
 

Ве повикаа  да направите дополнителни 

рендгенски снимки на дојките.  Кај повеќето 

жени кои се повикани да направат 

дополнителни тестови, резултатите се 

нормални (немаат рак на дојката).   

Зошто ме повикаа повторно? 

Не е невообичаено да ве повикаат да дојдете 

повторно за да направите дополнителни 

рендгенски снимки на дојките. Во честите причини 

зошто повторно ве повикаа се вклучуваат: 

Густина на ткивото на дојката 

Мамограмот е рендгенска снимка на ткивото во 

вашите дојки.  Нерамномерната распределба на 

ткивото во дојките може да наликува на аномалија 

(деформитет). Дополнителните рендгенски снимки 

може да помогнат да се утврди дека некоја густа 

површина во дојката е  нормално жлездено ткиво.  

Цисти 

Тркалезно згрутчување на ткивото со јасни ивици  

е обично циста или бенигна (не-канцерозна) грутка. 

Ако ивиците не може јасно да се видат, можеби ќе 

треба да се направат дополнителни тестови.  

Калцификација (стврднување) 

На мамограмот на многу жени се гледаат мали 

дамки од калциум (калцификација) и овие 

калцификации обично се нормални.  Меѓутоа, 

групи на калцификација со неправилни форми 

може да бидат најраниот знак на рак и потребно 

е да се направат дополнителни тестови.  

Лузни 

Лузна може да биде предизвикана од претходна 

операција на дојката.  Ткивото на лузната го 

отежнува читањето на рендгенските снимки и може 

ќе треба да направите дополнителни тестови.  

Маркери на кожата 

Маркерите на кожата кои се појавуваат на 

рендгенската снимка може да биле поставени врз 

лузни, бенки или симптоматични делови на дојката 

со цел да му помогнат на радиологот при 

проучувањето на рендгенската снимка.   

Како ќе ги дознаам резултатите од 

дополнителните рендгенски снимки на 

дојките? 

BreastScreen WA ќе ви телефонира за да ве 

извести за резултатите од вашиот мамограм.  

Може да ви препорачаат да направите 

дополнителни тестови кои ќе зависат од тоа што 

се гледа на мамограмот. Слободно поставете 

колку што сакате прашања за да разберете 

зошто повторно ве повикале на тестирање. 

 

Ако треба да направите дополнителни тестови, ќе 

ви закажат преглед во BreastScreen WA Breast 

Assessment Centre (Центар за проверка на дојките 

на BreastScreen WA). Оваа услуга е бесплатна и 

жените од внатрешноста може да имаат право на 

помош од Patient Assisted Travel Scheme (PATS) 

(Програма за помош на пациенти во врска со патни 

трошоци – PATS). За повеќе информации, ве 

молиме разговарајте со вашиот доктор од општа 

пракса (GP). 

Претходни снимки 
Ве молиме, чувајте ги сите снимки што сте ги 

добиле од претходни мамограми и прегледи со 

ултразвук (ехо). Претходните снимки може многу 

да му помогнат на радиологот и да покажат дека 

пределот на вашата дојка кој изгледа сомнително 

на сегашниот мамограм е бенигнен и дологотраен 

резултат кој не треба да ве загрижува.   

Кои дополнителни тестови може ќе 

бидат потребни?  

Најголем број од промените во дојките кои ќе се 

откријат со мамограмот се премногу мали да ги 

чувствувате во дојката  и ќе биде потребно да 

направите посебни тестови.  

Дијагностичка мамографија  

Ова вклучува правење на дополнителни мамограми 

на пределот на дојката од клинички интерес. 

Томосинтеза на дојките/3Д мамографија 

При тридимензионалната мамографија (исто така 

наречена дигитална томосинтеза на дојките) се 

користи специјален компјутерски софтвер за да се 

направи 3Д снимка на дојката користејќи 

рендгенски зраци (мамограми) кои се прават под 

различни аголи. Стандардниот мамограм прави 

дведимензионална (2Д) снимка на дојката.  

Клинички преглед на дојките 

Ако е потребно да направите клинички преглед на 

дојките откако радиологот ги прегледал вашите 

снимки, докторка-специјалист за болести на дојки 

целосно ќе ги прегледа вашите дојки и ќе 

разговара со вас за вашата медицинска историја.  

Ултразвук (ехо) на дојки 

Ова е тест при кој се користат звучни бранови (не 

зрачење) за подетално да се види ткивото на 

дојката.  На дојката се става гел и на кожата се 

поставува сонда.   

Биопсија на дојки под ултразвучна или 

рендгенска  контрола 

Биопсија на дојките е постапка при која во дојката 

се става игла за да се земе примерок од ткивото од 

пределот на клинички интерес, за да може да се 

испита под микроскоп. 

Дополнителни тестови, што значи тоа?
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Радиологот што ја изведува постапката користи 

ултразвучна или рендгенска контрола за да се 

осигура да земе примерок од ткивото од точното 

место.  Се користи локален анестетик. Ткивото го 

испитува патолог и резултатите обично може да се 

добијат после 24 часа. 

Маркери 

Понекогаш после биопсијата извршена под 

рендгенска контрола може да биде потребно да 

се означи местото на биопсијата со мала метална 

спојка (marker clip). 

Дали со овие тестови може да се 
откријат сите видови на рак на 
дојката?  

Ќе се откријат повеќето видови на рак на дојката, 

меѓутоа со ниеден тест не може да се гарантира 

отркивањето на сите видови на рак.  Важно е сите 

жени да се придржуваат до сите добиени препораки. 

На закажаниот преглед 

Ова се мултидисциплинарни специјалистички 

центри каде што ќе добиете стручна проценка и 

лекување од нашиот тим од радиолози, патолози, 

медицински сестри, радиолошки технолози, 

специјалисти за болести на дојка и хирурзи. 

Сите прегледи се закажуваат наутро.  Можеби ќе 

треба да одвоите најмногу 8 часа за целосна 

проценка.  Ве молиме, известете го персоналот во 

клиниката ако ви е потребно лекарско уверение за 

вашиот работодавач.   

Ве молиме, носете пари да платите за паркирање. 

Или, ве молиме телефонирајте на Transperth на   

13 62 13 за опции за јавен превоз.  

Резултатите се испраќаат на вашиот 
доктор од општа пракса 

Ако сте назначиле доктор од општа пракса (и ве 

поттикнуваме да го направите тоа), BreastScreen 

WA ќе го извести за резултатите од вашите 

тестови. 

BreastScreen WA 

Телефон (08) 9323 6700  Факсимил (08) 9323 6799 

Имејл breastscreenwa@health.wa.gov.au  

Служба за писмено и усмено преведување (TIS) 
13 14 50 
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