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Misyon
EUROPA DONNA, Avrupa Ülkeleri Meme Kanseri Koalisyonu 
bağımsız, kâr amacı gütmeyen, üyeleri Avrupa ülkelerindeki bağlı 
gruplardan oluşan bir organizasyondur.

Koalisyon meme kanseri konusunda bilinci artırmak ve gelişmiş meme 

kanseri eğitimi, gerekli taramalar, uygun tedavi ve araştırmalar için daha 

fazla finansman ayrılması hedefini güder. Bu girişimlerde bulunulması 

amacıyla Avrupalı kadınların desteğini almak için çalışmalar yapar. 

EUROPA DONNA, Avrupalı kadınların meme kanseriyle ilgili görüşlerini 

yerel ve ulusal mercilere ve Avrupa Birliği’ndeki kurumlara iletir.

Meme Kanseri Tarama ve Tanısında Kalite Güvencesi için Avrupa 
Yönergeleri,

EUROPA DONNA’nın tüm Avrupa’daki kadınların yararına olan 

misyonuna ulaşmasını sağlamanın anahtarıdır. Yönergeler mamografi 

taraması, tanı ve meme alanında uzmanlaşmış birimler için standartlar 

belirler ve  AB üyesi ülkeler de dahil olmak üzere tüm EUROPA DONNA 

koalisyonu üyelerinin temel  aracıdır. EUROPA DONNA, nerede 

olurlarsa olsunlar kadınların yüksek kaliteli meme sağlığı hizmetine 

kavuşabilmeleri için bu yönergelerin AB üyesi olan ve olmayan ülkelerde 

uygulanmasına yönelik sürekli lobi faaliyetlerinde bulunur. 
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Avrupa Yönergeleri, meme kanseri için mamografi tarama programlarının, tanı 
prosedürlerinin, tedavinin ve tedavi sonrası bakımın en yüksek kalitede olması için 
Avrupa çapında uygulanmalıdır. Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye kararları niteliğinde 
yayınlanmış olan yönergeler, yüksek kaliteli tarama ve tanı konularında uzmanlaşmış meme 
birimlerinin kurulmasına yöneliktir. EUROPA DONNA bu standarda ulaşılmasına yardımcı 
olmak amacıyla AB Yönergeleri Kılavuzunu hazırlamıştır. Kılavuz, yönergeler belgesiyle aynı 
yapıyı izleyerek belgenin her bir bölümündeki anahtar noktaların altını çizer. Okuyuculara, 
önerilerin tamamı için yönergelere başvurmaları tavsiye edilir.

Kadınlar, politikacılar, meme sağlığı savunucuları ve politika belirleyiciler hangi 
yüksek kaliteli mamografi taraması ve meme sağlığı hizmetlerinin beklenmesi, talep 
edilmesi ve uygulanması gerektiğini bilmelidir. EUROPA DONNA bu özlü, dağıtımı kolay 
AB yönergeleri açıklamasını, 400 sayfalık orijinal belgenin kapsamını ve temel noktalarını 
vurgulamak amacıyla hazırlamıştır. Bu sayede AB Yönergelerindeki birçok önemli tavsiyenin 
ve standardın ilgilenen kişiler için daha kolay erişilebilir hale geleceğini umuyoruz. Bu da 
kadınların, meme sağlığı savunucularının ve politikacıların, nerede olursa olsun en iyi meme 
kanseri hizmetlerinden yararlanılmasını sağlamakta işbirliği yapmalarına yardımcı olacaktır.

Yönergeler Avrupa’daki en önemli kanser organizasyonlarından alınan bilgilerle 
oluşturulmuştur ve EUROPA DONNA tarafından kıyaslama yaparak en iyi uygulamayı 
saptamak için referans belgesi olarak kullanılır. Yönergelerin 4. baskısına 23 ülkeden 
200’den fazla profesyonel, hasta ve meme sağlığı savunucusu katkıda bulundu. Hazırlık süreci 
Avrupa Meme Kanseri Ağı (EBCN, şimdi ECN) bünyesindeki Kalite Güvenceli Meme Taraması 
ve Tanı Hizmetleri için Avrupa Referans Organizasyonu (EUREF) projesi tarafından koordine 
edildi ve bu süreçte Birleşik Krallık Ulusal Yönergelerinden, Avrupa Meme Bilimi Derneğinden 
(EUSOMA) ve EUROPA DONNA üyelerinden bilgi alındı.

Kadınlarda meme kanseri, diğer kanser türlerinden daha fazla etkili olmaktadır. Yaşamı 
boyunca Avrupa’daki her on kadından biri  meme kanserine yakalanacaktır. Nüfus yaşlandıkça 
giderek daha fazla kadın bu hastalıktan etkilenecektir. Bu, kadınlardaki bütün kanser 
türlerinin %26’sından, kanser ölümlerinin %17’sinden fazlası demektir. 

Mamografi taraması kanserin erken saptanmasına  yardımcı olur. Kanseri, kadının 
semptomları kendi başına fark etmesinden üç ile dört yıl önce tespit edebilir, daha erken 
ve az invaziv bir tedavi görmesi şansını artırır. Çalışmalar, meme kanseri taraması çağrısını  
kabul eden 50-69 yaş grubundaki kadınlarda meme kanserinden ölüm oranının yaklaşık %35 
azaldığını göstermiştir.

Avrupa yönergelerinin 4. basımı ve konuyla ilgili tüm yayınlar için 33. sayfaya bakınız.

AB Yönergeleri için Kılavuz  
neden gerekli?

➔

➔

➔

➔

➔
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Yönergeleri için Kılavuz  
neden gerekli?

Günümüzde, Avrupalı kadınlar için meme kanseri hizmetleri kalitesi ülkeden 
ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. 

2006’daki Genişletilmiş Avrupa Birliği’nde Meme Kanserine ilişkin Avrupa 
Parlamentosu Kararı ve 2003’teki ilk karar, Avrupa yönergeleri uyarınca Avrupa’daki 
her kadın için eşit, yüksek kaliteli meme kanseri tanı ve tedavi hizmetini 
öngörmüştür. Hedef, Avrupa Birliği çapında meme kanserinden ölüm oranını 
düşürmek ve hayatta kalma oranları bakımından ülkeler arasındaki eşitsizliği 
azaltmaktır. 
 
Avrupa Parlamentosu, hizmetler ve ölüm oranı bakımından eşitsizlikleri azaltmanın 
en etkili yolunun nüfus tabanlı mamografi tarama programları uygulamak ve 
uzmanlaşmış meme birimleri kurmak, ayrıca kalite standartlarını garanti etmek için 
eğitim vermek ve denetimler yapmak olduğu yargısına varmıştır.

Mamografi taramasının etkinliği teçhizatın durumuna, onu işleten, ve sonuçları 
yorumlayan kişilerin becerisine bağlıdır. Etkin tarama programları, taramanın endişe 
gibi muhtemel olumsuz etkilerini de azaltır.

Mamografi taraması kamusal sağlık sisteminin bir parçası olarak 50-69 yaşları 
arasındaki bütün kadınlara her iki yılda bir yapılmalıdır. Bu hem Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC) tavsiyelerine, hem de Avrupa Konseyi Kanser 
Taraması Tavsiyesi’ne uygundur.  

Avrupa yönergeleri tarama ve tanıda her açıdan net kalite standartları koyar 
ve ilgili her disiplin için ayrı bir bölüm içerir. Yönergeler her ne kadar semptomların 
görülmediği kadınlara yapılan tarama mamografisine 
yoğunlaşsa da meme kanseri semptomları görülen 
kadınlar için de tavsiyeler sunulmuştur. 

