Badanie przesiewowe
piersi
Jaki jest powód ponownego
kontaktu?

Co się dzieje ze 100 kobietami za każdym razem,
gdy udają się na badania przesiewowe piersi?

100
kobiet decyduje
się na badanie
piersi

kobiet uzyskuje
wynik w normie

Te

kobiety
wymagają
dodatkowych
badań
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kobiet nie
wykrywa się raka
piersi

kobiety
diagnozuje się
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Co dzieje się w poradni leczenia chorób piersi?
Powód wizyty zostanie przedstawiony podczas wizyty w
poradni. Podczas wizyty zadane zostaną pytania na
temat ewentualnych problemów z piersiami. Pacjentka
również będzie mogła zadać pytania lekarzowi.
Istnieje możliwość wykonania szeregu badań, jednak
może się zdarzyć, że nie wszystkie będą konieczne.
Badania obejmują:
• zbadanie piersi przez lekarza;
• dodatkowe zdjęcia rentgenowskie piersi
(mammografia) pod innym kątem;
• USG – bezbolesne badanie ukazujące obraz tkanek
tworzących pierś;
• biopsję – pobranie za pomocą igły niewielkiej
próbki tkanki piersi w celu zbadania jej pod
mikroskopem. Biopsję wykonuje się ze
znieczuleniem miejscowym, które uśmierza ból w
obszarze zabiegu;
• Biopsję cienkoigłową – zabieg polega na pobraniu
za pomocą bardzo cienkiej igły niewielkiej ilości
komórek z piersi w celu zbadania ich pod
mikroskopem. Badanie to przypomina pobieranie
krwi.

3

Jak długo może potrwać wizyta?
Na wizytę w poradni należy zarezerwować sobie co
najmniej dwie godziny, choć nie wszystkie wizyty
trwają tak długo.

Czy mogę przyjść w towarzystwie innej osoby?
Tak, wiele kobiet czuje się lepiej, przychodząc na wizytę z
partnerem, członkiem rodziny lub bliską osobą.

Kiedy otrzymam wyniki?
Czas oczekiwania na wyniki zależy od badań, które
zostaną wykonane. Wyniki mogą być znane tuż po
badaniu,jednak jeżeli konieczna będzie biopsja,
pacjentka zostanie poproszona o odbiór wyników w
ciągu tygodnia.

Co się dzieje w przypadku diagnozy raka piersi?
Pacjentka trafi pod opiekę specjalistycznego zespołu
zajmującego się leczeniem raka piersi. Specjaliści z zespołu
omówią z nią diagnozę i możliwości leczenia.

Do kogo można kierowaćdodatkowe pytania?
Dalsze pytania lub wątpliwości należy kierować do
pielęgniarki specjalizującej się w chorobach piersi. Jej
dane kontaktowe znajdują się w otrzymanym liście.

Czy można zmienić termin wizyty?
Aby umówić się na wizytę w innym terminie, należy
skontaktować się telefonicznie z lokalnym ośrodkiem
mammograficznym.
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Ośrodki mammograficzne
Fundusz zdrowia i opieki społecznej Belfast Health &
Social Care Trust
(obejmuje również obszar South Eastern HSC Trust)
Ośrodek mammograficzny (The Screening Centre)
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS,
Tel.: 028 9033 3700
Fundusz zdrowia i opieki społecznej Northern Health &
Social Care Trust
Pracownia badań i leczenia chorób piersi
(Northern Area Breast Screening and
Assessment Unit)
Poziom A, Szpital Rejonowy
Antrim, 45 Bush Road, Antrim
BT41 2RL, Tel.: 028 9442 4425
Fundusz zdrowia i opieki społecznej Southern Health &
Social Care Trust
Pracownia mammograficzna
(The Breast Screening Unit)
Szpital w Lurgan
Sloan Street, Lurgan BT66 8NX,
Tel.: 028 3834 7083
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Fundusz zdrowia i opieki społecznej Western Health &
Social Care Trust
Pracownia mammograficzna
(The Breast Screening Unit)
parter, The Nurses’ Home,
Szpital Rejonowy Altnagelvin
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

www.publichealth.hscni.net
www.cancerscreening.hscni.net

