
Değerlendirme Servisi’nizi 
ziyaretiniz konusunda

Bu bilgi metni, daha başka test uygulamaları için Değerlendirme Servisi’ne 
gelmenizin istenmesi durumunda ne olacağı konusunda bazı bilgiler sağlamaktadır. 

1’in 1. sayfası

Geri gelmem neden istendi?
Daha başka test uygulamaları için geri gelmeniz 
istendi çünkü, memogramınızın (meme taramanızın) 
bir alanı daha ileri araştırmaları gerektirmektedir.

Bu testlerin maliyeti nedir?
Daha ileri değerlendirme için gereken her test 
ücretsizdir.

Gelmeden önce kimle konuşabilirim? 
Daha fazla bilgi edinmek istemeniz durumunda, 
Değerlendirme Servisi’ni arayıp özel olarak eğitim 
görmüş bir danışman hemşire ile konuşabilirsiniz. 

Değerlendirme Servisi’nde ne olacaktır? 
Geldiğinizde, değerlendirme ziyaretinde ne 
olacağını size açıklayacak bir danışman hemşire ile 
görüşeceksiniz. Gerekli testlerin uygulanması için 
bir izin formunu okuyup imzalamanız istenecektir. 
İzin formu ile ilgili herhangi bir sorunuz danışman 
tarafından yanıtlanacak ve ziyaret süresince 
değerlendirme ekibi size destek sağlayacaktır. Uzman 
doktorlardan oluşan ekip, araştırmayı gerektiren 
alanla ilgili değerlendirme işlemi yürütecektir. 

Testler ne kadar sürecek?
Değerlendirme Servisindeki (Assessment Service) 
randevunuz için yarım gün ayırın. İşyerinize 
vermeniz için bir katılım sertifikası sağlayabiliriz. 

Benim için ne gibi testler gerekebilir?
Aşağıda belirtilen testlerin bazılarına ya da tümüne 
gerek duyabilirsiniz:

• Ek memogramlar – ek memogramlar, 
değişikliklerin farkedildiği meme alanına 
doktorların daha yakından bakmalarını 
sağlamak amacıyla uygulanır. Bununla ilgili 
risk, radyasyondan etkilenmektir. Ancak, 
memografide çok düşük dozda radyasyon 
kullanılır ve sağlanan yararlar risklerden 
daha çoktur. Bazen ek röntgenler rahatsızlık 
oluşturabilir. Aşırı derecede rahatsızlık duymanız 
durumunda uygulamanın durdurulmasını isteyin. 
Uygulama derhal durdurulur.

• Meme ultrasonu – ses dalgaları, meme 
dokusunun ek ayrıntılarını göstermek amacıyla 
kullanılır. Memenin üstüne jel sürülür ve prob 
adı verilen bir aygıt cildin üstünde dolaştırılır. 
Ultrasonla ilgili hiçbir risk yoktur ve ağrı ya da 
rahatsızlık oluşturmaması gerekir.

• Meme incelemesi – doktor, memede 
görülebilen ya da hissedilebilen herhangi bir 
değişikliği kontrol edecektir.

• Memede iğne ile biyopsi – doktor, memenin 
kontrol edilmesi gereken bölümündeki hücre ya 
da dokulardan küçük örnekler almak için iğne 
kullanır. Bu teste gerek görülmesi durumunda, 
sözkonusu test konusunda size daha fazla 
bilgi verilecektir.

Seçeneklerim nelerdir? 
Herhangi bir zamanda izninizi geri alıp testlerin 
durdurulmasını isteyebilirsiniz.

Sonuçları ne zaman alacağım? 
Çoğu kadına sonuçlar aynı gün bildirilecektir. 
Bununla beraber, biyopsi sonuçlarının alınması 
bir hafta kadar sürebilir. Sonuçların bir örneği 
doktorunuza gönderilecektir.

Bundan sonra ne olur? 
Değerlendirme ziyaretinde kadınların çoğuna, hiçbir 
meme kanseri belirtisi görülmediği söylenecek ve 
genellikle olduğu gibi iki yıl sonra tarama işlemi 
amacıyla tekrar gelmeleri için davet edileceklerdir.

Meme kanseri bulunması durumunda 
ne olur? 
Az sayıda kadına meme kanser tanısı konacaktır. Size 
böyle olması durumunda, bulguları görüşecek ve 
bundan sonraki uygulamaları açıklayacak olan doktor 
ve danışman hemşire ile bir araya geleceksiniz. 
Süregelen bakımınız için sizi belirli yerlere havale 
edecek olan doktorunuza geri havale edileceksiniz. 
Tarama işlemi sırasında bulunan meme kanserlerinin 
çoğu erken aşamada saptanmış bulunmaktadır. 
Meme kanserinin erken bulunması durumunda 
küçük olması muhtemeldir ve başarıyla tedavi edilir.
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