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Este alegerea dumneavoastră dacă să faceți un screening 
la sân sau nu. Această broșură are scopul să vă ajute să 
decideți.  

De ce NHS oferă un screening la sân?
NHS oferă screening pentru a salva vieți de la cancerul de sân. 
Screening-ul face aceasta prin diagnosticarea tipurilor de cancer 
de sân într-un stadiu incipient atunci când acestea sunt prea mici 
pentru a putea fi văzute sau simțite. Screening-ul nu previne 
apariţia cancerului de sân. 

Screening-ul la sân are unele riscuri. Unele femei care fac 
screening vor fi diagnosticate și tratate pentru cancer de sân  
care altfel nu ar fi fost indentificat, sau le-ar fi provocat rău.

De ce am fost invitată pentru screening la sân?
Toate femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 71 de ani sunt invitate 
pentru un screening la sân la fiecare 3 ani. Trimitem prima invitație 
pentru screening între vârsta de 50 și 53 de ani. Unele femei mai 
în vârstă sau mai tinere sunt, de asemenea, invitate ca parte a unui 
studiu de screening pe diferite grupe de vârstă.

Dacă aveți vârstă de 71 de ani sau mai mult, sunteți încă cu risc de 
a face cancer de sân. Deși nu veți mai primi automat invitații de 
screening după vârsta de 71 de ani, puteți continua să efectuați 
screening la sân la fiecare 3 ani. Va fi nevoie să solicitați  
o programare secției locale de screeningla sân.

Unele servicii locale de screening la sân pot trimite memento-uri 
prin SMS (text) pentru programarea screening-ului la sân.
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Ce este cancerul de sân?
Cancerul de sân începe atunci când celulele de la sân încep să crească 
într-un mod necontrolat și formează o forma (cunoscută ca o tumoră).  
Pe măsură ce cancerul se dezvoltă, celulele se pot răspândi la alte părți 
ale corpului și acest lucru poate pune viața în pericol. 

Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer în Marea Britanie. 
Aproximativ 12.000 de femei în Marea Britanie mor în fiecare an de 
cancer de sân. Supravietuirea după boală a fost îmbunătățită în timp,  
și acum aproximativ 3 din 4 femei diagnosticate cu cancer de sân sunt 
în viață 10 ani mai târziu. 

Riscul de a vă îmbolnăvi de cancer de sân crește odată cu vârsta. 
Aproximativ 4 din 5 cazuri de cancer de sân sunt găsite la femei cu 
vârsta de peste 50 de ani. Majoritatea femeilor cu cancer de sân nu  
au un istoric în familie a bolii. 
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Ce este screening-ul la sân?
Screening-ul la sân utilizează un test cu raze X numit o mamografie 
pentru a verifica dacă sânul prezintă semne de cancer. Se pot detecta 
forme de cancer care sunt prea mici pentru a putea fi văzute sau 
simțite.

Ce se va întâmpla dacă optez pentru screening la sân ?
Când ajungeți la unitatea de screening la sân, personalul va verifica 
detaliile dumneavoastră și vă va întreba despre eventualele probleme 
de sân pe care le-ați avut. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să întrebaţi. 

Mamografiile sunt efectuate de femei numite asistente de mamografie. 
Asistenta vă va explica mai întâi ce se va întâmpla. Apoi, aceasta va așeza 
sânul pe aparatul de mamograf și va coborî o placă de plastic pe acesta 
pentru a-l aplatiza. Acest lucru vă ajută să vă mențineți sânul nemișcat și  
să se obțină imagini clare cu razele X. 

De obicei, asistenta va face două raze X la fiecare sân--una de sus si 
una din lateral. Ea va merge în spatele unui ecran în timp ce imaginile 
cu raze X sunt înregistrate. Trebuie să staţi nemişcată pentru câteva 
secunde de fiecare dată. 

Întreaga programare durează mai puțin de o jumătate de oră și 
mamografia durează doar câteva minute.

Este posibil să fiţi întrebată dacă doriți să luaţi parte la un studiu clinic
Acestea sunt studii de cercetare medicală. Orice cercetare medicală 
la care vă înscrieţi va aduna informații despre cele mai bune tipuri de 
testări sau tratamente pentru cancerul de sân, astfel încât să putem 
ajuta femeile mai eficient în viitor. Puteți alege dacă participaţi sau nu. 
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Pregătirea pentru mamografie
Pentru a face o mamografie, trebuie să vă dezbrăcaţi până la talie. Prin 
urmare, ar fi mai ușor să purtați o fusta sau pantaloni în loc de o rochie.