Tarama programlarının baştan sona tüm 
aşamalarında yüksek kalite standartlarına 
bağlı kalınması programlara katılan ve meme 
sağlığı hizmetine ihtiyaç duyan tüm kadınlara 
verilen hizmetleri iyileştirecektir.

AB Yönergeleri neden 

bu kadar önemli?



Epidemiyoloji1. Bölüm 

n	 Epidemiyolojik değerlendirmeler bir mamografi tarama programı oluşturmak, 
programın çeşitli safhalarını izlemek ve başarısını doğrulamak için gereklidir. 

n	 Erişilebilir, doğru kayıtlar, örneğin nüfus kayıtlarındaki nüfus sayımı 
verileri taramaya davet edilecek kadınları belirlemek için gereklidir ve güncel 
tutulmalıdır. 

n	 Kadınları taramalara katılmaya teşvik etmek için bilgilendirme kampanyaları 
düzenlenmelidir.

 
n	 Mamografi tarama bilgisini toplama ve raporlama yöntemleri AB yönergelerinde 

tavsiye edilen terminoloji, tanımlar ve sınıflandırmalar kullanılarak 
birleştirilmelidir. 

n	 Tarama programının ne kadar etkili olduğunu gözlemleyebilmek için taranması 
hedeflenen kadınların sürekli olarak takip edilmesi ve nüfus tabanlı kanser 
kayıtları ile işbirliği sağlanmalıdır.
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Problemi ve 
etkilenen grubu 

tanımlamak

Nüfus kayıtlarını 
kullanarak 

hedef nüfusu 
tanımlamak

Tanı ve 
tedavideki  

kalite 
güvencesini 

ölçmek

Taramadan 
geçen bütün 

kadınların 
verilerini 

doğru kanser 
kayıtlarına 
kaydetmek

Tarama ve 
tedavinin meme 

kanseri ölüm 
oranındaki 
azalmaya 

etkisini ölçmek

Epidemiyolojik değerlendirmeler kalite güvenceli 
mamografi tarama sürecinin tamamında çok önemlidir.



Etkili bir tarama programı için 
epidemiyolojik gereksinimler

n	Taranan nüfus için mevcut ve doğru epidemiyolojik bilgiler

n	Doğru nüfus kayıtları ve demografik veriler

n	Mevcut ve erişilebilir yüksek kaliteli meme kanseri tanı ve 
tedavi hizmetleri

n	Katılımı teşvik etmek amacıyla promosyon

n	Taranmış kadınların takip edilmesi

n	Tarama programları ile kanser kayıtları arasında  işbirliği
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n	 Bir programın meme kanseri mortalitesini (ölüm oranını) düşürmekte etkili olup 
olmayacağını tahmin edebilmek için kanser kayıt verilerine ihtiyaç vardır çünkü 
nüfus içinde mortalitedeki düşüşün doğru biçimde ölçülebilir hale gelmesi 
için uzun yıllar geçmesi gerekir. Etkinliğin erken bir göstergesi, taramadan 
geçirilmiş kadınlarda tespit edilen ilerlemiş tümörlerin sayısıdır. Bu sayı 
mortaliteden daha önce azalacaktır.

n	 Rutin taramalar arasındaki sürede tespit edilen kanserler (interval kanserler) 
tümör boyutları ve evreleriyle beraber taramalar sırasında tespit edilen 
kanserlerden ayrı kaydedilecektir.

n	 Programın başarısı yalnızca programın kamu sağlığına etkisiyle değil, 
düzenlenişi, uygulanışı, yürütülüşü ve kabul edilebilirliğiyle, ayrıca katılan 
kadınların sayısı, daha fazla inceleme için geri çağrılanların sayısı, kaç kadının 
incelendiği ve programın maliyeti dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

1. Bölüm
  Epidem

iyoloji
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Fiziksel ve teknik yönergeler  mamografi teçhizatı ve düzgün işlemesi için gerekli 
kalite kontrol standartlarını belirler. 

Bölüm 2a: Ekran-film mamografisi

Görüntülerin filme işlendiği ve ışıklı kutularda gösterildiği standart mamografi 
teknolojisidir. 

n	 Bütün mamografi cihazları, örneğin röntgen ışını cihazları, görüntü alıcıları, 
film işlemcileri ve kalite kontrol test teçhizatı kullanılmadan önce sıkı kalite 
kontrol testlerinden geçmelidir ve kullanılmaya başlandıktan sonra da en 
uygun seviyeler korunmalıdır.

n	 Bazı düzenli kalite kontrol ölçümleri yerel çalışanlarca yapılabilir, diğerleri ise 
özel olarak eğitilmiş tıbbi fizikçiler tarafından yapılmalıdır. Bunların hepsi 
kalite güvencesi programının gereksinimlerini karşılayan yazılı bir protokole 
uygun olmalıdır.

Mamografinin Fiziksel    
ve Teknik Yönleri2. Bölüm  

Şunları garanti 
etmek için 
düzenli olarak 
kalite kontrolü 
yapılır: 

n	Daha da küçük tümörleri veya düzensizlikleri  
saptayabilmek için mümkün olan en iyi tanı 
olanağını veren görüntülerin sağlanması

n	Diğer mamografi tarama merkezlerinde elde 
edilenle uyumlu olan tutarlı bir görüntü kalitesi

n	Bir kadının aldığı radyasyon dozunun mümkün 
olabileceği kadar düşük seviyede olması
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Bölüm 2b: Dijital mamografi

Daha yeni olan bu teknolojide görüntü bir bilgisayarda depolanır ve burada 
geliştirilebilir, büyütülebilir veya daha fazla değerlendirme için değiştirilebilir. Görüntü 
bir bilgisayar monitöründe görüntülenir ve yazdırılır.

n	 Kalite kontrolü değerlendirmesi, ekran film sistemlerinden farklı olan dijital 
mamografi sistemlerine özgü olmalıdır.

n	 Dijital sistemler otomatik ışınlama kontrolü içermelidir.

n	 Görüntüleme monitörünün ışık yoğunluğu daha düşük olduğu için dijital 
görüntüler ekran-film mamografisine göre daha düşük ışıklı koşullarda  
görüntülenmelidir.

Dijital mamografiyle ilgili kısıtlı miktarda deneyim olduğu göz önünde bulundurularak , 
dijital mamografi yönergelerinin güncellemeleri EUREF web sitesine konulacaktır.
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İzlenecek sistem bileşenleri ve  parametreleri

n	X ışını jeneratörü ve ışınlama kontrol sistemi

n	Bucky (film kaset tutamacı) ve görüntü alıcısı

n	Film işleme (ekran-film sistemleri için)

n	Görüntü işleme (dijital sistemler için)

n	Sistem özellikleri (radyasyon dozu dahil)

n	Monitörler ve yazıcılar (dijital sistemler için)

n	Görüntüleme koşulları

www.euref.org

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Radyografi3. Bölüm

n	 Radyoloji teknisyenleri memedeki düzensizlikleri tespit etmek için gereken 
yüksek kaliteli mamogramları çekmek ve uygunluğunu sağlamaktan 
sorumludurlar. Görevleri arasında mamografi cihazına ilişkin kalite kontrol 
prosedürlerini uygulayıp yürütmek ve bakımı ile tamiratını denetlemek de 
vardır.

n	 Tarama yaptırmaya gelen kadının karşılaştığı  sağlık personeli  radyoloji 
teknisyenidir; dolayısıyla teknisyen, taramadan geçen kadının olumlu bir 
deneyim sahibi olması için onunla iyi bir iletişim kurmaya özen göstermelidir.

