
Информативен лист од
BreastScreen Victoria

Пред проверката на дојките

За BreastScreen Victoria
BreastScreen Victoria ги поканува жителките на 
Викторија кои ги исполнуваат условите, на возраст 
од 50 до 74 години, да направат скрининг на дојка 
секои две години. BreastScreen Victoria ангажира јавни 
и приватни здравствени работници и установи да 
вршат скрининг на дојка во Викторија. BreastScreen 
Victoria е дел од националната програма за скрининг 
во врска со ракот на дојката BreastScreen Australia. 

Што е проверка на дојките?
Проверката се состои во правење на снимка на 
дојката (исто така, позната како мамограм). Со 
рендгенското снимање на дојките може да се открие 
рак кој е многумал да се види или почуствува. Колку 
побрзо се открие ракот на дојката, толку поголеми се 
можностите за заздравување.

Што треба да правам ако на дојките ми се 
појаватнекакви знаци или измени?
Ако забележете невообичаена измена во вашите 
дојки, на пример, грутка болка или исцедок од 
брадавицата, важно е колку што може побрзо 
да отидете кај вашиот доктор, пред закажниот 
преглед на дојките во BreastScreen Victoria.

Дали проверката на дојките е безбедна?
При секоја проверка, вашите дојки се изложени 
на многу мала доза на зрачење. Истражувањата 
покажуваат дека проверките на дојките се многу 
покорисни за навремено откривање на рак во однос 
било какви ризици од зрачење.

Добивање на вашите претходни 
рендгенскиснимки на дојките
Вашите претходни рендгенски снимки на дојките 

или мамограми помагаат да се добијат подобри 
резултати при проверката. Кога ја закажавте 
проверката, ве прашавме дали последниот 
мамограм сте го направиле во некоја друга 
установа, која не е вклучена во програмата 
BreastScreenVictoria. Исто така, ве прашавме дали 
сакате да ги земеме овие снимки преку електронски 
пат со ваша дозвола. Ако не, ве замоливме да ги 
донесете снимките на закажаната проверка.

Семејна историја
BreastScreen Victoria собира податоци за семејната 
историја на жените во врска со рак на дојката и 
јајниците за да може да им нуди подобра нега. 
BreastScreen ги користи овие податоци за да 
процени колкав е ризикот секоја жена да заболи од 
рак на дојката. Пред да го пополнете формуларот 
за пријавување за проверка на дојките, ве молиме 
разговарајте со вашето семејство за вашата семејна 
историја. За повеќе информации, отидете на 
breastscreen.org.au/familyhistory

Што да правам ако имам силиконски импланти 
во дојките?
Повеќето лица со импланти може да имаат 
проверка на градите. Ве молиме прочитајте го 
информативниот лист „Проверка на градите со 
импланти“ (Breast screening with implants). Посетете ја 
оваа врска или најдете печатени копии во клиники 
за проверка.

Што треба да облечам за проверката?
Носете сукња или панталони со блуза, за да можете 
лесно да ја слечете блузата при проверката на 
дојките.

Пред проверката на 
дојките

При проверката После проверката Две години подоцна

Разговарајте со вашето 
семејство за семејната 
историја во врска со рак на 
дојката и јајниците. 
Пополнете го формуларот 
запријавување за проверка 
преку електронски пат или на 
хартија.
Облечете блуза со 
панаталони или сукња.
Ако имате симптоми на 
дојките, прво посетете го 
вашиот доктор.

Нашиот женски персонал ќе 
ви објасни што ќе се случи.
Ќе ве замолат да ја соблечете 
блузата насамо. Кажете ни ако 
сакате да ви дадеме болничка 
престилка.
Машината ќе притиска силно, 
меѓутоа тоа не треба да 
предизвика болка.
Во секое време можете да 
побарате да ја прекинат 
проверката.

Ќе ги добиете резултатите 2 до 
4 недели после проверката.
Ќе ви се јавиме ако треба 
дасе направат понатамошни 
проверки
Мнозинството клиенти кои 
биле повикани да се вратат 
за да направат нови тестови 
немаат рак на дојка.

Мнозинството клиенти се 
повикани да дојдат пак после 
две години.
Посетете го вашиот доктор ако 
забележите било кој симптом 
меѓу два скрининга на дојка.

Свртете 

https://www.breastscreen.org.au/breast-cancer-and-screening/your-breast-cancer-risk/family-history
https://clara.breastscreen.org.au/intranet/documents/21/354/BSV_Implants_fact_sheet.pdf


При проверката

Што ќе се случи за време на мојата посета? 
Ќе ве пречека член на персоналот на BreastScreen 
Victoria и ќе ви објасни што се случува во клиниката. 
Жена рендгенолог ќе ве одведе во собата за скрининг. 
Ве молиме речете нѝ ако сакате да носите наметка. 
Кога сте спремни, рендгенологот ќе направи најмалку 
по две снимки на секоја дојка.