Vă rugăm să nu utilizați un spray deodorant sau pudră de talc deoarece 
acesta poate apărea pe mamografie. Puteți utiliza deodorant roll-on.

Ce se simte când se face o mamografie?
Făcând o mamografie poate fi inconfortabil, și unele femei găsesc 
aceasta ca fiind dureroasă. De obicei, orice durere trece repede.   

Vă rugăm să telefonaţi unităţii de screening la sân înainte de a veni 
pentru programarea dumneavoastră dacă:

•  aveți un handicap fizic sau vă este greu să urcaţi scărilel, 
astfel încât unitatea dumneavoastră de screening să poată face 
aranjamentele necesare pentru dumneavoastă

•  aveți implanturi de sân - de obicei, veți putea să faceţi o mamografie 
dar vă rugăm să anunţaţi personalul de screening dinainte

•  aţi făcut o mamografie în ultimele 6 luni, sau sunteţi 
însărcinată sau alăptaţi, este posibil să fiţi sfătuită să întârziaţi 
screening-ul la sân
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Rezultatele screening-ului la sân
Veți primi o scrisoare cu rezultatele screening-ului la sân în termen de  
2 săptămâni de la programare. Rezultatele vor fi de asemenea trimise 
către medicul dumneavoastră de familie.

Ocazional, femeile vor avea nevoie de o altă mamografie înainte de a 
obține rezultatul. Uneori problemele tehnice înseamnă că mamografia 
nu este suficient de clară pentru a fi citită. Dacă se întâmplă acest lucru, 
vi se va cere să faceţi o altă mamografie pentru a obține o imagine mai 
clară a sânului.

Majoritatea femeilor vor avea un rezultat normal 
În aproximativ 96 din 100 de femei care au făcut screening, mamografia 
nu va prezenta niciun semn de cancer -- acesta este un rezultat normal. 

Cancerul se poate dezvolta între mamografii. Nu uitați să vă verificați 
sânii și să spuneţi medicului de familie imediat dacă observați 
schimbări neobișnuite.

Unele femei vor avea nevoie de mai multe investigații deoarece 
au un rezultat anormal 
Scrisoarea cu rezultate poate spune că aveți nevoie de mai multe 
investigații deoarece mamografia pare anormală. Aproximativ 4 din 100 
de femei sunt rugate să revină pentru mai multe teste după screening.

Din aceste 4 femei, 1 va fi găsită ca având cancer. Restul nu vor avea 
cancer și vor reveni la screening pe baza invitației la fiecare 3 ani. 

Dacă sunteţi chemate înapoi pentru mai multe investigații, este 
posibil să aveți un control la sân, mai multe mamografii și explorări 
cu ultrasunete. Deasemenea puteți avea o biopsie, atunci când o 
mică probă este prelevată de la sân cu un ac pentru a fi verificată la 
microscop. Veți primi rezultatele de obicei în termen de o săptămână. 
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Dacă sunteţi găsită cu cancer de sân, ar putea fi fie non-invasiv  
sau invasiv 

Cancer de sân ne-invasiv  
Aproximativ 1 în 5 femei diagnosticate cu cancer de sân prin screening 
va avea un cancer ne-invasiv. Aceasta înseamnă că există celulele 
canceroase la sân, dar acestea sunt găsite doar în interiorul canalelor 
de lapte (tuburi) și nu s-au răspândit mai departe. Această situație este 
de asemenea numită carcinom ductal în situ (DCIS). La unele femei, 
celulele canceroase rămân în canalele de lapte. Dar la altele, ele vor 
crește (invada) în țesutul din jurul sânului. 

Medicii nu pot spune dacă cancerul de sân ne-invaziv va crește în 
țesutul din jurul sânului sau nu.

Cancer de sân invasiv 
Aproximativ 4 în 5 femei diagnosticate cu cancer de sân prin screening 
vor avea cancer invasiv. Acesta este cancerul care a crescut din 
conductele de lapte și se dispersează de-a lungul sânului. Majoritatea 
cazurilor de cancer de sân invaziv se va răspândi în alte părți ale 
corpului dacă rămâne netratat. 