Radyoloji 
teknisyeni çekime 
başlamadan 
önce şunları 
yapmalıdır: 

3.
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n	Kadına daha önceki mamografi deneyimlerini 
ve o sıradaki  ya da geçmişteki meme bilgilerini 
sormalıdır

n	 İnceleme işlemini ve mamografinin iki açıdan 
çekilmesi gerektiğini, bunun düzensizlikleri tespit 
etmeye ve tekrar değerlendirme için çekimin 
yinelenmesini azaltmaya yardımcı olduğunu 
açıklamalıdır

n	Memenin bastırılmasının nedenini açıklamalıdır. 
Bastırmak daha iyi görüntüler oluşturur, hareketin 
neden olduğu bulanıklığı azaltır, meme dokusunu 
yayar ve radyasyon dozunu düşürür

n	Hormon replasman tedavisi gören veya silikon 
implantı olanlar gibi daha fazla bilgiye ihtiyaç 
duyan kadınlar için teknisyen son gelişmelerden 
haberdar olmalıdır

n	Kadının sorabileceği sorulara cevap vermeli, süreci 
açıklamalı ve sonuçların ne zaman çıkacağını 
söylemelidir

✔	
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n	 Tarama programlarındaki radyoloji teknisyenleri mamografi çekme becerilerini 
korumak için haftada en az iki gün çalışmalıdırlar. Semptomatik meme 
hizmetlerine katılanlar haftada en az 20 mamografi incelemesi yapmalıdırlar.

n	 Radyoloji teknisyenleri mamografi için memeyi en uygun biçimde yerleştirme 
becerisine sahip olmalıdırlar. Yanlış yerleştirme mamogram değerlendirmelerinde 
en çok rastlanan sorundur.

n	 Taramadan geçen kadınların %97’sinden fazlası kabul edilebilir kalitede bir 
incelemeden geçmiş olmalı ve tarama ziyaretinden memnun kalmalıdır. 

n	 Tekrar inceleme gerektiren kadınların oranı %3’ü geçmemelidir. Bu oran 
denetlenmelidir.

n	 Radyoloji teknisyenleri üç gün ile bir haftalık akademik mamografi eğitimi ve 
iki ile altı haftalık klinik eğitimden geçmelidir.

n	 Radyoloji teknisyenleri mültidisipliner ekip 
toplantılarına katılmalıdır.

Meme görüntüsünün kalite değerlendirmesi için genel kriterler 3. Bölüm
 Radyografi

n	Otomatik ışınlama cihazının doğru yerleştirilmesi

n	Uygun bastırma

n	Deride katlanmalar, meme üstünü kapatan omuz, ekranda toz gibi başka   

     cisimler ve hareket olmaması 

n	Doğru tanımlama

n	Doğru ışınlama

n	Doğru film banyo tekniği

n	Simetrik görüntüler

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔
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Radyoloji4. Bölüm

n	 Radyologlar mamogramın görüntü kalitesi ve tanı için yorumlanmasında 
ana sorumluluğu üstlenirler. Tarama programını yönlendiren radyologların 
programın klinik yöneticiliğini de yapmaları idealdir.

n	 Her bir tarama mamogramını bağımsız olarak iki farklı radyolog okumalıdır, 
zira bu doğru okuma ihtimalini %5-15 artırır. İkili okuma, merkezi tarama 
programlarında tavsiye edilir. Merkezi olmayan programlarda ise ikinci okuma 
zorunlu olup, merkezi düzeyde deneyimli  bir radyolog tarafından yapılmalıdır. 

n	 Radyologlar tatminkar olmayan mamogramları incelemeyi reddetmeli 
ve tekrarlanmasını  talep etmelidir. Bütün tekrarlanan  mamogramlar 
kaydedilmelidir. 

n	 Kadınlar taramada bulunan anormal bulgulara dayanarak muayeneye 
çağrıldıklarında değerlendirme sürecini radyolog yönetmelidir. Bu süreçte 
klinik muayene, daha ileri görüntüleme yöntemleri ve hücre/doku örneklerinin 
alınmasından oluşan üçlü bir değerlendirme olmalıdır.

10

n	Tıbbi yeterlilik

n	Semptomatik ve tarama mamografisi 
konularında özel eğitim

n	Süregelen tıbbi öğrenim programlarına ve harici 
kalite değerlendirme eğitimlerine katılım

n	Merkezileşmiş tarama programlarında yılda en az 
5000 mamogram okumuş olması

Radyoloğun  
profesyonel 
gereksinimleri:

4.
 B

öl
üm

  R
ad
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ji

✔

✔	

 

✔	

✔
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n	 Taramada ele gelmeyen düzensizliklerin tespit edilmesi halinde, dokunun 
tanı veya tedavi amacıyla cerrahi olarak alınmasından önceki lokalizasyon 
prosedüründen radyolog sorumludur. Vakaların en az %90’ında ilk 
operasyonda lezyonlar tatmin edici düzeyde çıkartılmalıdır.

n	 Radyologlar, iki tarama arasında teşhis edilen interval kanser vakalarını eğitim 
amacıyla değerlendirmelidir.

n	 Radyologlar mültidisipliner bir ekibin parçası olarak diğer meslektaşlarıyla 
yakın çalışma içinde olmalıdır.

Tarama programı 
uygulamasında  
radyolojik 
gereksinimler:

4. Bölüm
  Radyoloji

n	Merkezi olmayan programlarda filmlerin iki kişi 
tarafından incelenmesi

n	Dahili ve harici denetimlere katılım

n	Taramalarla tespit edilen anormalliklerin 
değerlendirilmesi

n	 İnterval kanser vakalarının değerlendirilmesi

✔	

✔

✔	

✔
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Mültidisipliner  
Yaklaşım5. Bölüm

Meme hastalıklarının modern yöntemlerle 
tanısında özel cihaz ve tanı yöntemleri kullanan 
eğitimli, deneyimli profesyonellerden oluşan 
mültidisipliner bir ekip görev alır.

n	 Meme kanseri tanısında görev alan temel kadro cerrah veya klinisyen, radyolog, 
radyoloji teknisyeni, patolog, sorumlu hemşire ve fizikçiden oluşur. Klinisyen ister 
pratisyen, ister cerrah veya radyolog olsun, semptomatik vakalarda en büyük 
sorumluluğu üstlenir. 

n	 Meme kanseri semptomları görülen bütün kadınlar yönergelerin 9. Bölümünde 
gereksinimleri belirtilen bir uzmanlaşmış meme birimine sevk edilmelidir. 

n	 Her bir kadının durumu ve tanı çalışmalarının sonucu cerrahi operasyondan 
önce ve sonra mültidisipliner bir toplantıda tartışılmalıdır.

n	 5. Bölüm yalnız mamografi veya ultrason içeren tanı amaçlı meme görüntüleme 
birimleri ve görüntülerinde şüpheli bulgular veya semptomlar olan kadınlara ek 
testler uygulayan tanı amaçlı meme değerlendirme birimleri için gereksinimleri 
özetler.

