ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού με ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται
μαστογράφος. Η μαστογραφία δίνει πληροφορίες για τα ψηλαφητά ογκίδια αλλά
ταυτόχρονα μπορεί να ανακαλύψει μη ψηλαφητές ανωμαλίες που η ίδια η γυναίκα ή
ο γιατρός της δεν μπορούν να ψηλαφίσουν λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους.
Η μαστογραφία είναι μια ανώδυνη, αναίμακτη και γρήγορη εξέταση. Παρά το ότι
γίνεται χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, δεν είναι επικίνδυνη εξέταση αφού οι σημερινοί
μαστογράφοι είναι χαμηλής δόσης και εκπέμπουν πολύ μικρή ποσότητα ακτινοβολίας
η οποία δεν βάζει σε κίνδυνο την υγεία της γυναίκας.
Ο προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος πρέπει να ξεκινά σε ηλικία 40 ετών και να
γίνεται κάθε χρόνο μέχρι τα 65.Απο τα 65 έως τα 75 συνεχίζεται ο έλεγχος κάθε 2
χρόνια. Σε ηλικία των 35 ετών μπορεί να γίνει μία πρώτη (αναφοράς) μαστογραφία.
Στο νοσοκομείο μας λειτουργεί από διετίας μαστογράφος σύγχρονης τεχνολογίας,
χαμηλής δόσης και υψηλής ευκρίνειας. Η εξέταση γίνεται από έμπειρους
τεχνολόγους και την 7η- 12η ημέρα του κύκλου της γυναίκας που ο μαστός είναι
ακόμα σε φάση ηρεμίας και η εξέταση γνωματεύεται από εξειδικευμένους
ακτινοδιαγνωστές με πολυετή πείρα. Ο τακτικός ποιοτικός έλεγχος του μηχανήματος
διασφαλίζει την άριστη ποιότητα της εξέτασης.
Οι υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στο τμήμα μας
για να διευκρινίσουν μαστογραφικά ευρήματα, όταν το κρίνει απαραίτητο ο
απεικονιστής μαστού. Χρησιμοποιούνται, επίσης, συμπληρωματικά σε υψηλού
κινδύνου γυναίκες με πυκνούς μαστούς μαστογραφικά.
Στο άμεσο μέλλον θα υπάρχει η δυνατότητα και βιοψίας μίας βλάβης στο μαστό, η
οποία γίνεται είτε χειρουργικά με εντοπισμό με συρμάτινο οδηγό, είτε με διαδερμική
βιοψία με καθοδήγηση από μαστογράφο, ή τέλος με υπέρηχους όταν είναι
υπερηχοτομογραφικά ορατές.
Η μαστογραφία έχει πετύχει τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του
μαστού σε ποσοστό που κυμαίνεται από 30%-40% σε γυναίκες ηλικίας 40 – 69 ετών.
Η σωστή τελική διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση εξασφαλίζεται από την άριστη
συνεργασία μεταξύ των ιατρών του ακτινοδιαγνωστικού, γυναικολογικού, και
παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου μας.

