Skríning prsníkov
Prečo som bola
zavolaná späť?

Čo sa stane 100 ženám
zakaždým , keď majú mamografický skríning?
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Tieto ženy
ženy dostanú ďalšie
pozvánky na
mamografický
skríning každé 3
roky.
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Čo sa stane na klinike na hodnotenie prsníkov?
Dôvod, prečo ste bola pozvaná zúčastniť sa bude
vysvetlený, keď prídete na kliniku. Tiež sa vás opýtajú
na všetky problémy s prsníkmi a dostanete šancu
opýtať sa otázky.
Môžu byť uskutočnené viaceré testy ale možno
nebudete potrebovať všetky. Tieto testy zahŕňajú:
• preskúmanie vašich prsníkov lekárom;
• ďalšia mamografia (röntgenové lúče)
ukazujúce rôzne pohľady na prsia;
• ultrazvuk - bezbolestné skenovanie, ktoré ukazuje
obrázok tkaniva v prsníkoch;
• biopsia - malá vzorka tkaniva prsníka môže
byť odobratá ihlou aby bola skontrolovaná
pod
mikroskopom Toto sa robí v lokálnej anestézii,
ktorá znecitliví túto oblasť;
• Test tenkou ihlou - niekoľko buniek môže byť
odobratých z prsníka s veľmi tenkou ihlou a
preskúmaných pod mikroskopom. Tento test je
podobný odberu krvi.
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Ako dlho bude návšteva trvať?
Prosím, buďte pripravená stráviť najmenej 2 hodiny
na klinike, aj keď to nie je vždy nutné.

Môžem si so sebou niekoho zobrať?
Áno, možno to bude pre vás užitočné, aby niekto ako partner,
príbuzný alebo priateľ boli spolu s vami.

Kedy dostanem svoje výsledky?
To závisí na testoch, ktoré budete potrebovať. O vašich
výsledkoch budete informovaná buď pred tým ako
odídete z kliniky, alebo ak potrebujete biopsiu, budete
vyzvaná k návratu do týždňa pre výsledky.

Čo keď mi povedia, že mám rakovinu prsníkov?
Bude o vás postarané tímom odborníkov na rakovinu prsníka.
Budú s vami hovoriť o vašej diagnóze a možnostiach liečby.

Na koho sa môžem obrátiť ak mám ďalšie
otázky?
Obráťte sa prosím na zdravotnú sestru pre
starostlivosť o prsia ak máte ďalšie otázky alebo
pripomienky. Jej kontaktné údaje sú vo vašom liste.

Čo keď budem musieť zmeniť svoju schôdzku?
Prosím, zavolajte do miestneho skríningového centra na
dohodnutie nového stretnutia.
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Screeningové centrá
Belfast Health and Social Care Trust
(Tiež pokrýva South Eastern HSC Trust)
Screeningové centrum
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

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