5.
 B

öl
üm

  M
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Tanı amaçlı meme görüntüleme biriminin koşulları*

n	Yılda en az 1000 mamogram çekmeli
n	Tanı amaçlı mamografi ve ultrason için özel teçhizata sahip olmalı ve 

uygun görüntüleme koşulları bulunmalı
n	Yönergelerin 2. Bölümü’ndeki fizik ve teknik gereksinimlere uymalı
n	Mamografiyi çeken profesyonel, mamografi için en az 40 saatlik özel 

radyografi eğitimi görmüş olmalı, düzenli  kalite değerlendirme 
eğitimlerine ve bilgi tazeleme kurslarına katılmalı

n	En az 60 saat özel eğitim almış ve yılda en az 500 mamogram okuyan 
eğitimli bir radyolog çalıştırmalı

n	Daha fazla teste ihtiyaç duyulan kadınları bir meme değerlendirme 
birimine veya uzmanlaşmış meme birimine sevk etmek için açık bir 
prosedüre sahip olmalı

n	Sonuçların ve değerlendirme için sevk edilen kadınların sayısının kaydını 
tutmalı

n	Birim radyoloğuna daha ilerideki değerlendirme sonuçlarına ilişkin  geri 
bildirim sağlamalı

✔

✔	

✔

✔	
	

✔

✔

✔

✔



13

Tanı amaçlı meme değerlendirme biriminin koşulları*

n	Yılda en az 2000 mamogram çekilmeli
n	Radyografik prosedürler, fiziksel muayeneler, ultrason, sitolojik inceleme 

ve tru-cut  biyopsisi yapma imkanına sahip olmalı
n	Yılda en az 1000 mamogram okuma deneyimi olan eğitimli bir radyolog 

çalıştırmalı
n	Patoloji destek hizmetlerine sahip olmalı
n	Düzenli mültidisipliner değerlendirme toplantılarına katılmalı
n	Verileri ve sonuçları izlemeli
n	Değerlendirme süreci ve sonuçlarının resmi kayıtlarını tutmalı

*11. Bölüm’de, Meme tarama ve teşhis hizmetleri için sertifikasyon protokolünde de belirtilmiştir.

5. Bölüm
  M

ultidisipliner Yaklaşım

n	 Tanı sürecinin herhangi bir aşamasında gecikmeden kaçınılmalıdır, çünkü   
bu endişeye yol açabilir.

n	 Meme Kanseri belirtileri veya semptomları görülen kadınların %90’ına 
başvurmalarından sonraki iki hafta içinde randevu verilmelidir. 

n	 Kadınların %95’i üç veya daha az randevuda tamamen değerlendirilmiş 
olmalıdır. 

n	 Kadınlara muhtemel bir meme kanseri teşhisinin olabileceği postayla veya 
telefonla değil, bir sorumlu hemşire yanında bizzat söylenmelidir.

Hedefler

Mamografiden sonuca kadar geçen süre < 5 iş günü

Görüntü sonucundan değerlendirmeye kadar  
geçen süre

< 5 iş günü

Değerlendirmeden sonuçların verilmesine kadar  
geçen süre

< 5 iş günü

Ameliyat kararından cerrahiye kadar geçen süre
 < 15 iş günü 

(ideal olarak 10 iş gününden az)

Değerlendirme ve tanının çeşitli aşamaları 
arasındaki süre (iş günü)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



n	 Patologlar  cerrahi ya da cerrahi olmayan prosedürlerle elde edilmiş meme 
dokusunu inceler ve bulgularına dayanarak tanı koyarlar. 

n	 Patolojik inceleme, mültidisipliner bir toplantıda tanıyı konuşmak ve tedavinin 
belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılan üçlü değerlendirmenin (klinik 
muayene, görüntüleme ve sitolojik/histolojik örnekleme) bir parçası olmalıdır.

n	 İsabetli patolojik tanılar ve prognozu belirleyecek olan tümör hücreleriyle ilgili 
bilginin sağlanması,  kadınların uygun tedaviyi görmesi,  tarama programının 
doğru yürütülmesi ve değerlendirilmesi için gereklidir.

 
Bölüm 6a: Cerrahi dışı tanı yöntemleri

n	 Tarama programları tedavi için hızlı sevke izin veren yüksek kaliteli cerrahi dışı 
tanı yöntemleri sunmalıdır. Bu yöntemler aynı zamanda selim olgular için kesin 
bir tanı konulmasına yardımcı olarak ameliyattan kaçınılmasını mümkün kılar. 
Tarama programları cerrahi dışı tanı hizmetinin kalitesine göre değerlendirilebilir. 

n	 Şüpheli bir dokudan örnek almak için cerrahi dışı üç yöntem  ve bunların her 
birinin özel göstergeleri vardır: İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB, İngilizce 
kısaltması ile FNAB), ‘tru-cut’ (kalın veya keskin iğne) biyopsisi (İngilizce 
kısaltması NCB) ve vakum biyopsisi (İngilizce kısaltması VANC).
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Patoloji6. Bölüm

Cerrahi içermeyen 
biyopsi

Patolojik 
inceleme

Dokunun tanı veya 
tedavi amacıyla 

cerrahi yöntemle 
çıkartılması

Patolojik 
inceleme

Sonuçların 
mültidisipliner 

toplantıda 
tartışılması

6.
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n	 Örneğin alınmasında, denetlenmesinde veya sitolojik/histolojik tanıda yalnızca 
deneyimli profesyoneller yer almalıdır.

n	 Patologlar anormalliğin radyolojik görünümü, lokalizasyon tekniği, örnekleme 
tipi, kalsifikasyonun varlığı veya yokluğu da dahil olmak üzere bütün verileri 
standart bir rapor formu kullanarak kaydetmelidirler. Tanı konusundaki 
fikirlerini B1’den (normal doku) B5’e (habis) kadar beş ana kategoriden birini 
kullanarak belirtmelidirler.

Bölüm 6b: Cerrahi (açık) biyopsi ve doku örnekleri

n	 Dokunun patolojik muayene için cerrahi yöntem uygulanarak alınması tanı 
veya tedavi amacıyla yapılabilir fakat iyi huylu olguların cerrahi dışı yöntemlerle 
kesin biçimde teşhis edilmesi genelde operasyondan kaçınılmasını sağlayabilir.

n	 Patologlar kullanılan cerrahi tekniği hakkında bilgi sahibi olmalı ve doku 
örneğini incelemek için kullanılacak patoloji tekniğini seçerken bunu göz 
önünde bulundurmalıdır. Cerrahi protokolde yapılan bütün değişiklikler talep 
formunda patoloğa bildirilmelidir.

n	 Biyolojik araştırma için ‘frozen’ (dondurularak kesilmiş doku) örnekler alma 
yönünde artan eğilim nedeniyle sabitlenmemiş örneğin tamamının hemen 
patoloji laboratuvarına gönderilmesi ve burada patoloğun eksizyon sınırlarını 
tespit etmek için örnek yüzeyinin tamamını  işaretlemesini sağlamak amaçlı özel 
önlemler alınmalıdır. 

n	 Patologlar aldıkları lenf nodüllerinin hepsini incelemeli, toplam sayıyı ve 
metastazlı olanların sayısını raporlarında belirtmelidirler. Patolog ile cerrah 
sentinel nodül biyopsisinden gelen örneklerin incelenmesi ve ele alınması için 
kullanılacak protokoller üzerinde uzlaşmalıdır.

n	 Patologlar bütün bulgularını standart histopatolojik rapor formlarına 
kaydetmeli ve tümör boyutu, yaygınlığı, ‘grade’i, tipi, vasküler invazyon, 
sınır ve reseptör durumu gibi prognozu belirleyecek verileri de dahil 
etmelidirler. 
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6. Bölüm
  Patoloji



