RINNANÄÄRME SÕELUURING
INFOLEHT

Milleks on sõeluuring vajalik?
Rinnavähi sõeluuringuid tehakse paljudes arenenud riikides juba aastakümneid. Seetõttu avastatakse
nendes riikides enamus rinnavähkidest varajases staadiumis. Rinnavähk on Eestis naiste hulgas
levinuim pahaloomuline kasvaja ning haigestumus sageneb peale 50. eluaastat. Uuringul avastatakse
pahaloomuline kasvaja ligikaudu 6 naisel 1000 uuritud naisest. Spetsiaalse röntgeniaparaadi –
mammograafi abil tehakse pildid rinnanäärme sisemusest, see meetod võimaldab leida rinnavähi tema
arengu algusjärgus, kui ta on veel väga hästi ravitav. Kui rinnavähk avastatakse varakult, on selle
ravi palju paremate tulemustega, see võimaldab päästa elusid ja kasutada rinda säästvaid
operatsioone. Rinnavähi varajase avastamise sõeluuringut korraldavad Sotsiaalministeerium, Eesti
Haigekassa, Tervise Arengu Instituut ja SA Vähi Sõeluuringud. Sellest infolehest leiate vastused
mõnele küsimusele, mis võivad Teil seoses sõeluuringuga tekkida.

Mida ma peaksin tegema enne uuringule minekut?
Riietuseks valige seelik või püksid ja pluus, sest uuringu käigus peate Te vööni lahti riietuma.
Palun ärge kasutage sel päeval deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest need võivad mõjutada
röntgenipildi kvaliteeti. Need naised, kellel käivad veel menstruatsioonid, peaksid sõeluuringule tulema
tsükli 5.–15. päeval, sest siis pole rinnad liiga hellad ega tundlikud.

Mis uuringul toimub ja kaua see kestab?
Te riietute vööni lahti ja röntgenikabineti õde juhatab Teid mammograafi juurde. Seal asetab õde Teie
rinnad kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb röntgeniülesvõtte kummastki rinnast kahes
suunas. Röntgenipildi tegemine võtab paar minutit. Kogu visiit koos dokumentide vormistamisega
kestab 15–20 minutit.

Kas see on valus?
See võib olla ebamugav, aga enamasti mitte valus, sest rind on mõne sekundi vältel kahe lameda plaadi
vahele surutud. Mõned naised peavad seda ka valusaks. Kui tunnete valu, öelge seda palun otsekohe
õele. Teie mugavus on väga tähtis.

Millal ma saan vastuse?
Teile saadetakse vastus uuringu teinud tervishoiuasutuse poolt 2 nädala jooksul kas kirjaga teile sobival
postiaadressil või kokkulepitud e-kirja aadressile. Vastuskiri ei sisalda delikaatseid isikuandmeid.
Enamik naisi saab siis rõõmuga teada, et neil vähile viitavaid muutusi rindades ei leitud.

Aga kui mul on vaja täiendavaid uuringuid?
Mõned naised kutsutakse täiendavatele uuringutele, sest mammogramm näitas muutusi rinnakoes.
Pidage kindlasti meeles, et rinnavähki ei ole ka suuremal osal tagasikutsutud naistest. Tagasikutsutuil
võidakse teha täiendavaid röntgenipilte kahtlasest kohast rinnas. Vajaduse korral uuritakse rinda
ultraheliga või võetakse koeproov.

Kas sõeluuringul avastatakse kõik rinnavähid?
Rinna röntgeniuuring avastab enamiku rinnavähkidest. Nagu paljudel teistel meditsiinilistel testidel, ei
ole ka sellel paraku 100% kindlust. Ometi on regulaarne sõeluuring parim viis avastada rinnavähk
varakult, kui see ei anna veel mingeid haigusnähte.

Mis saab siis, kui leitakse rinnavähk?
Rinnavähk leitakse väikesel osal uuritud naistest, kes hakkavad seejärel saama spetsiaalset ravi. Arst
selgitab neile ravivõimalusi. Mida varasemas staadiumis on kasvaja avastatud, seda paremad on ka
selle haiguse ravivõimalused. Tuge ja informatsiooni võib saada ka patsientide organisatsioonidelt.

Kui tihti peaksin ma käima sõeluuringul?
Soovitame mammograafilist uuringut üks kord iga 2-3 aasta tagant. Kui järgmise uuringu aeg on käes,
saadetakse Teile Haigekassa poolt meeldetuletav kiri kutsega. Uuring on tervisele ohutu, sest
mammogrammi tegemiseks kasutatakse väga väikest kiirgusdoosi.

