
 
 

Поново сте позвани за додатна 
рендгенска снимања дојке. Већина жена 
које су поново позване за додатне 
тестове имају нормалне исходе (немају 
рак дојке). 

Зашто су ме поново позвали?

Није неуобичајено да неко буде поново позван 

ради додатних рендгенских снимања дојки. 

Уобичајени разлози за поновно позивање 

укључују: 

Густина 

Мамограм је рендгенски снимак ткива Ваше 
дојке. Неједнака распрострањеност ткива дојке 
може изгледати као абнормалност. Додатни 
рендгени могу помоћи у идентификовању густог 
подручја као нормалног жлезданог ткива. 

Цисте 

Округло густо подручје са јасним ивицама је 
обично циста или бенигни (не-канцерогени) 
чворић. Ако се ивице не виде јасно, додатни 
тестови ће можда бити потребни. 

Калцификације 

Тачкице калцијума (калцификације) се виде на 

мамограмима многих жена и те калцификације 

су обично нормалне. Ипак, неправилне групе 

калцификација могу бити најранији знак рака и 

захтевају додатне тестове. 

Ожиљци 

Претходна операција на дојци је можда 
проузроковала ожиљак. Ткиво ожиљка отежава 
очитавање рентгена и можда ће Вам бити 
потребни неки додатни тестови.  

Обележивачи коже 

Обележивачи коже који се појаве на рендгену 

се могу ставити на места ожиљка, младежа или 

симптоматичних области у дојци да помогну 

радиологу у проучавању рендгена.  

Како ћу сазнати резултате 
додатних рендгена дојке ?

BreastScreen WA ће Вам телефонирати да Вас 

обавести о резултатима мамограма.  

Додатни тестови се могу препоручити и ти 

тестови ће зависити од изгледа мамограма. 

Слободно постављајте колико год питања 

желите, како бисте разумели због чега су вас 

поново позвали. 

 

Уколико су вам потребни додатни тестови, 

биће вам понуђен термин у BreastScreen WA 

центру за преглед дојки за Ваше наредне 

тестове дојке. Ова услуга је бесплатна и жене 

из унутрашњости можда имају право на помоћ 

за превоз од Patient Assisted Travel Scheme 

(PATS). Молимо Вас посетите Вашег лекара 

опште праксе за више информација. 

Претходна снимања

Молимо Вас сачувајте све снимке са 

претходних мамограма и ултразвучних 

прегледа дојке које сте примили. Претходни 

снимци могу бити од велике помоћи радиологу, 

да покажу да је део за могућу забринутост на 

Вашем тренутном мамограму безазлен, дуго 

присутан налаз без разлога за забринутост. 

Који наредни тестови могу бити 
неопходни ?

Већина промена откривених мамограмом су 

превише мале да би се опипале у дојци и 

захтевају специјалне тестове.   

Дијагностички мамограм за додатне увиде 

Ово укључује додатне мамограме дојке 

усмерене на део од клиничког интереса.  

Томосинтеза дојке/3Д мамографија  

Тродимензионална мамографија (такође звана 

дигитална томосинтеза дојки) користи 

специјални компјутерски софтвер да направи 

3Д слику дојке користећи рендген зраке 

(мамограме) снимане под различитим 

угловима. Стандардни мамограм прави 

дводимензионалне (2Д) слике дојке. 

Клинички преглед дојки 

Ако вам буде био потребан клинички преглед 

након што Ваше слике погледа радиолог; 

женски лекар за груди ће урадити детаљан 

преглед Ваших дојки и причати са Вама о 

Вашој медицинској историји.  

Ултразвук дојке 

Ово је тест који користи звучне таласе (не 

радијацију) да покаже више детаља о ткиву 

дојке. Дојка је покривена гелом и сонда 

притиска кожу. 

Биопсија на основу снимка  

Биопсија дојке је када се игла убаци у дојку да 

би се узео мали узорак ткива из дела од 

клиничког интереса, како би могао бити 

прегледан под микроскопом.

Додатни тестови, шта то значи? 
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Радиолог који изводи процедуру користи 

ултразвук или рендген као водич како би 

осигурао да игла узме узорак са правог места. 

Користи се локална анестезија. Ткиво 

прегледа патолог и ови резултати су обично 

доступни 24 сата касније.  

Штипаљка за обележавање 

Понекад након што се биопсија на основу 

снимка уради, може бити неопходно да се 

обележи место биопсије са сићушном металном 

штипаљком за обележавање. 

Могу ли се сви ракови открити 

овим тестовима ?

Већина рака дојки ће бити дијагностификовани, 

али ни један тест не може гарантовати 

откривање свих ракова. Важно је за све жене 

да прате било која  дата упутства.  

На заказаном прегледу

Ово су мултидисциплинарни специјалистички 

центри где ћете добити стручну процену и 

обраду од нашег тима радиолога, патолога, 

медицинских сестара, радиографа, лекара за 

груди и хирурга.  

Сви прегледи су заказани за ујутру. Биће 

потребно да одвојите до 8 сати за вашу пуну 

процену. Молимо Вас обавестите особље 

клинике ако Вам је потребно медицинско 

оправдање за Вашег послодавца.  

Молимо Вас понесите новац за паркинг. Као 

алтернативу, молимо Вас назовите Трансперт 

на 13 62 13 за опције јавног превоза.  

Резултати за Вашег лекара опште 

праксе  

Ако сте одредили лекара опште праксе (ми Вас 

охрабрујемо да то урадите) BreastScreen WA ће 

га обавестити о Вашим наредним терминима за 

тестове. Ваш лекар опште праксе ће такође бити 

обавештен о резултатима Ваше процене.   

BreastScreen WA

Телефон (08) 9323 6700 Факс (08) 9323 6799 

И-мејл breastscreenwa@health.wa.gov.au  

Преводилачка служба (TIS) 13 14 50 
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