Cerrahi7.  Bölüm

n	 Cerrah mültidisipliner ekibin bir üyesi olarak meme kanserinin hem tanısında 
hem de tedavisinde rol oynar. Cerrahlar meme cerrahisi konusunda özel eğitim 
görmeli, iletişim ve danışmanlık kurslarına gitmiş olmalıdır. Ameliyattan önce 
daima hastasını görmeli ve muayene etmelidir. 

n	 Kadınların çoğunun (%70’ten fazlasının) tanı konması için bir ameliyat geçirmek 
zorunda kalmaması gerekir; cerrahi dışı tanı yöntemlerinin kullanılması aslında 
kanser olmayan kadınlara uygulanan operasyonların sınırlandırılmasına yardımcı 
olacaktır. 

n	 Mikrokalsifikasyonlar gibi elle saptanamayan lezyon olgularında,  lezyonun 
bütününün çıkartılmasını sağlamak için ameliyat sırasında dokunun radyolojik 
olarak görüntülenmesi gerekir. Cerrahlar, kadınların yalnızca etkilenen alanın 
çıkarıldığı meme koruyucu ameliyatın, taramalarda tespit edilmiş küçük 
kanserlerin büyük bölümü için tercih edilen tedavi olduğunun ve vakaların  
%70-80’inde bu yöntemin kullanıldığının farkında olmalarını sağlamalıdır. 

n	 Cerrahlar mastektomiyi, bu prosedürü tercih eden kadınlara ve tümörün boyutu 
(4 cm’den büyük) veya yüksek yinelenme riski gibi sebeplerle meme koruyucu 
ameliyat için uygun aday olmayanlara önermelidir. Kadınlara operasyon sırasında 
veya sonrasında meme rekonstrüksiyonu seçeneği sunulmalıdır. 

n	Daha büyük tümörleri olan kadınlara, ameliyattan önce tümörün boyutunu 
küçültmeyi denemek amacıyla operasyon öncesi kemoterapi (neoadjuvan 
tedavi) önerilmelidir. 

n	 Cerrahlar çıkarılan tümör dokusunun etrafında güvenli (negatif) sınırlar 
bırakmalı, patologlar da bu sınırları belgelemelidir.

n	 Aksiller lenf nodüllerinde hastalığın varlığını tespit etmek için sentinel nodül 
biyopsisi işlemi uygulayan tüm cerrahlar bu işlem konusunda özel eğitim almış 
ve değerlendirmeden geçmiş olmalıdırlar.

n	 Meme kanseri tedavisi görmüş tüm kadınlar, sonuçların ölçülmesi ve nükslerin 
saptanması için en az yılda bir izlenmelidir.
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n	Cerrahlar taramada tespit edilen kanserlerin değerlendirmesiyle  
yakından ilgili olmalıdır ve bir kadının ilk tekrar çağrı randevusu 
ile ameliyat için değerlendirilmesi arasında  bir haftadan fazla süre 
geçmemelidir.

n	Kesin habis tanısı konulmuş vakaların %90’ında kadının tümörün 
çıkarılması için sadece bir ameliyat geçirmesi gerekmelidir. Cerrah,  
kadının bütün tedavi seçeneklerinin farkında olduğundan emin  
olmalıdır.

n	Vakaların %90’ında kadınların ameliyat için iki haftadan fazla  
beklememesi gerekir.

n	Her tarama merkezi tarama, tedavi ve sonuçla ilgili denetim bilgilerini 
kaydetmekten sorumlu bir cerrah seçmelidir. Böylece bu konular  
hakkında raporlar oluşturulabilir ve yıllık sonuçlar çıkartılabilir.

Bölüm 7a: Mamografiyle tespit edilen lezyonlara  
 cerrahi yaklaşım

n	 İnvaziv meme kanseri olup da meme koruyucu ameliyat için uygun 
görülen kadınların hepsi bu seçenek konusunda bilgilendirilmelidir.

n	Meme koruyucu ameliyat veya mastektomi yapılan kadınlar bir radyasyon 
onkoloğuna konsültasyona gitmelidir, zira radyasyon meme tümörü 
üzerindeki kontrolü arttırır.

n	Cerrah veya rekonstrüktif plastik cerrahi uzmanı mastektomi yapılacak 
kadınlara meme rekonstrüksiyonu olanakları hakkında bilgi vermelidir.

n	Lokal ileri meme kanseri olan hastaların %80’inden fazlası neoadjuvan 
kemoterapi, palyatif (hücre azaltıcı) cerrahi ve radyasyon tedavisinden 
oluşan kombine bir tedavi görmelidir.

n	 In-situ duktal karsinomun tamamen çıkarılmasından sonra bütün kadınlar 
adjuvan radyoterapi kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir.

Bölüm 7b:     İnvaziv meme kanserinin lokal tedavisi
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7. Bölüm
  Cerrahi

✔	

	

✔	

	

✔	

✔

✔	

✔	

✔

✔	

	

✔



n	 Meme kanseri saptanması ve bakımı bütün yönleriyle, taramadan 
değerlendirmeye ve tanıdan tedaviye kadar izlenmelidir.

n	 Mültidisipliner meme birimleri, hizmetlerinin dahili ve harici olarak 
denetlenmesini sağlamakla yükümlü olmalıdır.

n	 Bütün tarama ve tanı birimlerinde veri toplanması ve bildiriminin 
koordinasyonundan sorumlu bir çalışan olmalıdır.

n	 Karşılaştırmaları kolaylaştırmak için evrensel olarak kabul edilen sınıflandırma 
ve kodlamalar kullanılmalıdır.

n	 Bütün veriler günlük çalışmada kullanılan standart rapor formlarına yazılmalıdır.

n	 Bütün veri raporları aynı emeğin tekrarlanmasını engellemek için kalite 
güvencesi kriterlerini içermelidir. Tüm kalite önlemleri açık ve tekrarlanabilir 
olmalı ve  izleme maliyetleri kabul edilebilir bir düzeyde tutulmalıdır.

n	 Bütün veri toplama ve izleme sonuçları hastalara ve kaliteli meme sağlığı 
hizmetlerini savununan örgütlere açık olmalıdır.

n	 Kalite göstergelerinin büyük çoğunluğunu hesaplayan bilgisayarlı  denetim 
sistemleri kullanılabilir. Tarama programlarında verilerin izlenmesi için Avrupa 
Tarama Değerlendirme Merkezi (SEED) ile Meme Kanseri Teşhisi ve Tedavisinin 
Kalitesinin Denetlenmesi Sistemi (QT) vardır.

Veri Toplama  
ve İzleme8. Bölüm
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n	Veri bildirimi ve terminolojisinin birleştirilmesi

n	Sonuç ölçümleri için kullanılan tutarlı 
hesaplama yöntemleri

n	Tarama veya meme birimi içinde standart 
raporların kolay hazırlanması

Denetleme 
sistemlerinin 
avantajları:

n	Kalite hedefleri, kaydedilen maddeler ve klinik 
sınıflandırmalar tanımlandıktan sonra düzenli 
olarak güncelleme yapılması gerekir

n	Sistemlerin profesyonel ve bilimsel 
organizasyonlara bağlanması sistem onayı için 
gereklidir

n	Sistemlerin kullanılması kolay olmalıdır

Denetleme 
sistemlerinin 
koşulları:

8. Bölüm
  Veri Toplam

a ve İzlem
e

✔

✔	

✔

✔	

✔	

✔



Uzmanlaşmış meme biriminde taramada  
saptanan en erken safhadan en ilerlemiş  
kansere kadar meme hastalığının bütün 
aşamalarında kadınlara kaliteli bakım  
sunulmalı, birimde bakım ve izleme aynı  
çekirdek uzman ekip tarafından sağlanmalıdır. 

