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Abstract 

Introduction: The morbidity and mortality caused by oncological diseases are still one of the 

most important challenges in the world. According to the World Health Organization (WHO) 

estimates, the global cargo of cancer will maintain a growth trend by 2030. In order to maintain 

the quality of life and avoid fatal consequences, it is necessary to be taken prevention measures 

based on early diagnosis and treatment programs.  One of the successful mechanism of 

prevention measures is acknowledged screening, which promotes be identified cancer on the 

early stage, makes treatment less expensive and the results are more successful and effective. 

According to the International Agency of Cancer Studies (IARC) and European Guidelines for 

researches, the balance between benefits and harm is best expressed in women between 59-69 

years. 

Research topic: The aim of the Master’s Thesis is to present clearly the causes of women’s low 

involvement in the breast cancer screening program based on their behavior.  

Research Methodology: Within the qualitative research the respondents’ questioning was 

conducted, in particular women between 40-70 years were interviewed, in one of the leading 

hospitals in Tbilisi. 

Results:  The results show that the problem is related to the improper attitude towards the 

disease as well as lesser readiness to preventive measures and distrust towards the family doctor's 

institute. There is also a low level of awareness on the efficiency of this program. 

Recommendations: We have provided recommendations in different directions, including 

healthy life propagation, awareness raising on this screening program, supporting of 

development of the next stage of disease detection and so on.  

Search Terms: Breast Cancer, Breast Cancer Screening, Low Involvement, Screening Program. 
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