 

 
Tratamentul cancerului de sân

Chiar dacă cancerul este invaziv sau ne-invaziv, vi se va oferi 
tratament și îngrijire de căre o echipă de specialiști în cancerul de sân. 
Tratamentul va include probabil intervenție chirurgicală (care poate 
însemna o mastectomie), radioterapie, terapie hormonală și eventual 
chimioterapie. Aceste tratamente pot provoca efecte secundare pe 
termen lung.
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Luarea unei decizii: posibile beneficii și riscuri ale 
screening-ului la sân

Este alegerea dvs. dacă faceţi sau nu screening la sân. Există multe 
motive diferite care conduc femeile să decidă să facă sau nu screening. 
Pentru a vă ajuta să luați o decizie, am inclus informații despre 
beneficiile și riscurile posibile.

Screening-ul salvează vieți de la cancerul de sân 
Viețile sunt salvate deoarece cancerul este diagnosticat și tratat mai 
devreme decât ar fi fost în absența screening-ului.

Screening-ul de sân diagnostică cancer, care nu ar fi cauzat  
rău femeilor 
Unele femei vor fi diagnosticate și tratate pentru cancer de sân care 
altfel nu ar fi fost indentificat, sau le-ar fi provocat rău. Acesta este 
principalul risc al screening-ului.

Medicii nu pot întotdeauna spune dacă un cancer de sân care este 
diagnosticat va deveni un pericol pentru viața sau nu, astfel încât aceştia 
oferă tratament pentru toate femeile cu cancer de sân. Aceasta înseamnă 
că unor femei li se va oferi tratament chiar dacă nu au nevoie.
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Se pun în balanță posibilele beneficii și riscuri ale 
screening-ului la sân 

Există dezbateri despre cât de multe vieți sunt salvate de screening-
ul la sân şi câte femei sunt diagnosticate cu cancer care n-ar fi 
devenit un pericol pentru viață. Numerele de pe pagina următoare 
sunt cele mai bune estimări ale unui grup de experți care au analizat 
dovezile.

Screening-ul la sân ar 
putea să-mi salveze viața 

de la cancerul de sân

Screening-ul la sân ar 
putea însemna că aș putea 
fi diagnosticată si tratată 

pentru un cancer care,
nu ar fi devenit un pericol 

pentru viață
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Salvarea vieților de la cancerul de sân 
Screening-ul salvează aproximativ 1 viață de la cancerul de sân pentru 
fiecare 200 de femei care sunt supuse screening-ului. Acest lucru 
adaugă până la aproximativ 1.300 de vieţi salvate de cancer de sân în 
fiecare an în Marea Britanie.

Diagnosticarea unor forme de cancer care nu ar fi cauzat rău 
unei femei 
Aproximativ 3 din fiecare 200 de femei care au fost testate la fiecare 3 
ani de la vârsta de 50 de ani până la cea de 71 de ani sunt diagnosticate 
cu un cancer care nu ar fi fost găsit fără screening și nu ar fi devenit un 
pericol pentru viaţă. Acest lucru adaugă până la aproximativ 4.000 de 
femei în fiecare an în Marea Britanie cărora le este oferit un tratament de 
care nu au nevoie.

În ansamblu, pentru fiecare 1 femeie care are o viață salvată de 
la cancer de sân, aproximativ 3 femei sunt diagnosticate cu un 
cancer care nu ar deveni un pericol pentru viață. 

Cercetătorii încearcă să găsească modalități mai bune de a spune care 
sunt femeile care suferă de cancer la sân, care le va pune viața în pericol și 
care femei sunt diagnosticate cu cancer care nu ar pune viaţa în pericol.

Este posibil ca screening-ul la sân să aibă alte riscuri?
Majoritatea femeilor care primesc un rezultat anormal de screeningse 
constată că nu au cancer de sân. Aceste femei se confruntă cu 
îngrijorări inutile și unele simt suferințe, care le afectează capacitatea 
de a-și desfășura activitățile obișnuite de zi cu zi.

Razele X pot foarte rar cauza cancer. Făcând mamografii la fiecare  
3 ani timp de 20 de ani crește foarte puțin șansa de a face cancer în 
timpul vieții unei femei. 