Uzmanlaşmış  
meme biriminin 
koşulları

9. Bölüm

Her birimde mültidisipliner bir çekirdek ekip olmalıdır
n  Birimde meme servisleri için bir klinik şefi olmalıdır. 

n  Mültidisipliner ekibin bütün üyeleri eğitim için onaylanmış bir birimde bir yıllık 
özel meme kanseri eğitimi görmüş olmalıdır.

n  Mültidisipliner ekibin tüm üyeleri haftada en 
az bir kez yapılan multidisipliner 
toplantıya katılarak tanıları 
ve operasyon sonrası patolojik 
bulguları tartışmalı ve tedavi 
seçeneklerini değerlendirmelidir.
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Minimum kotalar birimin ve çalışanlarının uzmanlığının 
garantisidir

n	 Her 250.000-300.000 kişilik nüfus için bir uzmanlaşmış  meme birimi olmalıdır

n	 Birim, yılda en az 150 yeni meme kanseri vakası teşhis edecek büyüklükte olmalıdır

n	 Meme birimindeki cerrahlar yılda en az 50 yeni meme kanseri vakası ameliyatı 
yapmalı ve haftada en az bir teşhis toplantısına katılmalıdır

n	 Radyologlar yılda en az 1000, tarama programlarında çalışanlar en az 5000 
mamogram okumalıdır. Her birimde en az iki nitelikli radyolog bulunmalıdır
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Bölüm 9.5.2 Meme birimi çekirdek ekibi 

Meme servislerinin 
klinik şefi

Meme 
cerrahları

Meme 
radyologları

Meme 
patologları

Meme 
onkologları

Meme 
radyoloji 

teknisyenleri

Veri  
yöneticileri

Hasta destek 
elemanları



Olanaklar ve hizmetler

n	 Birimde tam ve yeterli meme tanısının yapılmasını sağlamak için gerekli 
görüntüleme cihazları bulunmalıdır.

n	 Radyoterapi ve kemoterapi meme biriminin içinde veya ayrı bir klinik ya 
da hastanede yapılabilir. Ancak bir kadının gördüğü tedavi meme birimi 
tarafından kontrol edilmeli ve bütün tedavi kararları birimdeki mültidisipliner 
ekip tarafından verilmelidir.

n	 Meme biriminde her iki haftada bir klinik veya tıbbi onkoloğun da katıldığı  
ileri meme kanseri toplantısı yapılmalı, cerrah da danışılması için orada 
bulunmalıdır.

n	 Küçük hastaneler meme biriminden uzakta ise birim buralarda destek 
toplantıları düzenlemelidir. Düşük nüfuslu bölgelerde destek programları küçük 
meme birimlerine göre daha iyidir çünkü kadınların uzmanından meme sağlığı 
hizmeti almasını sağlar. Destek toplantıları en az ayda bir kez düzenlenmelidir.

Özel hizmetler

n	 Kadınlar uzman meme sağlığı hemşirelerinden veya ekibin profesyonel 
psikolojik eğitim almış bir üyesinden pratik tavsiyeler, danışmanlık ve destek  
almalıdırlar. Bütün birimlerde bu amaca hizmet eden en az iki eleman olmalıdır.

n Zorunlu çekirdek personelden olmayan diğer profesyoneller de birimle ilişkili 
hizmetler sunmalıdır. Birimde ek psikolojik destek için psikiyatristler, meme 
rekonstrüksiyonu için plastik cerrahlar, lenfödem tedavisi için fizyoterapistler, 
risk değerlendirilmesi için klinik genetikçiler,  palyatif bakım  ve protez takma 
servisleri  bulunmalıdır. 

Kalite güvencesi

n	 Birimler tanı, patoloji, birincil tedavi ve klinik sonuçlara ilişkin verileri 
kaydetmelidir ve bu veriler denetime açık olmalıdır.

n	 Performans ve denetim verileri yıllık olarak derlenmeli ve önceden tanımlanmış 
kalite hedefleri ve sonuç ölçümleriyle karşılaştırılmalıdır.
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n  Bir meme kanseri tarama programındaki tüm tıbbi çalışanlar epidemiyoloji, 
taramanın amacı, terminolojisi, değerlendirme ve güncel tarama uygulamaları 
gibi taramanın bilimsel ve klinik yönleri konusunda özel bir eğitimden 
geçmelidir. 

n  Çalışanlar herhangi bir programa başlamadan önce onaylanmış bir eğitim 
merkezinde eğitilmelidir. 

n  Mültidispliner hizmetlerin yüksek etkinliği kanıtlandığı için, uzmanlara kendi 
disiplinlerinin yanısıra mültidispliner koşullarda da eğitim sunulmalı; 
böylece diğer disiplinlerdeki meslektaşlarıyla iletişim kurmanın önemini de 
öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

n  Teknoloji, prosedürler ve protokoller değiştiği için, uzmanlar sürekli eğitim ve 
bilgi tazeleme kurslarına katılmalı ve sertifika almalıdırlar.

n  Eğitim kurslarına katılan çalışanlar beceri ve performanslarına bağlı olarak bir 
katılım sertifikası almalıdırlar.

n  Meme birimleri ve klinikleri, birimin kalitesinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilmek üzere eğitim etkinliklerinin kayıtlarını tutmalıdır.

Eğitim10. Bölüm
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10.3  Epidemiyolog

10.4  Fizikçi 

10.5  Meme radyoloji teknisyeni 

10.6  Meme radyoloğu 

10.7  Meme patoloğu 

10.8  Meme cerrahı

10.9  Meme sağlığı hemşiresi

10.10  Medikal onkolog/radyoterapist

10. Bölümdeki özel  
eğitim başlıkları :
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Kuramsal eğitim kursları için bazı  
temel konular:

n	Taramanın amacı
n	Meme kanseri tarama terminolojisi
n	Bir meme kanseri tarama programı başlatmak
n	Meme görüntüleme: Mamografi, ultrason, MR, lokalizasyon teknikleri
n	Selim ve habis lezyonların radyolojik-patolojik bağıntısı
n	 İnvaziv ve in situ meme kanserinin sınıflandırılması ve yaklaşım
n	Selim meme hastalığının sınıflandırılması ve yaklaşım 
n	Taramada tespit edilen meme hastalığına yaklaşım 
n	Meme rekonstrüksiyonu
n	Meme kanserinde radyoterapi
n	Meme kanserinin operasyon öncesi ve adjuvan tedavisi için kemoterapi  

ve hormon tedavisi
n	Psikolojik değerlendirme, iletişim ve danışmanlık
n	Kalıtsal meme kanseri ve genetik danışmanlık
n	Meme kanseri taramasının epidemiyolojisi ve ilkeleri
n	Cerrahi öncesi ve sonrası vakalara yaklaşım için mültidispliner toplantı
n	Denetim prosedürleri için ilkeler ve uygulamalar
n	Klinik deneyler ve istatistikler