Mida muud saan ma teha?
Kõik naised peaksid regulaarselt jälgima oma rindu, sest rinnavähk võib areneda ka kahe uuringu
vahelisel ajal. Kui Te märkate midagi tavapärasest erinevat – nagu tihendit, eritust nibust, rinna kuju
või naha muutusi – pöörduge kohe oma perearsti poole. Kord kuus (menstrueerivatel naistel – pärast
menstruatsiooni) tuleks teha rinna enesevaatlust, et tihendi tekkimisel pöörduda perearsti juurde
võimalikult vara.
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ɈȻɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȾɅə ɊȺɇɇȿȽɈ ɈȻɇȺɊɍɀȿɇɂə ɊȺɄȺ ɆɈɅɈɑɇɈɃ ɀȿɅȿɁɕ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɕɃ ɅɂɋɌ

Ⱦɥɹ ɱɟɝɨ ɧɭɠɟɧ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ?
ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɣ.
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɬɟɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɪɚɤ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɧɧɟɣ
ɫɬɚɞɢɢ. ȼ ɗɫɬɨɧɢɢ ɪɚɤ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ
ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɭɯɨɥɢ ɭ ɠɟɧɳɢɧ, ɪɢɫɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɨɫɥɟ 50 ɥɟɬ. ȼ
ɯɨɞɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɭ 6 ɠɟɧɳɢɧ ɢɡ 1000
ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɚɤɨɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ.
ȼ ɯɨɞɟ ɦɚɦɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɫɧɢɦɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɫɧɢɦɤɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɭɯɨɥɢ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ
ɧɚ ɪɚɧɧɟɣ ɫɬɚɞɢɢ ɭ ɠɟɧɳɢɧ, ɧɟ ɠɚɥɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ.ȿɫɥɢ ɪɚɤ ɝɪɭɞɢ ɪɚɫɩɨɡɧɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɧɧɟɣ
ɫɬɚɞɢɢ ɬɨ ɟɝɨ ɥɟɱɟɧɢɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɡɞɧɢɦ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟɦ.
ɉɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɪɚɧɧɟɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɤɚ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɩɪɨɜɨɞɹɬ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɥ,
ɗɫɬɨɧɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɱɧɚɹ ɤɚɫɫɚ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɰɟɥɟɜɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ “Eesti Vähi
Sõeluuringud”. ȼ ɟɬɨɦ ɥɢɫɬɟ ȼɵ ɧɚɣɞɢɬɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɬɴ ɭ
ȼɚɫ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ.

Ʉɚɤ ɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɴɫɹ ɤ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ?
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɟɠɞɵ ɜɵɛɢɪɚɣɬɟ ɸɛɤɭ ɢɥɢ ɛɪɸɤɢ ɢ ɛɥɭɡɤɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ȼɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɭɞɟɬɟ ɪɚɫɞɟɬɴɫɹ ɞɨ ɩɨɹɫɚ. ȼ ɞɟɧɶ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɠɚɥɭɣɫɬɚ, ɧɟ ɩɨɥɶɡɭɣɬɟɫɶ
ɞɟɡɨɞɨɪɚɧɬɨɦ, ɩɭɞɪɨɣ ɢ ɤɪɟɦɨɦ ɞɥɹ ɬɟɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɧɢɦɤɚ. Oɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 5–15 ɞɟɧɶ ɦɟɧɫɬɪɭɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɠɟɥɟɡɵ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɟ ɢ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ.

ɑɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɚɤ ɞɨɥɝɨ ɷɬɨ ɞɥɢɬɫɹ?
ȼɵ ɪɚɡɞɟɜɚɟɬɟɫɶ ɞɨ ɩɨɹɫɚ ɢ ɫɟɫɬɪɚ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ȼɚɫ ɤ
ɦɚɦɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɩɩɚɪɚɬɭ. ɋɟɫɬɪɚ ɩɨɦɟɳɚɟɬ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɠɟɥɟɡɵ ɩɨɨɱɟɪɟɞɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ
ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɩɥɚɫɬɢɧɚɦɢ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɟ ɫɧɢɦɤɢ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɜ ɞɜɭɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. ɇɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɨɝɨ ɫɧɢɦɤɚ ɭɯɨɞɢɬ ɩɚɪɭ ɦɢɧɭɬɸ. ȼɟɫɶ ɜɢɡɢɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɢɬɫɹ 15–20 ɦɢɧɭɬ.

