Krūšu skrīnings
Kāpēc man jāveic
atkārtota pārbaude?

Kas notiek ar 100 sievietēm
katru reizi krūts vēža skrīninga laikā?
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Kas notiek krūšu apsekošanas klīnikā?
Iemesli, kuru dēļ Jūs tikāt uzaicināta uz atkārtotu pārbaudi,
tiks Jums paskaidroti, kad ieradīsieties klīnikā. Jums pajautās
par jebkādām krūšu veselības problēmām, kas Jums ir
bijušas, kā arī Jūs varēsiet uzdot jautājumus.
Pastāv iespēja veikt dažādas pārbaudes, bet iespējams
Jums netiks veiktas visas šīs pārbaudes. Iespējamās
pārbaudes:
• krūts izmeklējums, ko veic ārsts;
• papildu mamogrammas (krūts
rentgenuzņēmumi), kas parāda Jūsu krūti no
dažādiem skatu punktiem;
• ultraskaņa - nesāpīga pārbaude, kuras laikā tiek vizuāli
parādīti krūts audi.
• biopsija - ar adatu tiek paņemts krūts audu
paraugs, lai to pārbaudītu zem
mikroskopa. Šo darbību veic ar vietējo anestēziju, kas
padara biopsijas zonu nejūtīgu;
• smalkās adatas pārbaude - ar ļoti smalkas adatas
palīdzību no Jūsu krūts var tikt paņemtas dažas šūnas,
lai tās apskatītu zem mikroskopa. Šī procedūra līdzinās
asins analīžu nodošanai.
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Cik daudz laika aizņems šis apmeklējums?
Esiet gatava klīnikā pavadīt vismaz divas stundas, bet
pārbaudes ne vienmēr aizņem tik daudz laika.

Vai es varu nākt kopā ar kādu?
Jā, Jūs varat nākt kopā ar Jūsu partneri, radinieku vai draugu.

Kad es saņemšu pārbaudes rezultātus?
Tas ir atkarīgs no veiktajām pārbaudēm. Jūs saņemsiet
informāciju par rezultātiem, pirms pametīsiet klīniku vai, ja
Jums tika veikta biopsija, Jūs palūgs atgriezties pēc nedēļas,
lai saņemtu rezultātus.

Ko darīt, ja man tiek atklāts krūts vēzis?
Par Jums parūpēsies krūts vēža ekspertu komanda. Viņi
apspriedīs ar Jums diagnozi un ārstēšanas iespējas.

Pie kā vērsties, ja man rodas jautājumi?
Jebkādu jautājumu vai rūpju gadījumā lūdzam sazināties ar
medmāsu. Viņas kontaktinformācija ir norādīta Jūsu vēstulē.

Ko darīt, ja man neder noteiktais apmeklējuma laiks?
Sazinieties ar vietējo skrīninga centru, lai vienotos par Jums ērtu
apmeklējuma laiku.
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Skrīninga centri
Belfast Health and Social Care Trust
(apkalpo arī South Eastern HSC Trust)
Skrīninga centrs
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 Tālr.:
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 Tālr.:
028 7161 1443
5

Public Health Agency
12–22 Linenhall Street
Belfast
BT2 8BS
Tālr.: 028 9032 1313
01/14

www.publichealth.hscni.net
www.cancerscreening.hscni.n
et

