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Mi történik az emlőklinikán?
A klinikán elmagyarázzák Önnek, hogy miért hívták be.
Mellproblémáiról tesznek fel kérdéseket, és Ön is tehet
fel kérdéseket.
Többféle vizsgálatot is végezhetnek, de nem biztos,
hogy Önnél mindegyik szükséges. A lehetséges
vizsgálatok:
• egy orvos megvizsgálja a mellét;
• további mammogramokat készítenek a mell
különböző nézeteiről;
• ultrahang - fájdalmatlan képalkotó vizsgálat, ami
megmutatja a mellszövetet;
• biopszia - tűvel apró mintát vesznek a mellszövetből, amelyet mikroszkóp alatt megvizsgálnak. Ezt helyi érzéstelenítéssel végzik,
ami elzsibbasztja a biopszia területét;
• finom tűs biopszia - néhány sejtet vesznek a
mellből, amelyet mikroszkóp alatt megvizsgálnak.
Ez a vizsgálat hasonlít a vérvételhez.
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Mennyi időt vesz igénybe a vizsgálat?
Úgy készüljön, hogy legalább 2 órát fog eltölteni a
klinikán, bár ez nem minden esetben szükséges.

Hozhatok magammal valakit?
Igen, ha ez segít, nyugodtan jöhet a partnerével, egy
családtaggal vagy baráttal.

Mikor kapom meg az eredményt?
Ez azon múlik, hogy milyen vizsgálatokra van szüksége.
Vagy a távozása előtt közlik az eredményt a klinikán
vagy – ha biopszia szükséges – megkérik, hogy egy
héten belül menjen vissza az eredményekért.

Mi történik, ha mellrákom van?
A mellrákot kezelő osztály gondozásába kerül. Itt
megbeszélik Önnel a diagnózisát és a kezelési
lehetőségeket.

Kivel beszélhetem meg további kérdéseimet?
Kérjük további kérdéseivel és aggályaival forduljon az
emlőgondozási ápolónőhöz. Az elérhetőségeit
megtalálja a levelünkben.

Mi tegyek, ha módosítani szeretném a vizsgálat
időpontját?
Hívja fel a helyi szűrőállomást és kérjen új időpontot.
4

Szűrési központok
Belfast Health and Social Care Trust
(a South Eastern HSC Trust területét is lefedi)
The Screening Centre
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS
Tel: 028 9033 3700
Northern Health and Social Care Trust
Northern Area Breast Screening and
Assessment Unit
Level A, Antrim Area Hospital
45 Bush Road, Antrim BT41 2RL
Tel: 028 9442 4425
Southern Health and Social Care Trust
The Breast Screening Unit
Lurgan Hospital
Sloan Street, Lurgan BT66 8NX
Tel: 028 3834 7083
Western Health and Social Care Trust
The Breast Screening Unit
Ground Floor, The Nurses’ Home
Altnagelvin Area Hospital
Glenshane Road, Londonderry BT47 6SB
Tel: 028 7161 1443
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Public Health Agency
12–22 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BS
Tel: 028 9032 1313
01/14.
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www.publichealth.hscni.net
www.cancerscreening.hscni.net

