
Bir gö©üs klini©inde röntgen incelemeleri
Bir gö©üs ültrasonu ya da mamografisi uygulanacak kadınlar için bilgiler

rö
nt

ge
n Gö©üs klini©indeki uzmanınız,

gö©sünüzde görülen
de©ißmeyi araßtırmak için bazı
incelemeler yapacaktır.

Bu yayımda açıklayaca©ımız
incelemelere röntgen
denilmektedir. Mamogram
gö©üs içersinin bir resminin
elde edilmesini sa©lar. Bu
resimler gö©üslerde kitleler ya
da di©er de©ißimlerin olußup
olußmadı©ını inceler. Bahsi
geçecek olan röntgen çekme
yolları aßa©ıdaki gibidir:    

• Mamografi
• Ültrason
Gerekli incelemeler
konusunda uzman doktorunuz
sizinle konußacaktır.

Kadınlar ço©u kez
gö©üslerinde görülen
de©ißikli©in kanser olmasından
endiße ederler.  Bizim
araßtırdı©ımız ço©unlukla
rahatsız edici, a©rılı ya da
kadınları kaygılandıran
de©ißmeler ise de bunlar ender
olarak kanser çıkar.
Gö©üslerdeki anormal
de©ißmelerin bir çok nedeni
vardır ve bu nedenlerin
ço©unlu©u tehlikeli ve zararlı
de©ildir.  Kaygı içinde
olabilece©inizi bildi©imiz için,
inceleme sonuçlarınızı en kısa
sürede almaya çalıßaca©ız.

Bundan baßka bazı kadınlar
uygulanacak incelemeler
konusunda da endiße duyarlar.
Mamografi ve ültrason
tehlikeli de©ildir ve genellikle
rahatsızlık vermez.  Bu yayım
size röntgen konusunda temel

bilgiler verecektir.
Ziyaretinizden önce
sorularınız varsa, hastanenin
ana telefon numarasından
Gö©üs Bakım Hemßiresiyle
görüßebilirsiniz.  ¥ncelemelerin
uygulanaca©ı gün, uzman
doktorunuza, hemßirenize ya
da radyolo©unuza sorularınızı
yöneltebilirsiniz.

Mamografi
Bu gö©üsün bir röntgenidir.
Ço©u kez, her gö©üs için ayrı
ayrı olmak üzere en az iki
röntgen çekilir.
Radyolo©unuz, röntgen
makinasında gö©sünüzü iki
düz plaka arasına en çok bir
dakika için, sıkıca
yerleßtirecektir.  Bu rahatsız
edici olabilir ancak a©rı verirse
bunu radyolo©unuza
söyleyebilirsiniz.

Ültrason
Ültrason, radyo dalgaları
kullanarak gö©üsün tüm
yumußak bölümlerinin resmini
çıkartır.  Bu makina, rahim
içindeki bebe©i görmek için
kullanılan aygıta benzer.  Bu,
mikrofona benzeyen ve elle
kullanılan bir araßtırma
aygıtından olußur.  Bu aygıt bir
bilgisayara ba©lanmıßtır.
Teknisyen ya da uzman
gö©sünüze ßeffaf bir jel
sürecek ve arada bir resim
çekmek için durmak kaydıyla,
anılan aygıtı her gö©üsün
üstünde hafifçe dolaßtıracaktır.
Ültrason ço©u kez yaklaßık 30

dakika sürer ve acı vermez.

Mamografi ve
Ültrasonların
Sonuçları
Mamografi ve/veya
ültrasondan çıkan resimler, en
az bir uzman radyolog
tarafından incelenecektir.  Bu
uzmanlar, Gö©üs Klini©inde
bulunan uzmana sonuçları bir
raporla bildireceklerdir.  

Bazen resimler yeterince net
olmayabilirler ve tekrar
çekilmeleri gerekebilir.
Bundan baßka, bir uzman
resim üstünde bir bölgeyi,
özel olarak kontrol edilmesi
için ißaretleyebilir.  Bu
önlemler, hakkınızda do©ru
bir tanıya ulaßabilmek
amacıyla uygulanır.  Bunların
uygulanması, gö©sünüzde bir
sorun bulundu©u anlamına
gelmez.

Sizinle ilgili araßtırmaların
sonuçlarını bir uzmanla
görüßmek için baßka bir
randevu ile tekrar klini©e
gelmeniz gerekecektir.
Sonuçları telefonla veremeyiz.
¥zninizle, Pratisyen
Hekiminize de (GP) sonuçlar
konusunda ayrıca bilgi
verece©iz.

Bu bilgilendirme yayımı, bir gö©üs uzmanı
tarafından incelenmiß olan kadınlar için
yazılmıßtır.  Bir uzman doktorun tavsiyesinin
yerini alma amacıyla hazırlanmamıßtır. 
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