Ⱥ ɷɬɨ ɛɨɥɶɧɨ?
ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɨɥɨɱɧɚɹ ɠɟɥɟɡɚ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɟɤɭɧɞ ɫɠɚɬɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ
ɩɥɨɫɤɢɦɢ ɩɥɚɫɬɢɧɤɚɦɢ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɱɢɬɚɸɬ ɷɬɨ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɵɦ. ȿɫɥɢ ɩɨɱɭɜɫɬɜɭɟɬɟ ɛɨɥɶ,
ɬɨ ɫɪɚɡɭ ɫɤɚɠɢɬɟ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɟɫɬɪɟ. ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɚɦ ɛɵɥɨ ɭɞɨɛɧɨ.

Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɨɥɭɱɭ ɨɬɜɟɬ?
Ɉɬɜɟɬ ȼɚɦ ɩɪɢɲɥɸɬ ɩɨ ɩɨɱɬɟ ɢɥɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɧɟɞɟɥɶ. Ɉɬɜɟɬ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɞɟɥɢɤɚɬɧɵɯ ɥɢɱɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɟɧɳɢɧ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɪɚɤɚ ɦɨɥɨɱɧɨɣ
ɠɟɥɟɡɵ ɭ ɧɢɯ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ.

Ⱥ ɟɫɥɢ ɦɧɟ ɧɭɠɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ?
ɇɟɤɨɬɨɪɵɯ ɠɟɧɳɢɧ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ ɧɚɯɨɞɹɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɟ. ɉɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɦ ɦɨɝɭɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɪɟɧɬɝɟɧɨɜɫɤɢɣ ɫɧɢɦɨɤ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɛɟɪɺɬɫɹ ɩɪɨɛɚ ɬɤɚɧɢ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɦɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɪɚɤɚ ɝɪɭɞɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɯ
ɠɟɧɳɢɧ.

Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɥɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 100% ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɚɤɚ ɝɪɭɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ?
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɚɤɨɜ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ. ɗɬɨ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɜɵ, ɧɟ ɞɚɸɬ 100% ɝɚɪɚɧɬɢɢɸ, ɧɨ ɜɫɺ-ɬɚɤɢ
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ – ɥɭɱɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɪɚɤ
ɡɚɪɚɧɟɟ, ɩɨɤɚ ɛɨɥɟɡɧɶ ɫɟɛɹ ɟɳɟ ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɩɪɨɹɜɢɥɚ.

ɑɬɨ ɛɭɞɟɬ, ɟɫɥɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɫɹ ɪɚɤ ɝɪɭɞɢ?
Ɋɚɤ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭ ɦɚɥɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɠɟɧɳɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ. ȼɪɚɱ ɨɛɴɹɫɧɢɬ ɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɥɟɱɟɧɢɹ. ɉɨɞɞɟɪɠɤɭ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɬɚɤɠɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɶɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ.

Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ɹ ɞɨɥɠɧɚ ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ?
Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ 2-3 ɝɨɞɚ, ȼɚɫ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɩɪɢɝɥɚɫɹɬ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ. Oɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɦɚɦɦɨɝɪɚɦɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɚɹ ɞɨɡɚ
ɢɨɧɢɡɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ.

ɑɬɨ ɟɳɺ ɹ ɦɨɝɭ ɫɞɟɥɚɬɶ?
ȼɫɟ ɠɟɧɳɢɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɫɜɨɸ ɝɪɭɞɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɤ ɝɪɭɞɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɬɶɫɹ ɜ
ɩɟɪɟɪɵɜɟ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ. ȿɫɥɢ ɜɵ ɡɚɦɟɬɢɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɠɟɥɟɡɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡ ɫɨɫɤɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɝɪɭɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ ɢɥɢ ɤɨɠɢ – ɫɪɨɱɧɨ ɨɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ
ɤ ɜɪɚɱɭ. Ɋɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ (ɭ ɦɟɧɫɬɪɭɢɪɭɸɳɢɯ ɠɟɧɳɢɧ – ɩɨɫɥɟ ɦɟɧɫɬɪɭɚɰɢɢ) ɧɟɨɯɨɞɢɦɨ ɞɟɥɚɬɶ
ɫɚɦɨɨɫɦɨɬɪ ɝɪɭɞɧɨɣ ɠɟɥɟɡɵ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɧɶɲɟ
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɜɪɚɱɭ.
Infolehe koostas: SA Vähi Sõeluuringud
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