10. Bölüm
  Eğitim

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔

✔

✔



n  AB yönergelerindeki sertifika protokolü, tanı ve tarama birimlerinin 
onaylanması için minimum gereksinimleri belirler. Bu konu AB yönergelerinin 
bir sonraki baskısında daha detaylandırılacak ve Avrupa Komisyonu’nun onayıyla 
bir sertifikasyon organı kurulacaktır. 

n  Sertifika, meme taraması ve teşhisi için AB yönergelerinde belirtilen 
standartlara erişildiğini gösteren belgeleri içerir. Standartlar korunmadığı 
takdirde sertifika geri alınabilir. 

n  Avrupa Komisyonu veya diğer otoriteler zorunlu kılana kadar sertifika alımı 
isteğe bağlı olacaktır.

n  Hizmet kalitesinin korunması için sertifika her 5 yılda bir yenilenmelidir.

n  Sertifika, uzmanlaşmış birim ziyaretleri esas  alınarak verilebilir:  AB 
yönergelerine uygunluğunu değerlendirmek için tarama programının ilk 
senesinde yapılan danışmanlık ziyareti; ikinci tarama turunda sertifikanın 
verilmesine engel olabilecek eksiklikleri gidermek, gerekli iyileştirmeleri yapmak 
üzere uygun öneriler ve destek sunmak için yapılan sertifika  
öncesi ziyaret. 

n  Meme tanısal görüntüleme hizmetleriyle daha geniş örgütsel ve epidemiyolojik 
destekleri içeren meme tarama programlarının sertifikaları, farklı gereksinimleri 
ve tesisleri olduğu için iki kategoriye ayrılmıştır: Tanısal birimler için Tanısal 
Meme Görüntüleme Sertifikaları ve organize nüfus tabanlı tarama programları 
için Meme Tarama Sertifikaları. 

Meme tarama ve tanı 
hizmetleri için sertifika 
protokolleri

11. Bölüm
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n  Tarama, görünürde sağlıklı bir kadını mamografi çektirmeye davet ettiği 
için kadınların taramaya katılmanın avantajlarını ve dezavantajlarını 
öğrenmeleri gerekir; böylece katılım konusunda bilinçli bir karar verebilirler. 

n  Kadının katılım öncesinde,  sırasında veya sonrasında duyabileceği herhangi bir 
endişeyi hafifletmek için taramanın bütün yönleri, yararları ve eksiklikleri net 
biçimde, tarafsızca açıklanmalıdır. 

n  Sunulan bilgi doğru, yeterli, kanıtlara dayalı, erişilebilir, tarafsız, saygılı ve 
her kadının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmalıdır.

n  Taramada görev alan tüm sağlık profesyonelleri kültür, dil, din, eğitim ve  
sosyo-ekonomik faktörlere duyarlı olmalıdır. 

n  Davet mektubu ve kitapçık taramanın amacı, taramada hedeflenen nüfus, 
ne sıklıkta tarama yapılacağı, yararları ile dezavantajları, testin ücretsiz olup 
olmayacağı, randevunun nasıl alınacağı veya değiştirileceği, sonuçların nasıl 
elde edilip yorumlanacağı, daha ileri testler yapılması ihtimali, bunların ne 
olabileceği, kadınların tarama ve meme kanseri konusunda daha fazla bilgiye 
nasıl erişebilecekleri hakkında açıklamalar içermelidir. 

Meme tarama 
iletişimi12. Bölüm
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Bir tarama programında iletişim için olası  
kalite göstergeleri:

Evet Hayır

Taramaya davet edilen kadınlar için telefonla bilgi hizmeti n n

Farklı formatlarda mevcut tarama bilgisi n n

Hedef kitle üzerinde kabul edilebilirlik ve okunabilirlik 
açısından denenmiş yazılı bilgi

n n

Farklı etnik gruplar veya sosyal ihtiyaç grupları için bilgi 
materyalleri

n n

Bilginin yaygınlaştırılmasında tıbbi olmayan organizasyonların 
katılımı

n n

Danışmanlık protokollerinin uygulanması n 

İsteğe göre yüz yüze bilgilendirme imkanı n n

Taramayı gerçekleştirenler için iletişim kursları düzenlenmesi n n

Materyallerin geliştirilmesine ve değerlendirilmesine 
kadınların katılımı

n n

Hedef kitleye memnuniyet anketlerinin uygulanması n n

Web sitesi erişimi n n

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Yönergelerin ekleri, taramaya ilişkin üç AB belgesinin tümünün yeniden 
basımlarını içerir: Konseyin 2 Aralık 2003 tarihli Kanser Taraması Tavsiyesi, Avrupa 
Parlamentosu’nun Avrupa Birliği’nde Meme Kanserine ilişkin Kararı ve Bakanlar 
Komitesi’nin Koruyucu Tıbbın bir Aracı olarak Tarama Hakkında Üye Devletlere Tavsiyesi. 
Bunlar, AB çapında kalite güvenceli tarama ve meme sağlığı  programları için lobi 
çalışması yapmak amaçlı anahtar programlardır.

Konseyin Kanser Taraması Tavsiyesi
Bu belge üye devletlerin kanser tarama programlarını, nüfus tabanlı bir yaklaşım 
izleyerek her düzeyde kalite güvencesiyle uygulamalarına yönelik tavsiyeler içerir. 
Tarama programlarının Avrupa yönergeleri doğrultusunda uygulanmaları için 
çağrıda bulunur. Taramaya katılan herkes yararları ve riskleri hakkında tam olarak 
bilgilendirilmelidir.  Tarama testi sonucu pozitif olanlar tüm tanısal prosedür, tedavi, 
psikolojik destek ve hastalık sonrası bakım düzeninden yararlanabilmelidir. Tavsiye 
ayrıca uygun organizasyonu ve kalite kontrolünü garanti etmek için yeterli insan  ve 
mali kaynağın bulundurulmasını da gerektirir.

Avrupa Parlamentosu’nun Meme Kanserine ilişkin Kararı
Avrupa Parlamentosu’nun Haziran 2003 tarihli Meme Kanserine ilişkin Kararı, ikamet 
yeri, sosyal konumu, işi veya öğrenimine bakılmaksızın AB’deki tüm kadınların 
meme kanseri için yüksek kaliteli tarama, tedavi ve hastalık sonrası bakıma 
ulaşmasını sağlamaya yönelik taleplerde bulunur. Komisyona en yüksek kalitede 
tarama, tanı ve hastalık sonrası bakım için etkili stratejiler uygulayarak meme kanseri 
ile mücadele etmeyi bir sağlık önceliğine dönüştürmesi çağrısında bulunur. Üye 
devletlerden 2008’e kadar AB’de ortalama meme kanserinden ölüm oranını  %25 
azaltmak ve üye devletler (AB-15) arasındaki 5 yıl hayatta kalma oranı farklılıklarını  
%5’e düşürmek için gerekli koşulları yaratmalarını ister. Ayrıca etkin mültidisipliner 
meme birimlerinin kurulması ihtiyacını da vurgular.

