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Önerimizden faydalanin!

Aklιmdan çιkarmιyorum.
Viyananιn 15., 16. ve 17. Bölgesinde
2008 yιlι sonuna kadar meme kanserιnι
erken teşhis icin yüksek kaliteli bir progam
sunulmaktadιr ve bütün 50 – 69 yaş arasι
bayanlar davet ediliyor.
Mamografi muayenesi isteĝe baĝlι ve
ücretsizdir. Sizin icin önceden hazιrlanmιş
yazιlι bir davetiye ile size bildirilir
ve üc merkezde yapιlir bu muayene.
Bu randevuya gelemeyecekseniz
veya son 12 ayda bir mamografi filmi
cektirdiĝsenιz elbette bunu başka bir güne
erteleyebilirsiniz. Bunun icin lütfen
0800-676 140 nolu telefonu arayιnιz.

Müracat

Daha geniş bilgi almak icin üctretsiz ve sιzιn
anadιilinizden olan telefon hattιmιzdan bize
ulaşabilirsiniz

0800 – 676 140
veya aşaĝidaki website den bilgilenebilirsiniz

www.ich-schau-auf-mich.at

Ücretsiz olan erken teşhis´ten
faydalanιn!

Kooperasyon partnerlerimiz:

Kontrol ediyorum!
Screening programιna katιlmak, meme
kanserini önleyemez, ama bu sayede meme
kanseri iyi tedavi edilebilir bir evredeyken
teşhis edilebilir.

Kendimi tehlikeye atmιyorum.
Muayene on dakika içerisinde biter.

15., 16. ve 17. Viyana

Kendime dikkat
ediyorum!
Saĝlιĝιnιz icin
5 önemli dakika.

Hiç risk almιyorum.
Mamografi, memede yapιlan bir röntgen
muayenesidir. Meme dokusundaki
deĝişiklikler, elle dokunmakla algιlanacak
hale gelmeden veya başka semptomlar
ortaya çιkmadan önce görülebilmektedir.

Meme kanseri erken
teşhis

Yayimlayan: Wiener Programm für Frauengesundheit, Fonds Soziales Wien,
Guglgasse 7-9, 1030 Wien; Wiener Gebietskrankenkasse, Abt. Gesundheitspolitik
und Prävention, Wienerbergstraße 15-19, 1103 Wien.
Icindekiler: Ao. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, Mag.a Karin Eger.
Hayata geciren: Dr.in Marie-Theres Mlczoch, Mag.a (FH) Andrea Dörr.
Tercüme: Dr.in Zeliha Dagdepen
Druck: WGKK; 1. Auflage 2007
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Sizi davet ediyoruz!

Kalite - amacımız

Muayene nasil gercekleşiyor

Size en iyi hizmeti sunmak icin EUstandartlarιna göre çalişmaktayiz ve yüksek
kaliteyi korumak icin şunlarι sunmaktayιz:

Muayenelerimiz özel eĝitilmiş radiyolojiteknik personel tafarιndan yapιlιr.
Mamografi filmi cekmek icin, memeniz iki
plastik plaka arasιnda yerleştirilir ve hafifce
sιkιştιrιlιr. Bu sιkιştιrma rahatsızlιk verebilir
ve bazen aĝrı da yapabilir. Ama dokuyu
daha iyi gösterebilmek icin, memeye baskι
uygulamak zorunludur.

˛ Teknik Kalitesi
Muayene icin kullanılan aletlerimiz
enternasyonal referans merkezi tarafιndan
denetlenmektedir

Sayin Viyanalιlar!
Meme kanseri, kadιnlarda en sιk görülen
kanser türüdür. Eĝer meme kanseri erken
teşhis edilirse, tedavi şansi o kadar cok
olur. Viyana şehri (Stadt Wien) ve Viyana
Hastalik Sigortasi (WGKK) size yazιlι bir
davetiye ile sizi meme röntgen filmine davet
edecek. Size en yüksek kalitede bakmak
ve ilgilenmek bizim temel amacιmιz. Sizde
kendinize ve saĝlιnιza olan özeni gösterin
ve 2008 yılı sonuna kadar süren ücretsιz
muayeneye katιlιn!

Maga.

Sonja Wehsely, Amtsführende
Stadträtin für Gesundheit und Soziales

Franz Bittner, Obmann der
Wiener Gebietskrankenkasse

˛ Eĝitim & çalιşma:
Özel kurslar ve sιkι calιşma ile eĝιtιldiler
bizim radyoloji- calişanlari ve Screening
doktorlarιmιz.

Röntgen filmilerimiz hepsi birbirlerinden
baĝιmsız en az iki doktor tarafιndan
ve gerikir ise uluslar arası bir uzman
tarafından deĝerlendirilir. Bu nedenle sonuç
yaklaşιk 2 haftada alιnιr.

˛ Ikinci ve üçücncü tetkik
Her röntgen filmi, iki ayrι radyoloji uzmanι
tarafιndan tetkik edilir ve gerekir ise üçüncü
uzmanιnda fikri alιnιr.
˛ Cok tarafli calιşma:
Şüpheli tahliller ve gerekli muayeneler bircok
doktor tarafından öneriliyor ve yapιlιyor.
˛ Proje sürekli dokumentasyon ve
deĝerlendirme halinde
˛ Anadilinde ve psikolojik bakim yapιlιr

Mamografi erken teşhisi, altta yazιlan üç
yerde yapιlιr:
˛ Hanusch-Krankenhaus
14., Heinrich-Collin-Straße 30
˛ Ordination Dr. Michael Wiesmayr
15., Sechshauser Straße 1
˛ Radiologie Hernalser Spitz – Prim.
Univ.-Prof. Dr. Dimiter Tscholakoff
17., Jörgerstraße 52–54

