Након вашег превентивног мамограма, шта даље ?
Честитамо Вам што сте одрадили овај важан здравствени преглед!
Ваше снимке ће очитати два различита радиолога. Сви напори се улажу да се осигура да Вам се
резултати пошаљу поштом или електронски у року од две недеље. Примерак се такође шаље
Вашем изабраном лекару опште праксе, осим ако нисте другачије захтевали. Уз Ваш пристанак,
резултати Вашег мамограма ће бити укључени у Ваш здравствени картон.
Ако сте због нечега забринути, молимо Вас посетите наш веб-сајт на
www.breastscreen.health.wa.gov.au или телефонирајте на (08) 9323 6700 или бесплатно из
унутрашњости на 1800 800 033.

Шта ако ми треба поновни рендгенски преглед?
Веома ретко ће радиолог тражити понављање рендгенског снимања уколико направљени снимак
није довољно јасан. Ако ово буде неопходно, примићете телефонски позив или писмо у којем ће
се тражити Ваш поновни долазак. Ови поновљени рендгенски снимци ће се радити на клиници за
превентивне прегледе.

Шта ако су ми потребни додатни рендгенски снимци дојке?
Отприлике 1 у 20 жена се замоле да се врате ради додатних рендгенских снимака дојке. Ти
снимци ће се усредсредити на подручје дојке које је потребно детаљније испитати. Ако ово буде
неопходно, BreastScreen WA ће Вас контактирати да закаже преглед.

Жене које живе на подручју града
На подручју града додатно рендгенско снимање се обавља у једном од BreastScreen WA центара
за процењивање, који се налазе у Fiona Stanley ,Royal Perth и Sir Charles Gairdner болницама.
Често ови додатни рендгенски снимци покажу да нема никаквог проблема. Малом броју жена су
потребни неки додатни тестови, као што су ултразвук или биопсија. Ови тестови се обављају у
исто време кад и додатно рендгенско снимање.

Жене које живе у унутрашњости Западне Аустралије
За жене из унутрашњости додатно рендгенско снимање се обавља у мобилној
служби.BreastScreen WA ће Вас контактирати да Вас обавести уколико буду потребни било какви
додатни тестови. Постоји трајни регионални центар за превенцију и процену у South West Health
Campus у Банбарију.

Важно је да запамтите да највећи број жена које иду на додатне тестове
немају рак
Све жене којима су потребни додатни тестови имају избор да се упуте директно у наше Центре за
процену дојки (Breast Assessment Centres) или да оду код свог лекара опште праксе. Сви
резултати тестова обављених у Центрима за процену дојки су доступни за време заказаног
прегледа изузев резултата биопсије који су на располагању 24 часа касније.
За мали број жена које имају рак, рано откривање ће знатно повећати шансе за успешно лечење.
Мали тумори дојки често могу да се третирају мање захтевним операцијама у поређењу са оним
потребним за велике туморе.

Да ли ће мамограм открити све туморе дојки?
Превентивни мамограми могу да открију 70-90% рака дојки. Постоје, међутим мали број тумора
који нису видљиви на мамограму. Постоји вероватноћа да мамограм или неће открити промену
насталу услед рака дојке (лажно негативни налаз) или да ће се додатни тестови радити да се
испита промена која није настала услед рака дојке (лажно позитиван налаз).
Уколико приметите било какве промене на Вашим грудима попут чворића, исцетка из брадавице
или упоран нови бол, молимо Вас одмах идите код Вашег лекара опште праксе, чак иако Ваш
последњи мамограм није показао никакве знаке рака дојке. Бенигне промене, попут цисте, се
често виде на мамограму али Вама ће се пријавити само ако су потребни додатни тестови.
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Шта се даље дешава ?
BreastScreen WA ће Вам послати писмо када дође време за Ваш следећи мамограм. Ако из неког
разлога не добијете писмо, молимо Вас позовите нас на 13 20 50* и ми ћемо Вам обезбедити
термин. Мамограми које сте снимили у оквиру програма се пажљиво чувају за поређење са
наредним снимцима дојке.
Жене старости 75 година и старије не добијају писмо за подсећање али су добродошле да закажу
преко интернета или позову 13 20 50* ради заказивања.
Уколико промените Вашу адресу, молимо Вас назовите 13 20 50* и обавестите нас.
За преводиоца молимо Вас позовите 13 14 50*
(*по цени локалног позива)

Шта бих још требало да урадим ?
Жене старости 50 година или старије, имају БЕСПЛАТАН превентивни мамограмски снимак
сваке две године.
•

Ако се редовно превентивно прегледате било какав рак дојке који се открије биће
највероватније у почетној фази.

•

Само за између 1-5% жена је потребан годишњи превентивни мамограм у зависности од
значаја њихове породичне историје рака дојке.

•

Уколико сте претходно имали рак дојке, важно је да посећујете Вашег лекара опште праксе
за редовне контроле и имате годишњи превентивни мамограм.

Обратите пажњу на своје дојке
•

Упознајте своје дојке као и шта је нормално за Вас. Гледајте своје дојке у огледалу и
опипавајте их с времена на време.

•

Идите код Вашег лекара опште праксе уколико приметите било какве необичне промене на
Вашим грудима.

•

Питајте Вашег лекара опште праксе о здрављу дојки приликом Вашег следећег прегледа.

Промене које се не смеју игнорисати укључују:
1.
чворић, грудвичавост или задебљање у дојци или пазуху;
2.

промене на брадавици попут увлачења, новог исцетка из брадавице, свраб или чиреви;

3.

промене на кожи дојке попут набораности, јамица или црвенила;

4.

део дојке који на додир делује другачије од остатка;

5.

нови упорни бол дојке.

Имате ли икаквих питања?
Контактирајте Вашег лекара опште праске или позовите: BreastScreen WA на 13 20 50 за
заказивање или (08) 9323 6700 за информације или 1800 800 033 бесплатно из унутрашњости
И-мејл: breastscreenwa@health.wa.gov.au
National Relay Service www.relayservice.gov.au
Преводичачка Служба (TIS) 13 14 50
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Више информација на Вашем језику је доступно на веб-сајту BreastScreen WA:
www.breastscreen.health.wa.gov.au/Breast-screening/Multicultural-women

www.breastscreen.health.wa.gov.au

