
Информативни лист 
службе BreastScreen Victoria

Пре снимања 

О BreastScreen Victoria
BreastScreen Victoria позива становнице Викторије 
које испуњавају услове, узраста од 50 до 74 година, 
да имају скрининг дојке једном на две године. 
BreastScreen Victoria ангажује јавне и приватне 
здравствене раднике и установе да обављају 
скрининг дојке у Викторији. BreastScreen Victoria 
је део националног програма за скрининг у вези 
рака дојке BreastScreen Australia.

Шта је снимање дојки?
Снимање дојки је снимак дојки (познат такође и 
као мамограм). Снимање дојки може да открије рак 
који је сувише мали и који не може да се види или 
напипа. Што се раније открије рак дојке, то је већа 
вероватноћа да ће исход лечења бити позитиван. 

Шта да радим ако имам симптоме или 
промене у дојкама?
Ако приметите неку необичну промену у дојкама, 
као што су кврга, бол или исцедак из брадавице, 
важно је да што пре одете код лекара, пре 
заказаног снимања у BreastScreen Victoria.

Да ли је снимање дојки безбедно?
Сваки пут када снимате дојке, груди су изложене 
јако малој дози зрачења. Истраживања показују 
да је корист од снимања дојки у сврху откривања 
рака у раној фази обољења много већа од ризика 
од зрачења.

Треба да добијемо ваше претходне снимке
Ако можемо да погледамо ваше претходне снимке 
дојки или мамограме, резултат снимања ће бити 
тачнији. Када сте заказали ово снимање, питали 
смо вас да ли је последњи мамограм рађен ван 
програма BreastScreen Victoria.

Породична историја болести
BreastScreen Victoria прикупља информације о 
породичној историји рака дојки и јајника жена да 
би могла да им пружи бољу негу. BreastScreen те 
информације користи за процену личног ризика од 
обољевања од рака дојке. Пре него што попуните 
формулар за регистрацију, поразговарајте са 
члановима ваше породице о породичној историји 
тих болести. За више информација, погледајте 
breastscreen.org.au/familyhistory

Шта ако имам грудне имплантате?
Већина особа са имплантима могу да имају 
скрининг дојки. Молим вас прочитајте 
информативни лист „Скрининг дојки са 
имплантима” (Breast screening with implants). 
Посетите ову везу или потражите штампане 
копије у клиникама за скрининг.

Шта да обучем за снимање?
Oбуците сукњу или панталоне и горњи део који 
можете да скинете за снимање. 
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Разговарајте са члановима 
породице o породичној 
историји рака дојке и 
јајника.
Попуните формулар 
за регистрацију 
преко интернета или 
папирни формулар.
Обуците горњи део 
са панталонама 
или сукњом.
Ако имате симптоме у 
дојкама, прво идите код 
вашег лекара.

Чланови нашег особља, 
све жене, објасниће вам 
шта ће се десити.
Замолиће вас да у кабини 
скинете горњи део одеће. 
Питаће вас да ли желите 
да обучете мантил.
Апарат за снимање ће 
чврсто притиснути дојку, 
али то не би требало 
да боли.
У било које време можете 
да тражите да се снимање 
прекине.

Послаћемо вам резултате 
за 2-4 недеље.
Ми ћемо вас контактирати 
ако буду потребни 
додатни тестови.
Већина клијената 
позваних да се врате и 
направе нове тестове 
немају рак дојке.

Већина клијената се 
позива да дођу натраг 
кроз две године. 
Посетите вашег доктора 
ако приметите било који 
симптом између два 
скрининга дојке. 

Окрените 

http://breastscreen.org.au/familyhistory
https://clara.breastscreen.org.au/intranet/documents/21/354/BSV_Implants_fact_sheet.pdf


Током снимања 

Шта ће се десити за време моје посете? 
Дочекаће вас члан особља BreastScreen Victoria 
и објасниће вам шта се дешава у клиници. Жена 
рендгенолог ће вас одвести у собу за скрининг. 
Молимо вас реците нам ако желите да носите 
огртач. Када будете спремни, рендгенолог ће 
направити најмање два снимка сваке дојке. 

