Krūtų tyrimas:
kodėl esu kviečiama
tirtis dar kartą?

Kas nutinka 100 moterų
kiekvieną kartą joms tikrinantis krūtis?
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Kas vyksta krūtų tyrimo klinikoje?
Kai atvyksite į kliniką, jums bus paaiškinta, kodėl
buvote ten pakviesta. Jūsų taip pat bus teiraujamasi, ar
turite problemų su krūtimis; be to, turėsite galimybę
užduoti rūpimus klausimus.
Gali būti atlikti net keli tyrimai, bet nebūtinai visi. Tie
tyrimai gali būti tokie:
• gydytojas apžiūrės jūsų krūtis;
• papildomi mamografijos tyrimai (kai
daromos krūtų rentgeno nuotraukos),
rodantys skirtingus jūsų krūties vaizdus;
• ultragarsinis tyrimas, kuris yra visiškai
neskausmingas, rodo krūties audinio vaizdą;
• biopsija, kai adata imamas nedidelis krūties
audinio mėginys, kuris vėliau tiriamas mikroskopu.
Biopsija atliekama taikant vietinę nejautrą, t. y.
nuskausminant mėginio ėmimo vietą;
• punkcinė aspiracinė biopsija, kai labai plona adata
iš krūties paimamas audinio mėginys, kuris
tiriamas mikroskopu. Šis tyrimas primena kraujo
ėmimą.
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Kiek tai trunka?
Pasirenkite klinikoje praleisti bent 2 valandas, nors tai
tiek trunka ne visada.

Ar galiu ką nors atsivesti kartu?
Taip, kad būtų drąsiau, kartu galite atsivesti partnerį,
giminaitę ar draugę.

Kada sužinosiu tyrimo rezultatus?
Tai priklauso nuo to, kokie bus atliekami tyrimai .
Rezultatai su jumis bus aptarti arba prieš jums išeinant
iš klinikos arba, jeigu reikės daryti biopsiją, po savaitės
turėsite sugrįžti į kliniką jų aptarti.

Kas bus, jeigu sužinosiu, kad sergu krūties vėžiu?
Jumis rūpinsis krūties vėžio gydymo specialistų grupė. Jie
su jumis aptars jūsų diagnozę ir gydymo galimybes.

Į ką turėčiau kreiptis, jeigu turiu daugiau
klausimų?
Jeigu turite daugiau klausimų arba rūpesčių, kreipkitės į
krūties vėžio gydymo srityje besispecializuojančią
slaugę. Jos informaciją pasiteiravimui rasite gautame
laiške.

Ką daryti, jeigu man reikia pakeisti apsilankymo
pas gydytoją laiką?
Paskambinkite į vietinį tyrimo centrą ir susitarkite dėl kito
apsilankymo laiko.
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Tyrimo centrai
„Belfast Health and Social Care Trust“
(taip pat aptarnauja „South Eastern HSC Trust“)
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
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www.publichealth.hscni.net
www.cancerscreening.hscni.net