Дали може да разговарам со рендгенологот? 
Да, комуницирањето со вашиот рендгенолог е важно, 
особено ако нешто ве загрижува. Таа со задоволство 
ќе одговори на секое прашање. 

Дали тоа боли?
За време на снимањето на дојките нормално е 
да чувствувате непријатност, но тоа би требало 
да трае само неколку секунди. Тоа е затоа што 
вашите дојки треба да бидат цврсто притиснати 
меѓу две плочи на машината за снимање, за да се 
направат јасни снимки. Ве молиме речете му на 
вашиот рендгенолог ако почувствувате болка. Таа 
ќе соработува со вас за да обезбеди скринингот 
на дојките да биде што е можно поудобен. Може 
да побарате од рендгенологот да го запре 
скринингот во секое време.

Дали треба да ги притиснеме вашите дојки?
Да, тоа потребно, но заради многу важни причини. 
Со притискањето, дојките се во мирна состојба, 
сплеснати и ткивото е раздвоено за да можеме 
дадобиеме јасна слика на мамограмот.

После проверката

Кога ќе ги добијам моите резултати?
Вашиот мамограм ќе го прегледаат две или пове 
ќепосебно обучени здравствени стручни лица, и 
тоа независно еден од друг. Резултатите ќе ви ги 
испратат во рок од 2 до 4 недели. Резултатите ќе му 
ги испратиме на вашиот доктор по пошта, ако ни ги 
дадете неговите податоци.

Што ако побараат да се вратам заради 
натамошни тестови?
Понекогаш од клиентите ќе се побара да дојдат пак 
во BreastScreen заради повеќе тестови. Тоа не значи 
дека се работи за рак, но понекогаш се потребни 
повеќе тестови за да се биде сигурен. Тоа почесто се 
случува на клиентите кои првпат имаат мамограм. 
Тоа е обично затоа што нема други мамограми 
заради споредба. Мнозинството клиенти повикани 
да направат натамошни тестови немаат рак на дојка.

Дали со проверката на дојките се откриваат сите 
видови на рак?
Проверките на дојките се најефикасни во навремено 
откривање на рак на дојката. Меѓутоа, тие не се 100% 
прецизни. Постои мала веројатност мамограмот да 
покажува нормална состојба дури и ако е присутен 
рак на дојката.

Две години подоцна

Што ќе се случи кога ќе треба да ја направам 
следната проверка на дојките?
Проверката на дојките секои две години е 
најдобриот начин на кој навремено може да се 
открие рак на дојката. BreastScreen Victoria ќе ви 
испрати писмо за да ве потсети дека треба да ја 
направите следната проверка на дојките. Жените на 
возраст во 40 тите години или оние кои се постари 
до 74 години нема да добијат писмо кога ќе треба 
да ја направат следната проверка на дојките, но тие 
можат да закажат проверка со нас секои две години.

Кои други работи треба да ги правам меѓу 
проверките на дојките?
Дури и ако правите проверка на дојките секои 
две години, важно е да свесно да ги надгледувате 
бидејќи ракот на дојката може да се појави во било 
кое време. Ви препорачуваме да се запознаете 
со нормалниот изглед и допир на вашите дојки 
и веднаш да отидете на доктор ако забележете 
било какви промени, на пример, грутки, болка или 
исцедок од брадавицата.

Доверливост на вашите 
лични податоци

BreastScreen Victoria ги користи податоците што ќе 
ни ги доставите и резултатите од вашите проверки 
со цел да прави проверки на дојките за откривање 
на рак на дојката и да нуди контроли, вклучувајќи 
испраќање на писма за да ве потсети кога треба да ја 
направите следната проверка. Вашите податоци може 
да ги користат само овластени лица. Само соваша 
дозвола, ќе користиме и даваме податоци одкои 
можете лично да бидете идентификувани, или ако 
тоа го налага законот. Вашите податоци ќе се даваат 
за истражувања само со етичка дозвола. Отидете на 
breastscreen.org.au/privacy

Контактирајте не: преку електронска пошта на 
info@breastscreen.org.au или преку телефон на  
13 20 50

Закажете скрининг на breastscreen.org.au или на 
телефон 13 20 50

TTY 13 36 77 ако имате 
тешкотии со слухот 
или говорот

За помош од преведувач јавете се на 13 14 50

Преведени информации: breastscreen.org.au/translations

За повеќе информации или за да ги смените вашите податоци, посетете 
breastscreen.org.au или јавете се на 13 20 50

BreastScreen Victoria оддава 
признание на Victorian 
Government за поддршката.
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