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Шта можете да очекујете
када одете на клинику
за преглед
У овом информативном листу ћете наћи неке информације о томе шта ће се
десити сада, када сте позвани на клинику за преглед на додатне тестове.
Зашто сам поново позвана на клинику?
Позвани сте да поново дођете на клинику на додатне
тестове зато што је на вашем мамограму (снимку
дојки) уочено подручје које треба детаљније да се
испита. Већина жена која се позове да поново дође
на додатне тестове нема рак дојке.

снимања много веће од ризика. Понекад додатни
снимци могу да изазову нелагоду. Ако се то деси,
замолите да се процедура заустави и то ће бити
одмах учињено.
•

Сви тестови који су потребни за прецизнији преглед
су бесплатни.

Ултразвук дојки – звучни таласи се користе за
детаљнији приказ ткива дојке. На дојке се наноси
гел и сонда се помера по кожи. Ултразвук не
представља никакав ризик, а такође не би требало
да изазива бол или нелагоду.

•

Преглед дојке – лекар ће прегледати дојку да види
или напипа евентуалне промене у дојци.

Са ким могу да разговарам пре доласка?

•

Биопсија дојке иглом – лекар иглом узима мали
узорак ћелија или ткива из оног дела дојке које
треба да се прегледа. Више информација о овим
тестовима ћете добити пре обављања тестова, ако
вам они уопште буду потребни.

Колико коштају ти тестови?

Шта ће се радити на клиници за преглед?
Када стигнете, примиће вас медицинска сестра саветник
која ће вам објаснити шта ће се догађати током
прегледа. Замолиће вас да прочитате и потпишете
формулар за давање пристанка на обављање
потребних тестова. Медицинска сестра саветник ће
вам одговорити на сва питања која будете имали
о формулару за давање пристанка, а тим који врши
преглед ће вам пружати подршку све време током
посете клиници. Тим лекара специјалиста ће
прегледати подручје које треба да се испита.

Колико дуго ће трајати тестови?
Одвојите пола дана за посету клиници за преглед.
Можемо да вам издамо лекарско уверење за посао.
Можете да поведете пријатеља или рођака да чека
са вама, али он/она неће моћи да уђе са вама у неке
просторије, као на пример у рендген кабинет.

Који тестови могу да ми буду потребни?
Могу да вам буду потребни неки или сви од следећих
тестова:
•

Додатни мамограми – додатни мамограми се
праве да би лекарима пружили детаљнију слику
подручја дојке на којем су примећене промене.
Постоји ризик од зрачења, међутим, за мамограм
се користи врло мала доза зрачења, те су користи
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Да ли имам избора?
У било којој фази процеса можете да повучете
пристанак и да затражите да се тестови прекину.

Кад ћу добити резултате?
Већини жена ће се резултати саопштити исти дан.
Међутим, резултати биопсије могу да се чекају и до
недељу дана. Примерак резултата ће се послати и
вашем лекару.

Шта се догађа након прегледа?
Већина жена ће бити обавештена да на прегледу нису
откривени никакви знаци рака дојке и биће позвана
да на следеће снимање дође за две године, као и
обично.

Шта се догађа ако се пронађе рак дојке?
Код малог броја жена ће бити постављена дијагноза
рака дојке. Ако се то догоди вама, примиће вас
лекар и медицинска сестра саветник који ће са вама
разговарати о налазима и објаснити вам шта ће се
предузети. Требаћете поново да одете код свог лекара
који ће вам дати упут за лечење. Већина случајева
рака дојке која се открије снимањем је још у раној
фази. Ако се рак дојке открије рано, вероватније је
да ће бити мањи и зато успешно (из)лечен.
За више информација: breastscreen.org.au
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Ако желите да добијете више информација, можете
да назовете Клинику за преглед и да разговарате са
медицинском сестром која је посебно обучена
за саветовање пацијената.
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