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Lista dos institutos e clínicas de radiologia do Cantão de Basiléia-Cidade que  
participam no Programa de Rastreio por Mamografia

Bethesda-Spital
Institut für Radiologie
Gellertstrasse 144
4020 Basel
Marcação  
Tel: 061 315 22 77

Merian Iselin Spital
Klinik für Radiologie
Föhrenstrasse 2
4009 Basel
Marcação  
Tel: 061 305 13 00

Universitätsspital Basel
Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin
Spitalstrasse 21
4031 Basel
Marcação  
Tel: 061 265 91 31

IMAMED Radiologie Nordwest
Sternengasse 18
4051 Basel
Marcação  
Tel: 061 686 42 42

St. Claraspital
Institut für Radiologie
Kleinriehenstrasse 30
4058 Basel
Marcação  
Tel: 061 685 82 85

Röntgeninstitut im Gellert
Gellertstrasse 7
4052 Basel
Marcação  
Tel: 061 312 76 88

Para a marcação de uma data para o exame em um instituto a sua escolha, a senhora tem 2 opções:
1. Marcação telefônica diretamente em um dos institutos
2. Marcação pela internet através do site www.mammografiescreeningbasel.ch > Terminverwaltung

Para a realização deste exame, não é preciso apresentar uma prescrição médica.

Algumas informações adicionais sobre o programa  

Abaixo, prestamos algumas informações adicionais sobre a mamografia, que resultam das normas de garantia de 
qualidade do nosso programa:
• Os resultados da sua mamografia não poderão ser informados imediatamente, pois a avaliação do exame será  
 realizada por pelo menos dois radiologistas independentes. Consequentemente a senhora receberá a resposta  
 por via postal no prazo de 8 dias úteis após ter efetuado a mamografia.
• O técnico de radiologia irá informá-la após o exame, se a qualidade da imagem está tecnicamente suficiente  
 para a avaliação. O diagnóstico está a cargo do médico radiologista, portanto nem o técnico de radiologia,  
 nem os funcionários da recepção poderão informá-la sobre os resultados do exame. 
• Se na mamografia for observada alguma alteração da mama, a senhora será notificada pelo seu médico e  
 convocada para realizar outros exames de diagnóstico. Isto tem por finalidade a sua segurança e não significa  
 que tenha câncer de mama. Muitas vezes, para excluir a doença são necessários outros exames complemen- 
 tares como uma ecografia (ultrassonografia). 95% destes exames levam a um resultado negativo (= sem  
 cancro de mama).
• Por favor, leve o seu questionário sobre o estado de saúde preenchido quando for realizar a mamografia. 
 


