Mamografinio tyrimo procedūra gali būti nemaloni ir kai kurioms 
moterims ji būna skausminga. Paprastai bet koks skausmas praeina 
greitai.   

Prašome paskambinti į profilaktinį krūtų patikros centrą prieš 
atvykstant į susitikimą, jeigu:

•  Turite fizinę negalią arba jums sunku lipti laiptais, kad jūsų krūtų 
patikros centras atliktų visus reikiamus pasiruošimus

•  Jūs turite krūtų implantus - dėl to bus galima jums atlikti 
mamografiją, tačiau informuokite darbuotojus apie tai iš anksto

•  Jei jums buvo daryta mamografija per paskutinius  
6 mėnesius, esate nėščia arba maitinate krūtimi, jums gali būti 
pasiūlyta atidėti krūtų patikrą
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Profilaktinės krūtų patikros rezultatai
Per 2 savaites nuo apsilankymo gausite laišką su jūsų profilaktinės krūtų 
patikros rezultatais. Rezultatai taip pat bus nusiųsti jūsų šeimos gydytojui.

Kartais moterims reikia pakartotinio mamografinio tyrimo, kad būtų 
galima gauti kokį nors rezultatą. Kartais techninės problemos reiškia, 
jog mamograma nėra pakankamai aiški, kad iš jos būtų galima ką nors 
išskaityti. Jeigu taip nutiktų, jūsų bus paprašyta atvykti pakartotiniam 
mamografiniam tyrimui, kad būtų galima susidaryti aiškesnį jūsų krūties 
vaizdą.

Daugelio moterų rezultatai bus normalūs 
Maždaug 96 iš 100 moterų, kurioms buvo atliktas mamografinis tyrimas, 
neturės jokių vėžio požymių - tai yra normalus rezultatas. 

Vėžys gali išsivystyti tarp mamografinių tyrimų. Nepamirškite pasitikrinti 
krūtis ir informuokite šeimos gydytoją iš karto, jei pastebite kokių 
neįprastų pokyčių.

Kai kurioms moterims bus daroma daugiau patikrų, nes jų 
rezultatai yra neįprasti 
Laišku galite būti informuota, jog jums reikia papildomų tyrimų, nes 
jūsų mamograma atrodo neįprasta. Maždaug 4 moterys iš 100 yra 
kviečiamos pakartotiniams tyrimams po profilaktinės krūtų patikros.

Iš šių 4 moterų 1 bus nustatytas vėžys. Likusios moterys vėžio neturės ir 
bus kviečiamos į profilaktinę krūtų patikrą kas 3 metus. 

Jeigu jus kviečia papildomiems tyrimams, jums gali būti atliekamas 
krūtų patikrinimas, daugiau mamografinių tyrimų ir tyrimai ultragarsu. 
Jums taip pat gali būti atliekama biopsija, tai yra mažo pavyzdžio 
paėmimas adata iš krūties, kuris po to tiriamas mikroskopu. Rezultatus 
gausite per savaitę. 
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Jeigu jums diagnozuojamas krūties vėžys, jis gali būti  neinvazinis 
arba invazinis 

Neinvazinis krūties vėžys 
1 iš 5 moterų, kurioms diagnozuotas krūties vėžys profilaktinės krūtų 
patikros metu, turės neinvazinį vėžį. Tai reiškia, jog krūtyje yra vėžio 
ląstelių, tačiau jos aptinkamos tik pieno latakuose (vamzdeliuose) ir 
neplinta toliau. Tai dar vadinama duktaline karcinoma in situ (DCIS). 
Kai kurioms moterims vėžio ląstelės lieka latakuose. Kitoms moterims 
ateityje jos išplinta į aplinkinius krūties audinius. 

Gydytojai negali pasakyti, ar neinvazinis krūties vėžys išplis į aplinkinius 
krūties audinius, ar ne.

Invazinis krūties vėžys 
Maždaug 4 iš 5 moterų, kurioms diagnozuotas krūties vėžys 
profilaktinės krūtų patikros metu, turės invazinį vėžį. Šis vėžys išauga iš 
pieno latakų ir išplinta į aplinkinius krūties audinius. Dauguma invazinių 
krūties vėžio tipų plinta į kitas kūno dalis, jei yra negydomi. 

 

 

Krūties vėžio gydymas
Nesvarbu, ar jūsų vėžys yra invazinis ar neinvazinis, jums bus 
pasiūlytas gydymas ir krūties vėžio specialistų priežiūra. Tikėtina, 
kad į gydymą bus įtraukta chirurgija (tai gali būti mastektomija), 
radioterapija, hormonų terapija ir galbūt chemoterapija. Šios 
procedūros gali turėti ilgalaikį šalutinį poveikį.
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Sprendimo priėmimas: galima profilaktinės krūtų 
patikros nauda ir rizika

Jūs sprendžiate, ar dalyvauti profilaktinėje krūtų patikroje ar ne. 
Yra daugybė priežasčių, kodėl moterys nusprendžia dalyvauti arba 
nedalyvauti profilaktinėje krūtų patikroje. Norėdami padėti jums 
nuspręsti, mes įtraukėme informaciją apie galimą riziką ir naudą.