Да ли могу да разговарам са рендгенологом?
Да, комуникација са вашим рендгенологом је 
веома важна, посебно ако вас нешто забрињава. 
Она ће са задовољством одговорити на свако 
ваше питање. 

Да ли то боли?
За време снимања дојки нормално је да се 
осећате непријатно, али то би требало да траје 
само неколико секунди. То је зато што ваше дојке 
треба да буду чврсто притиснуте између две 
плоче машине за снимање, да би се направили 
јасни снимци. Молимо вас реците вашем 
рендгенологу ако осетите бол. Она ће сарађивати 
са вама да би се обезбедило да је скрининг дојки 
што је могуће удобнији. Можете да затражите 
од рендгенолога да прекине скрининг у 
свако доба. 

Да ли морамо да притиснемо дојке? 
Да, морамо, али из веома важних разлога. 
Притисак држи дојке непомично и проширује и 
одваја ткиво дојке, па тако на мамограму имамо 
јасну слику.

Након снимања 

Када ћу добити резултате?
Ваш мамограм ће независно један од другог 
прегледати два или више стручно обучена 
здравствена радника. Резултати ће вам бити 
послати у року од 2-4 недеље. Резултати ће бити 
послати и вашем лекару, ако сте нам доставили 
његове податке.

Шта ако траже да се вратим да бих имала 
даље тестирање?
Понекад ће се од клијената тражити да се врате 
у BreastScreen ради нових тестова. То не значи 
да се ради о раку, али је некад потребно више 
тестова да би били сигурни. То се чешће догађа 

клијентима који први пут имају мамограм. То је 
обично зато што нема других мамограма ради 
упоређивања. Већина клијената позваних да 
направе даље тестове немају рак дојке. 

Да ли се снимањем дојки открију сви 
случајеви рака?
Снимање дојки је најефикаснији тест за 
откривање рака дојке у раној фази. Међутим, 
снимање није 100% тачно. Постоји мала 
вероватноћа да ће мамограм изгледати нормално, 
чак и ако је рак дојке присутан. 

Две године касније

Шта ће се десити када поново треба да 
снимим дојке?
Снимање дојки сваке две године је најбољи 
начин за рано откривање рака дојке. BreastScreen 
Victoria ће вам послати писмо да вас подсети 
када треба да дођете на следеће снимање дојки. 
Жене у 40-тим годинама или оне преко 74 године 
старости неће добити писмо, али оне могу саме да 
закажу снимање код нас сваке две године.

Шта још треба да чиним између два снимања?
Чак и ако снимате дојке сваке две године, важно 
је да пазите на здравље дојки, јер рак се може 
појавити било када. Препоручујемо вам да се 
упознате са нормалним изгледом и осећајем 
у дојкама и да одмах одете код лекара ако 
приметите необичне промене, као што су кврге, 
бол или исцедак из брадавице.

Ваша приватност

BreastScreen Victoria користи информације које 
нам ви доставите и резултате вашег теста у сврху 
откривања рака дојке и за позив на следеће 
снимање. Само овлашћене особе имају приступ 
вашим подацима. Податке на основу којих можете 
да будете идентификовани ћемо користити или 
проследити само уз вашу сагласност или када 
нам то закон налаже. Приступ вашим подацима у 
истраживачке сврхе ће бити могућ само уз етичко 
одобрење. Погледајте breastscreen.org.au/privacy

Контактирајте нас: eлектронска пошта 
info@breastscreen.org.au или назовите 13 20 50

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

TTY 13 36 77 ако 
имате тешкоће са 
слухом или говором

За преводилачку помоћ јавите се на 13 14 50

Преведене информације: breastscreen.org.au/translations

За више информација или за промену ваших података,  
посетите breastscreen.org.au или се јавите на 13 20 50

BreastScreen Victoria 
одаје признање Victorian 
Government за подршку.
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