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Skipuleg skimun fyrir brjóstakrabbameini
hefst við 40 ára aldur

leit@krabb.is
krabb.is

Öllum konum á aldrinum 40-69 ára stendur til boða skimun fyrir brjóstakrabbameini. Skimunin fer fram með röntgenmyndatöku á tveggja ára fresti. Þar sem
þú verður 40 ára á komandi ári munum við senda þér bréf í afmælismánuðinum
þínum þar sem þú færð boð um að bóka tíma í myndatöku.

Velferðarráðuneytið hefur falið
Leitarstöð Krabbameinsfélagsins
að hafa eftirlit með þátttöku
kvenna í krabbameinsleit, óháð
því hvar skoðun fer fram.

Hvers vegna er skimað fyrir brjóstakrabbameini?
Helsta markmið skimunarinnar er að lækka dánartíðni af völdum brjóstakrabbameins. Miklu máli skiptir að greina mein á byrjunarstigi, enda líkur á lækningu þá
meiri. Þess vegna er talið mikilvægt að mæta reglulega í skoðun.

Upplýsingar um skoðunargjald
má finna á krabb.is. Mörg
stéttarfélög og sum fyrirtæki
taka þátt í þeim kostnaði að
miklu eða öllu leyti.

Sjálfskoðun brjósta
Með því að skoða og þreifa brjóstin reglulega geta konur áttað sig á því hvað er
eðlilegt og hvort eitthvað breytist á milli brjóstamyndataka. Ef þú hefur einkenni
frá brjóstum hvetjum við þig til að leita beint til læknis á þinni heilsugæslustöð.
Stökkbreytt BRCA gen?
Konur sem hafa greinst með stökkbreytt BRCA gen eru í sérstöku eftirliti
samkvæmt leiðbeiningum Erfðaráðgjafar Landspítalans.
Viltu vita meira?
Nánari upplýsingar, meðal annars um ávinning og áhættu skimunar sem og
framkvæmd myndatökunnar má finna á vefsíðu Krabbameinsfélags Íslands:
krabb.is/brjostakrabbameinsleit.
Við hvetjum þig til að mæta og tökum vel á móti þér!
Með góðri kveðju,

Ágúst Ingi Ágústsson
Sviðsstjóri Leitarstöðvar Krabbameinsfélags Íslands

Hægt er að fá nánari upplýsingar
eða afþakka boð í skimun með því
að senda póst á leit@krabb.is.
See information in English on
screening for breast cancer in
Iceland at krabb.is.
Informacje w języku polskim na
temat badań przesiewowych raka
piersi w Islandii znajdują się na
stronie krabb.is.