Profilaktinė krūtų patikra gelbsti gyvybes nuo krūties vėžio 
Moterų gyvybės yra išgelbėjamos, nes vėžys yra diagnozuojamas ir 
gydomas anksčiau, nei jis būtų buvęs be profilaktinės krūtų patikros.

Profilaktinė krūtų patikra aptinka tokių krūties vėžio tipų, 
kurie niekada nebūtų sukėlę moteriai jokios žalos 
Kai kurioms moterims diagnozuojamas ir jos yra gydomos nuo krūties 
vėžio, kuris niekada priešingu atveju nebūtų buvęs pastebėtas ir 
niekada nebūtų kėlęs pavojaus gyvybei. Tai yra pagrindinė profilaktinės 
krūtų patikros rizika.

Gydytojai ne visuomet gali pasakyti, ar diagnozuotas krūties vėžys taps 
pavojingu gyvybei ar ne, taigi jie siūlo gydymą visoms moterims, kurioms 
diagnozuotas krūties vėžys. Tai reiškia, kad kai kurioms moterims bus 
siūlomas gydymas, kurio joms visai nereikia.
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Profilaktinės krūtų patikros galimos naudos ir rizikos 
pasvėrimas 

Vyksta diskusija apie tai, kiek gyvybių yra išsaugoma dėl profilaktinės 
krūtų patikros, ir kiek moterų yra diagnozuojamas vėžys, kuris 
niekada nekels pavojaus gyvybei. Kitame puslapyje pateikti skaičiai 
yra geriausi grupės ekspertų, peržiūrėjusių surinktus faktus, įverčiai.

Profilaktinė krūtų  
patikra gali išsaugoti  

mano gyvybę nuo  
krūties vėžio

Profilaktinė  
krūtų patikra gali reikšti,  

jog man bus diagnozuotas 
vėžys ir aš būsiu gydoma  
nuo jo, nors jis niekada 

nebūtų tapęs pavojingu 
gyvybei 
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Gyvybių gelbėjimas nuo krūties vėžio 
Profilaktinė krūtų patikra išsaugo maždaug 1 gyvybę 200 patikrintų 
moterų. Tai sudaro maždaug 1300 gyvybių išsaugotų nuo krūties vėžio 
kiekvienais metais JK.

Vėžio, kuris niekada nebūtų sukėlęs moteriai jokios žalos, 
aptikimas 
Maždaug 3 iš 200 moterų, kurios dalyvauja profilaktinėje krūtų patikroje 
kas 3 metai nuo 50 metų iki savo 71-ojo gimtadienio, yra diagnozuojamas 
vėžys, kuris be šios patikros niekada nebūtų buvęs aptiktas ir niekada 
nebūtų sukėlęs pavojaus gyvybei. Taigi, kiekvienais metais JK maždaug 
4000 moterų yra siūlomas gydymas, kurio joms nereikėjo.

Apskritai vertinant, už kiekvieną moterį, kurios gyvybė 
yra išsaugoma nuo krūties vėžio, maždaug 3 moterims yra 
diagnozuojamas vėžys, kuris niekada nebūtų sukėlęs pavojaus 
gyvybei. 

Tyrėjai bando rasti geresnių būdų nustatyti, kurių moterų krūties vėžys 
kels pavojų gyvybei ir kurių ne.

Ar profilaktinė krūtų patikra kelia kitokią riziką?
Daugumai moterų, kurios gauna neįprastus profilaktinės patikros 
rezultatus, nustatoma, jog vėžio jos neturi. Šios moterys patiria 
nereikalingą nerimą ir sielvartą, kuris daro įtaką jų gebėjimui atlikti 
įprastą kasdienę veiklą.

Labai retais atvejais rentgeno spinduliai gali sukelti vėžį. Mamografijos 
darymas kas 3 metai 20 metų iš eilės šiek tiek padidina moters 
galimybę susirgti vėžiu. 

Mamografijos neaptinka visų vėžio tipų. Kartais jų mamogramoje 
nesimato ir labai retai mamogramas nagrinėjantys specialistai 
nepastebi vėžio rentgeno nuotraukoje. Jūsų krūtys gali pasikeisti tarp 
profilaktinės krūtų patikros susitikimų, taigi svarbu reguliariai tikrinti 
krūtis tam, kad žinotumėte, kas yra normalu jums. Kreipkitės į savo 
šeimos gydytoją, jei kas nors jums kelia susirūpinimą.
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Kokie yra krūties vėžio simptomai? 
Jeigu žinote, kaip paprastai atrodo jūsų krūtys, kaip jaučiasi palietus, 
labiau tikėtina, kad jūs pati pastebėsite bet kokius pokyčius, kurie 
galėtų būti krūties vėžio požymiai. Atkreipkite dėmesį į:

• Guzelį ar sustorėjimą krūtyje

•  Pasikeitimą spenelyje. Spenelis gali būti įtrauktas į krūtį arba 
pakeisti formą. Jus gali išberti, dėl ko spenelis atrodo raudonas ir 
žvynuotas, arba iš spenelio gali tekėti kraujas ar kitoks skystis

•  Krūties išvaizdą ar jausmo palietus krūtį pasikeitimą. Krūtis gali tapti 
sunki, karšta ir netolygi, oda gali atrodyti įdubusi. Gali pasikeisti 
krūties dydis ir forma

• Skausmą ar diskomfortą krūtyje arba pažastyje

• Patinimą ar guzelį pažastyje

Jeigu pastebite bet kokius krūties pasikeitimus, nedelsiant kreipkitės 
priėmimo pas savo šeimos gydytoją. Galbūt jūs neturite vėžio. 
Tačiau jeigu jums vėžys, diagnozė ir gydymas ankstyvoje stadijoje 
gali reikšti, jog turėsite didesnę tikimybę išgyventi.  

Kas yra daroma su mano mamogramomis po patikros?
Nacionalinės sveikatos tarnybos profilaktinė krūtų patikros 
programa saugos jūsų mamogramas mažiausiai 8 metus. Jos 
bus laikomos saugiai. Programa reguliariai tikrina, ar teikiamos 
saugojimo paslaugos yra tokios geros, kokios tik gali būti. Personalo 
darbuotojams kituose sveikatos tarnybos departamentuose gali 
prireikti pamatyti jūsų įrašus, tačiau jūsų įrašais bus dalijamasi tik su 
žmonėmis, kuriems reikia juos matyti. 

Mes peržiūrėsime jūsų ankstesnius profilaktinės patikros rezultatus, jei 
jums bus diagnozuotas krūties vėžys tarp patikros susitikimų. Galėsite 
pamatyti šios peržiūros rezultatus, jei norėsite.



Į ką kreiptis, jeigu turiu klausimų?
Jeigu turite klausimų apie profilaktinę krūtų patikrą, kreipkitės į 
vietos krūtų patikros centrą. Jei norite pasikalbėti su kuo nors apie 
tai, ar verta dalyvauti profilaktinėje krūtų patikros programoje, jūsų 
šeimos gydytojas gali padėti šiuo klausimu. Kartu galėsite pasverti  
galimą naudą ir riziką, kurios padės Jums apsispręsti. 

Dėl išsamesnės informacijos apie profilaktinę krūtų patikrą 
apsilankykite: 
www.nhs.uk/breast

Norėdami rasti informacijos apie vietinį centrą, atliekantį profilaktinę 
krūtų patikrą, apsilankykite: 
www.nhs.uk/breastscreening

Sužinokite, kaip visuomenės sveikata Anglijoje ir Nacionalinė 
sveikatos tarnyba naudoja ir saugo jūsų patikros informaciją: 
www.gov.uk/phe/screening-data 

Jei norite, kad jus išbrauktų iš profilaktinės krūtų patikros 
programos, apsilankykite: 
www.gov.uk/phe/screening-opt-out
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Norėdami užsisakyti daugiau šio lankstinuko kopijų, apsilankykite: 
www.gov.uk/phe/screening-leaflets

Šio lankstinuko versiją, parašytą didelėmis 
raidėmis, galite rasti: 
www.gov.uk/government/publications/
breast-screening-helping-women-decide

Šį lankstinuką parengė nepriklausoma informacijos ekspertų komanda, dirbanti  
„King‘s Health Partners“, kuriai konsultaciją ir paramą raštu teikė „Cancer Research UK“.

Per viešąsias konsultacijas virš 1000 visuomenės narių prisidėjo plėtojant požiūrį 
į informaciją apie Nacionalinės sveikatos tarnybos vykdomas profilaktines vėžio 
programas.

Toliau nurodytos organizacijos parėmė konsultaciją: „Beating Bowel Cancer“,  
„BME Cancer Communities“, „Bowel Cancer UK“, „Breakthrough Breast Cancer“,  
„Breast Cancer Campaign“, „Breast Cancer Care“, „Cancer Research UK“, „Independent 
Cancer Patients‘ Voice“, „Jo‘s Cervical Cancer Trust“ ir „Patient Information Forum“  
(liet. Pacientų informacijos forumas).

Šiame lankstinuke buvo naudojamasi rekomendacija iš piliečių komiteto, kurį sudaro 
25 moterys, apie tai, kaip pateikti profilaktinės krūtų patikros galimą naudą ir riziką.

Produkto kodas: BSP01  
Pirmą kartą paskelbta: 2013 m. birželio mėn  
Ši versija: 2019 m. sausio mėn. (PN2126643) 
Peržiūra.: laukiama 


