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Što možete očekivati kada
odete na kliniku za pregled

U ovom informativnom listu naći neke informacije o tome što slijedi sada, kada ste
pozvani na kliniku za pregled na dodatne testove.
Zašto sam ponovno pozvana na kliniku?
Ponovno ste pozvani na kliniku na dodatne testove zato
što je na vašem mamogramu (snimki dojki) uočeno
područje koje se treba detaljnije ispitati. Većina žena koja
se ponovno pozove na dodatne testove nema rak dojke.

Koliko koštaju ti testovi?
Svi testovi koji su potrebni za precizniji pregled su
besplatni.

S kim mogu razgovarati prije dolaska?
Ako želite dobiti više informacija, možete nazvati Kliniku
za pregled i razgovarati s medicinskom sestrom koja je
posebno obučena za savjetovanje pacijenata.

prouzročiti nelagodu. Ako se to dogodi, zamolite da se
procedura zaustavi i to će biti odmah učinjeno.
•

Ultrazvuk dojki – zvučni valovi se koriste za detaljniji
prikaz tkiva dojke. Na dojke se nanosi gel i sonda se
pomiče po koži. Ultrazvuk ne predstavlja nikakav rizik,
a također ne bi trebao prouzročiti bol ili nelagodu.

•

Pregled dojke – liječnik će pregledati dojku kako bi
vidio ili napipao eventualne promjene u dojci.

•

Biopsija dojke iglom – liječnik iglom uzima mali
uzorak stanica ili tkiva iz onog dijela dojke koje se
treba pregledati. Više informacija o ovim testovima
ćete dobiti prije obavljanja testova, ako ih uopće
budete trebali.

Što će se raditi na klinici za pregled?

Imam li izbora?

Kada stignete, primit će vas medicinska sestra savjetnik
koja će vam objasniti što će se događati tijekom pregleda.
Zamolit će vas da pročitate i potpišete obrazac za davanje
pristanka na obavljanje potrebnih testova. Medicinska
sestra savjetnik će vam odgovoriti na sva pitanja koja
budete imali o obrascu za davanje pristanka, a tim
koji vrši pregled će vam pružati potporu čitavo vrijeme
tijekom posjeta klinici. Tim liječnika specijalista će
pregledati područje koje se treba ispitati.

U bilo kojoj fazi procesa možete povući pristanak i
zatražiti da se testovi prekinu.

Koliko dugo će trajati testovi?

Većina žena će biti obaviještena da na pregledu nisu
otkriveni nikakvi znaci raka dojke, te će biti pozvana da na
sljedeće snimanje dođe za dvije godine, kao i obično.

Koji testovi mi mogu biti potrebni?
Mogu vam biti potrebni neki ili svi od sljedećih testova:
•

Dodatni mamogrami – dodatni mamogrami se rade
kako bi liječnicima pružili detaljniju sliku područja
dojke na kojem su primijećene promjene. Postoji
rizik od zračenja, međutim, za mamogram se koristi
vrlo mala doza zračenja, stoga su koristi snimanja
mnogo veće od rizika. Ponekad dodatne snimke mogu

Studeni 2015.

Većini žena će se rezultati saopćiti isti dan. Međutim,
rezultati biopsije se mogu čekati i do tjedan dana.
Primjerak rezultata će se poslati i vašem liječniku.

Što se događa nakon pregleda?

Što se događa ako se pronađe rak dojke?
Kod malog broja žena će biti uspostavljena dijagnoza
raka dojke. Ako se to dogodi vama, primit će vas liječnik
i medicinska sestra savjetnik koji će s vama razgovarati o
nalazima i objasniti vam što će se poduzeti. Trebat ćete
ponovno otići kod svog liječnika koji će vam dati uputnicu
za liječenje. Većina slučajeva raka dojke koja se otkrije
snimanjem je još u ranoj fazi. Ako se rak dojke otkrije
rano, vjerojatnije je da će biti manji i zato uspješno (iz)
liječen.
Za daljnje obavijesti: breastscreen.org.au
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Odvojite polovicu dana za posjet klinici za pregled.
Možemo vam izdati liječničko uvjerenje za posao. Možete
povesti sa sobom prijatelja ili rođaka koji će moći čekati s
vama, ali on/ona neće moći ući s vama u neke prostorije,
kao na primjer u rendgen kabinet.

Kad ću dobiti rezultate?
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