
O wizycie w Ośrodku 
Diagnostycznym

Niniejszy arkusz zawiera szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wizyty w 
Ośrodku Diagnostycznym, do której wezwana zostałaś celem przeprowadzenia 
kolejnych badań.
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Dlaczego poproszono mnie o przyjście 
na kolejną wizytę?
Zaprosiliśmy cię na dalsze badania, ponieważ 
na mammografii skryningowej (prześwietleniu) 
zauważono obszar piersi wymagający konsultacji. U 
większości kobiet, które proszone są o wykonanie 
dalszych badań, nie wykrywa się raka piersi.

Ile kosztują takie badania?
Wszystkie konieczne dalsze badania są bezpłatne.

Z kim można porozmawiać przed wizytą? 
Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować 
się z Ośrodkiem Diagnostycznym oraz porozmawiać 
z wykwalifikowaną pielęgniarką, która pełni również 
funkcję profesjonalnego doradcy.

Co będzie się działo podczas wizyty? 
Zostaniesz przywitana przez członka personelu 
BreastScreen Victoria, który wyjaśni ci, co dzieje 
się w klinice. Pani radiolog zaprowadzi cię do 
pomieszczenia, gdzie odbywają się badania 
przesiewowe. Poinformuj nas, jeśli chciałabyś mieć na 
sobie koszulę. Kiedy będziesz gotowa, pani radiolog 
wykona co najmniej dwa zdjęcia każdej piersi.

Jak długo będą trwały badania?
Na wizytę w Ośrodku Diagnostycznym (Assessment 
Service) powinnaś przeznaczyć około pół dnia. 
Możemy wystawić zaświadczenie lekarskie dla 
twojego miejsca pracy.

Jakie rodzaje badań mogą być przeprowadzone?
Konieczne mogą być wszystkie lub niektóre z 
następujących badań:

• Dodatkowe mammografie – dodatkowe 
mammografie pozwalają lekarzom precyzyjniej 
zbadać okolicę piersi, w której zauważono 
zmiany. Ryzykiem związanym z takim badaniem 
jest ekspozycja na promieniowanie. Należy 
jednak pamiętać, że w mammografii stosowana 
jest bardzo niska dawka promieniowania, 
a korzyści przewyższają ryzyko. Czasami 
dodatkowe prześwietlenia mogą wiązać 
się z nadmiernym dyskomfortem, a gdyby 
tak było poproś o wstrzymanie badania, co 
nastąpi natychmiast.

• USG piersi – do zobrazowania dodatkowych 
szczegółów umiejscowienia gruczołów 
piersiowych wykorzystuje się fale dźwiękowe. 
Badanie polega na nałożeniu żelu na piersi i 
dociskaniu sondy do skóry. Badanie USG jest 
bezpieczne i powinno być bezbolesne, bez 
uczucia dyskomfortu.

• Badanie palpacyjne piersi – lekarz sprawdzi 
wszelkie zmiany w piersi, które mogą być 
widoczne wyczuwalne.

• Biopsja piersi – lekarz sprawdzi wszelkie zmiany 
w piersi, które mogą być widoczne i wyczuwalne.

Na czym polegają moje wybory?
Możesz wycofać swoją zgodę i poprosić, aby 
badania zostały przerwane w dowolnej chwili.

Kiedy zostaną mi udostępnione wyniki badań? 
Większość kobiet otrzyma wyniki w dniu badań. 
Jednakże, ustalanie wyników biopsji może potrwać 
nawet tydzień. Kopia wyników zostanie wysłana do 
twojego lekarza.

Co wydarzy się później? 
Większość kobiet zostanie poinformowanych, że nie 
stwierdzono żadnych oznak raka piersi podczas wizyty. 
Zostaną one poproszone o ponowne zgłoszenie się za 
dwa lata na rutynową mammografię skryningową.

Co zrobić, w przypadku stwierdzenia 
raka piersi? 
U niewielkiej liczby kobiet zostanie zdiagnozowany 
rak piersi. Wówczas konieczne będzie spotkanie 
z lekarzem i pielęgniarką, którzy przedstawią 
wyniki i wyjaśnią dalsze procedury leczenia. 
Kobiety, u których zdiagnozowano raka piersi 
zostaną odesłane do lekarza, który zajmie się 
dalszym leczeniem. Większość nowotworów 
piersi zdiagnozowanych podczas skryningu jest 
we wczesnym stadium. W przypadku wczesnego 
wykrycia raka piersi, nowotwór najczęściej ma 
niewielkie rozmiary i jest skutecznie leczony. Aby 
uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić stronę 
internetową: breastscreen.org.au
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