Mamografiile nu găsesc toate tipurile de cancer. Uneori, acestea 
nu pot fi văzute pe mamografie, iar ocazional cititorii mamografiei 
nu vor diagnostica un cancer pe radiografia cu raze X. Sânii se 
pot schimba între întâlnirile de screening, deci este important să 
verificați periodic sânii pentru a afla ce este normal pentru dvs. Vă 
rugăm să discutați cu medicul de familie dacă aveți orice nelămurire.
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Care sunt simptomele cancerului de sân?
Dacă știți cum arată și cum se simt în mod normal sânii, veți avea 
mai multe șanse să observați orice schimbări care ar putea fi semne 
ale cancerului de sân. Acest lucru este important chiar dacă v-ați 
supus unui screening la sân. Căutați:

• o umflătură sau o îngroșare a sânului

•  o schimbare a mamelonului. Mamelonul poate fi tras înapoi în 
piept sau își poate schimba forma. S-ar putea să aveți o erupție 
cutanată care face ca sfârcul să arate roșu și solzos sau să aibă 
sânge sau alt lichid care vine de la mamelon

•  o schimbare în modul în care se simte sau arată sânul. Este posibil 
să se simtă greu, cald sau neuniform, sau pielea poate părea că 
este ridată. Dimensiunea și forma sânului se pot schimba

• durere sau disconfort la nivelul sânului sau la axilă

• o umflătură sau o îngroşare la axilă

Dacă aveți vreo schimbare la nivelul sânului, ar trebui să faceți o 
programare pentru a vă vedea imediat medicul de familie. Este 
posibil să nu aveţi cancer. Dar dacă aveți acest lucru, diagnosticarea 
și tratamentul într-o fază incipientă pot însemna că este mai 
probabil să supraviețuiți cancerului de sân.  

Ce se întâmplă cu mamografiile mele după screening?
Programul de screening la sân NHS va păstra mamografiile pentru 
cel puțin 8 ani. Acestea sunt salvate în siguranță. Programul verifică 
în mod regulat înregistrările pentru a vă asigura că serviciul este cât 
se poate de bun. Personalul din alte părți ale serviciului de sănătate 
ar putea avea nevoie să vă vadă înregistrările pentru acest lucru, 
dar înregistrările dvs. vor fi comunicate numai persoanelor care au 
nevoie să le vadă. 

Vom examina rezultatele dvs. de screening anterioare dacă sunteți 
diagnosticată cu cancer de sân între programările de 12 screening. 
Puteți vedea rezultatele acestei reexaminări dacă doriți

.



Pe cine pot contacta dacă am o întrebare?
Dacă aveți întrebări legate de screening, vă rugăm să contactați 
unitatea locală de screening la sân. Dacă doriți să discutați cu 
cineva despre posibilitatea de a efectua screening la sân, medicul 
de familie vă poate ajuta. Împreună, puteți analiza beneficiile și 
riscurile posibile, pentru a vă ajuta să vă decideți. 

Pentru mai multe informații despre screening-ul la sân puteți vizita: 
www.nhs.uk/breast

Pentru a afla detalii despre unitatea locală de screening la sân, vizitați: 
www.nhs.uk/breastscreening

Aflați cum funcționează Direcţia de Sănătatea Publică din Anglia și 
NHS și cum protejează informațiile de screening la: 
www.gov.uk/phe/screening-data 

Pentru a renunța la screening, consultați: 
www.gov.uk/phe/screening-opt-out
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Pentru a comanda mai multe exemplare din această broșură vizitați: 
www.gov.uk/phe/screening-leaflets

O versiune tiparită a acestui prospect este 
disponibilă la: 
www.gov.uk/government/publications/
breast-screening-helping-women-decide

Această broșură a fost elaborată de o echipă de experţi independenţi în domeniul 
informațiilor la King’s Health Partners, cu sfaturi și sprijin scris de la Cancer Research UK.

Printr-o consultare publică, peste 1000 de membri ai publicului au contribuit la 
dezvoltarea abordării informațiilor despre programele de screening NHS pentru cancer.

Următoarele organizații au susținut consultarea: 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 și Patient Information Forum.

Informațiile din acest prospect au folosit recomandări din partea unui grup 
reprezentant al cetățenilor format din 25 de femei despre cum să prezinte posibilele 
beneficii și riscuri ale screening-ului la sân.
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Termen de revizuire: În așteptare 


