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Добродошли у клинику BreastScreen WA … 
 

Молимо да прочитате ове важне информације о рутинској мамографији и попуните приложен 
формулар за пристанак ПРЕ снимања вашег мамограма. Ако имате било каквих питања, особље 
у јединици за снимање може да вам помогне. Молимо имајте у виду да у било које време 
можете прекинути снимање. 

 
Нешто о програму рутинске мамографије 

Циљ програма за рутинску мамографију је да се смањи број смртних случајева од рака дојке. 
Мамограм (рентгенски снимак дојке) је најбоља метода којом сада располажемо за 
проналажење рака дојке, кад је још премали да би се могао напипати. Што раније се постави 
дијагноза рака дојке, то су боље шансе за успешно лечење.  
 

Програм BreastScreen WA усредсређује пажњу на рано откривање рака дојке. Не припрема се 
извештај о променама које се виде на вашем мамограму за које се не сматра да су знаци рака 
дојке. 
 

Досадашња медицинска сазнања показују да је контролно снимање најкорисније за жене у 
старости од 50 до 74 година. Што сте старије, ваше шансе да добијете рак дојке су све веће. 
Скоро 70% појаве рака дојке јавља се код жена старијих од 50 година. Редовни рутински  
мамограми могу да смање смртне случајеве међу тим женама за око 30%. Снимање рутинских 
мамограма код жена испод 50 година је мање корисно. 
 

Како се снима мамограм?                                                                                     

Бићете замољени да се свучете до појаса и добићете пресвлаку за снимање. Специјална 
стручно оспопсобљена рентгенска техничарка обавиће снимање вашег мамограма. 
 

За време снимања мамограма дојка се на пар секунди чврсто прислони, да би се добила јасна 
слика. То може да буде неудобно. 
 

Обично се сниме по две рендгенске снимке сваке дојке, некад треба да се сними више. 
 
Ко очитава мамограм?  
 

Резултат вашег мамограма биће заснован на заједничком мишљењу најмање два лекара  
специјалиста (радиолога), врло искусних у очитавању мамограма. Сви мамограми се 
очитавају независно. Повремено, ако се прва два радиолога не сложе у мишљењу, ваш 
мамограм ће да очита трећи радиолог.  
 
Шта ако треба да одем на поновно рендгенско снимање? 
 

Само повремено, ако добивен снимак није довољно јасан, радиолог ће тражити да се обави 
поновно рентгенско снимање. Ако је то потребно, добићете телефонски позив или писмо са 
позивом да се вратите. То поновљено рентгенско снимање обавиће се у клиници за рутинску 
мамографију. 
 

Достава резултата 
 

Већини жена ће у року од 14 дана бити послато писмо да је све у реду. Није необично да 
се жене позову назад на додатно тестирање. Ако је то потребно, медицинска сестра за 
болести дојке у BreastScreen WA ће вам телефонирати и разговарати са вама о томе. У 
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највећем броју случајева ти тестови неће показивати никакав даљи проблем који би 
требало испитати. 
 

Женама чије рутинско снимање је обављено у градском подручју понудиће се заказан термин у 
центру за процену програма, где ће се обавити додатно мамографско снимање, или, ако је то 
потребно, други тестови. 
 

За жене чије рутинско снимање је обављено у  мобилној јединици за снимање у унутрашњости, 
то додатно снимање обавиће се у мобилној јединици, обзиром да то њима највише одговара. 
 

Молимо имајте у виду: BreastScreen WA задржава мамограме због поређења са будућим 
снимкама. 
 

Колико је поуздан мамограм? 
 

Мамограми могу да покажу до 90% појаве рака дојки. Има неких врста рака који нису 
видљиви на мамограму. Млађе жене или жене које су подвргнуте терапији за 
надомештавање хормона могу имати много гушће ткиво дојки од старијих жена, а то може 
да отежа идентификацију рака на мамограму. Због тога ће код млађих жена можда бити 
потребно да се обави више испитивања, укључујући биопсију, јер је тешко да се искључи 
рак само на основу мамограма. 
 

Слично томе, мамограм може да изгледа у почетку забрињавајуће, али током додатних 
испитивања ће се показати да нема никаквог озбиљног проблема. 
 

Рутинско снимање мамограма не може да спречи рак дојке, али раним откривањем осигуравају 
се најбоље могуће шансе за успешно лечење. 
 

Могу ли  мамограми штетити? 
Повремено притисак на дојку који се користи при снимању мамограма може да изазове у 
дојци привремену осетљивост или модрицу. То не проузрокује никакво дугорочно 
оштећење ткива дојке. 
 

Сваки мамограм користи врло ниску дозу радијације. По досадашњим медицинским сазнањима 
излагање тој радијацији представња врло мали ризик. Корисност контролног снимања 
превазилази тај ризик.  
 

Женама које сумњају да су можда трудне не препоруча се рутинско снимање мамограма. Ако 
постоји шанса да сте можда трудни, молимо обавестите о томе службеницу на рецепцији или 
рентгенску техничарку.  

 
Што ако сада имам квржицу у дојци или проблем са дојком? 
 

Ако сте приметили да имате квржицу у дојци, исцједак из брадавице или друге промене у 
дојкама, молимо кажите то рентгенској техничарки пре него што сними ваш мамограм. Такође 
је важно да одете код свог лекара у вези тих симптома, чак и ако је мамограм нормалан. 
 

Зашто би вам требала дати податке свог лекара опште праксе? 
 

Да би  вам пружио што бољу негу, ваш лекар опште праксе треба да има информације о вашој 
комплетној здравственој нези. Радо му/јој упућујемо резултате вашег мамограма. У 
временском периоду између мамограма, важно је да редовно проверавате своје дојке и да о 
свим променама обавештавате свог лекара. Предлажемо вам да и ваш лекар обавља редовне 
контролне прегледе ваших дојки. 
 
 