Not: Avrupa Parlamentosu Ekim 2006’da, ilk kararın taleplerini genişletilmiş AB’de 
pekiştirmek için ikinci bir kararı, yani Avrupa Parlamentosu Genişletilmiş Avrupa 
Birliği’nde Meme Kanserine ilişkin Kararı’nı kabul etti. Bu karar üye devletlerin 2016 
yılına  kadar ülkeleri çapında AB yönergelerine uygun uzmanlaşmış  meme birimleri 
kurmalarını talep etmektedir.
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Bakanlar Komitesi’nin Tavsiyesi
Bakanlar Komitesi tarama programlarıyla ilgili bir dizi tavsiyede bulunur ve bunların 
potansiyel olumlu ve olumsuz etkilerini ele alır. Komite, taramaya katılmak için 
bilgilendirilmiş onay, kişisel verilerin ve mahremiyetin korunması gibi yasal ve etik 
sorunlara dikkat çeker. Herhangi bir tarama programının uygulanması sırasında ve 
sonrasında sürekli kalite güvencesi ile tarama ve tedavi programlarının arasında 
işbirliği yapılmasının gerekliliğini vurgular.  

AB belgelerine, meme sağlığı hizmetleri savunucularına ve  meme kanserine ilişkin diğer 
bilgilere erişmek için başvurulacak adresler:

n	 EUROPA DONNA, Avrupa Ülkeleri Meme Kanseri Koalisyonu

n	 Avrupa Parlamentosu Meme Kanseri Grubu

n	 Avrupa Komisyonu

www.epgbc.org

www.europadonna.org
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Akreditasyon: Yetki veren organın başka bir organın belirli işleri yapmaya yeterli 
olduğuna dair resmi bir onay vermesini sağlayan süreç. 

Duktal ve lobüler tümörler: En yaygın görülen iki tümör tipi.

Epidemiyoloji: Hastalıkların ve diğer sağlıkla ilgili faktörlerin toplum içindeki 
sıklığına ve dağılımına ilişkin çalışmalar.

Hedef nüfus: Epidemiyolojik çalışmalarla tarama için davet edilme niteliklere sahip 
olduğu belirlenmiş bir grup.

Histolojik örnekleme: Hücre doku yapısının mikroskop altında incelenmesi.

Hücre azaltıcı (palyatif) cerrahi: Tamamen çıkarılamayan tümörün bir kısmının 
kemoterapinin veya ışın tedavisinin etkisini arttırmak amacıyla alınması.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi: Boş şırıngalı bir iğneyle dokudan hücreler veya 
sıvı alma amaçlı bir prosedür. Alınan hücreler veya sıvı  sonra mikroskop altında 
incelenir.

İnfiltratif tümör:  Başladığı bölgeyi çevreleyen dokuya nüfuz eden tümör.

İn - situ tümör: Başladıkları bölgede sınırlı kalan, çevreleyen dokuyu istila etmeyen 
kanser hücrelerinden oluşan tümör.

İnterval kanser: Rutin taramalar arasındaki sürede tespit edilen tümör.

Mamografi taraması: Sağlıklı görünen kadınlara meme kanseri olup olmadıklarını 
mümkün olduğu kadar erken belirlemek amacıyla mamogramlar uygulamak. 

Mamogram: Memenin tamamının veya bir kısmının röntgeni.

Mastektomi: Bütün memenin alındığı ameliyat yöntemi.

Meme koruyucu cerrahi: Meme kanserinin bulundugu bölgeyi alıp memenin kalan 
sağlıklı kısmını koruyan ameliyat yöntemi.

Mikrokalsifikasyon: Mamografide görülen, meme kanserinin varlığını gösteriyor 
olabilecek küçük kalsiyum birikimleri.

Mültidisipliner ekip: Çeşitli tıbbi uzmanlıklardan gelen, hastaları teşhis ve tedavi 
etmek için bir arada çalışan bir grup sağlık profesyoneli.

Neoadjuvan: Asıl tedaviden önce verilen kemoterapi veya radyoterapi vb. tedavi.

Nüfus tabanlı: Genel nüfus kayıtlarına dayalı olarak bir hedef grubu belirleme.

Patoloji: Bir hastalığın temelinde yatan hücreler, dokular ve organlardaki yapısal ve 
işlevsel değişimlerin incelenmesi ve teşhis edilmesi.

Radyografi: Radyasyonun, özellikle x ışınlarının film üzerinde ya da bilgisayarda içsel 
vücut yapılarının resimlerini oluşturmak için kullanılması.

Radyoloji: Tıpta radyasyonun, özellikle x ışınlarının bir hastalığın teşhisi için 
kullanılması bilimi.

Sö
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Sözlük
Radyoterapi: X ışınları, gama ışınları veya nötronlar biçimindeki kontrollü 
miktarlarda radyasyonun kanserli hücreleri öldürmek için kullanılması.

Reseptör durumu: Tümör hücrelerinin östrojen, progesteron ve HER2 reseptörleri  
bakımından pozitif veya negatif olmaları durumu.

Semptomatik: Memede kitle gibi meme kanseri belirtileri veya semptomlarının 
belirgin biçimde görüldüğü kadınlar.

Sentinel nodül prosedürü: Kanserli hücrelerin bölgesel lenf nodüllerine yayılıp 
yayılmadığını tespit etmek için mavi boyalı veya radyoaktif bir maddenin enjekte 
edilmesini içeren bir biyopsi tekniği.

Sertifikasyon: Akredite edilmiş bir organın bir ürünün, sürecin veya hizmetin 
belirtilen gereksinimlerle uyumlu olduğuna dair yazılı garanti vermesini sağlayan 
süre.

Sınır durumu: Cerrahi olarak alınmış dokuyu çevreleyen bölgenin tamamının 
tümörsüz olup olmaması durumu.

Sitolojik örnekleme (biyopsi): Çıkarılan hücrelerin alınıp mikroskop altında 
incelenmesi.

Tru-cut (kalın veya keskin iğne) biyopsisi: Silindirik bir doku örneğinin veya kitlenin 
büyük, boş bir iğne kullanılarak alınması. Doku daha sonra mikroskop altında incelenir.

Tümör tipi: Tümörlerin in situ, infiltratif, lobuler veya duktal olarak sınıflandırılması.

Tümörün ‘grade’i: Bir tümördeki kanserli hücrelerin anormallik derecesinin ölçülerek 
III en saldırgan olmak üzere I’den III’e kadar sınıflandırılması.

Üçlü değerlendirme: Bir tanıya varmak için klinik muayene, görüntüleme ve hücre 
veya doku örneklerinin kombinasyonunun kullanılması.

Vakum (destekli) biyopsisi: Bir doku örneğinin vakum uygulayan bir sondayla 
alınması. Sonra doku mikroskop altında incelenir.

Vasküler invazyon: Kanserli hücrelerin lenf veya kan damarlarına nüfuz etmesi.



Ta
ra

m
a 

sü
re

ci
ni

n 
ta

nı
m

ı

32

Tarama sürecinin tanımı

Tarama için hedeflenen nüfustaki 
bütün kadınları  

belirleyin/bilgilendirin/kişisel 
olarak davet edin

Tarama mamogramlarını çekin  
ve iki kere okuyun

Üçlü değerlendirme  
(klinik muayene, görüntüleme,  

eğer gerekliyse biyopsi)

Şüpheli 

Şüpheli 

Mültidisipliner  
(operasyon öncesi) toplantı

Cerrahi/patoloji
Lezyonun alınması  

ve incelenmesi

Mültidisipliner operasyon 
sonrası toplantı

Tanı

İlave cerrahi ve/veya  
diğer tedaviler

Hastalık sonrası bakım

2 yıl sonra taramaya  
çağırın

2 yıl sonra taramaya  
çağırın

2 yıl sonra taramaya  
çağırın

2 yıl sonra taramaya  
çağırın

Şüpheli değil

Şüpheli değil

Şüpheli değil

Şüpheli değil

Tanı/çok şüpheli
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