Detecting breast cancer early is vital

Polish

Czy wiecie, że…
9 z 10 kobiet, u których
zdiagnozowano raka
piersi, nie ma w rodzinie
przypadków zachorowań
na tę chorobę.

Mammografia (prześwietlenie piersi) umożliwia
wykrycie raka piersi na długo przed tym, zanim
stanie się on zauważalny lub wyczuwalny dla
ciebie lub twojego lekarza. Prawie wszystkie
przypadki raka piersi, wykryte w tej
najwcześniejszej postaci, mogą zostać
skutecznie wyleczone.
Badania mammograficzne przeprowadzane
w ramach programu BreastScreen
NSW są bezpłatne i wykonywane przez
kobiety‑radiologów.
Przy zamawianiu wizyty skorzystać możesz
z bezpłatnej pomocy tłumacza.
Możliwe jest też zamówienie wizyty
grupowej, podczas której obecny może też być
nieodpłatnie tłumacz.
Na badanie mammograficzne niepotrzebne
jest skierowanie od lekarza, ale zachęcamy
do podania nam danych swojego lekarza
rodzinnego.

Zadzwoń i umów się na prześwietlenie

13 20 50

Wczesne
wykrycie
raka piersi
ma
krytyczne
znaczenie

Co to jest BreastScreen NSW
BreastScreen NSW to bezpłatny program badań
przesiewowych piersi, wykonywanych w ponad 150
placówkach na terenie całego stanu. Od 1991r. program
finansowany jest przez rząd federalny, a jego celem jest
zredukowanie – poprzez wczesne wykrywanie – liczby
zgonów, spowodowanych rakiem piersi.
Wykonywanie tego badania zaleca się w szczególności
kobietom w wieku 50-74 lat, ale każda kobieta, która
ukończyła 40. rok życia, też może z niego skorzystać
Dane kontaktowe:
Aby zapisać się na badanie w najbliższej placówce:
13 20 50
Aby uzyskać więcej informacji:
breastscreen.nsw.gov.au
Aby skorzystać z pomocy tłumacza
13 14 50
facebook.com/BreastScreenNSW

Dla kobiet w wieku
50 do 74 lat

13 20 50

20 minut raz na 2 lata
może uratować ci życie

breastscreen.nsw.gov.au

Co to jest mammografia?

Jednak podopbnie jak wszystkie inne badania
przesiewowe (skyningowe), mammografia nie
jest 100% dokładna.

Mammografia to rodzaj prześwietlenia
rentgenowskiego kobiecych piersi. Program
BreastScreen NSW przeznaczony jest dla kobiet,
króre nie zauważyły żadnych niepokojących
symptomów czy zmian w swoich piersiach.

• Niewielka liczba kobiet przed otrzymaniem
ostatecznej diagnozy wymagać będzie
dodatkowych badań w celu weryfikacji.
9 z każdych 10 kobiet, które lekarz
skieruje na dodatkowe badania,
nie ma raka piersi.

Czy powinnam poddać się mammografii?
Tak. Jeśli masz od 50 do 74 lat, poddanie
się co 2 lata prześwietleniu piersi jest
najlepszą metodą wczesnego wykrycia zmian
nowotworowych piersi, co bardzo istotnie
zwiększa szansę wyleczenia.
Rak piersi wystąpić może u każdej kobiety,
niezależnie od jej miejsca urodzenia czy
języka ojczystego. W stanie New South Wales
rak piersi pojawi się u 1 na 8 kobiet,
a w większości przypadków będą to
kobiety powyżej 50. roku życia.

Jak przebiega badanie?

Czy mogę poddać się mammografii, jeśli
mam mniej niż 50 lub więcej niż 74 lata?
Każda kobieta od 40. roku życia może
skontaktować się z BreastScreen NSW i poprosić
o bezpłatną mammografię.

Całe badanie trwa około 20 minut.
Podczas wizyty w klinice może ci towarzyszyć
przyjaciółka albo ktoś z rodziny. Przed wizytą
wyślemy ci do domu niezbędne formularze, ale
jeśli ich wypełnienie sprawi ci trudność, będziesz
mogła zrobić to na miejscu, a nasz personel
chętnie ci w tym pomoże.

Przesiewowych (skryningowych) badań
mammograficznych nie wykonuje się u kobiet
poniżej 40. roku życia ze względu na ich mniejszą
skuteczność – z uwagi na większą gęstość tkanki
gruczołowej u młodych kobiet trudniej jest dostrzec
na zdjęciach drobne zmiany nowotworowe.

Do badania pacjentka rozbiera górną połowę
ciała. Kobieta-technik radiologiczny
zaprowadzi cię w tym celu do prywatnego
pokoju prześwietleń, gdzie następnie wykona
po co najmniej dwa zdjęcia każdej piersi.
Podczas badania pierś zostanie lekko uciśnięta.
Ucisk może powodować dyskomfort, ale
potrwa tylko moment (około 10 sekund).
Mammografii poddać można każde piersi, bez
względu na ich rozmiar.

Mammografia, podobnie jak każde inne
prześwietlenie rentgenowskie, wymaga
niewielkiej dawki promieniowania.
Badania dowodzą jednak, że korzyści płynące
z wczesnego wykrycia raka piersi znacznie
przewyższają jakiekolwiek ryzyko związane
z napromieniowaniem.

Jeśli podczas uciskania pojawi się bolesność,
poinformuj o tym osobę przeprowadzającą
badanie. Badanie można w każdej chwili przerwać.

• Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo,
że mamografia przesiewowa nie wykryje
obecności raka. Zdarza się to jednak niezwykle
rzadko. W przeciągu roku od wykonania
mammografii obecność raka wykrywa
się u mniej niż 1 na 1000 kobiet.
• Prawie wszystkie przypadki raka piersi,
zdiagnozowane dzięki programowi
BreastScreen NSW, nieleczone
rozwinęłyby się i przekształciły
w zagrażającą życiu chorobę. A jednak
u bardzo niewielkiej liczby leczonych na
raka piersi pacjentek choroba mogłaby nie
stać się zagrożeniem dla życia. Obecny stan
wiedzy nie pozwala niestety stwierdzić z całą
pewnością, które przypadki raka piersi staną
się zagrożeniem dla życia, a które nie.

Jak bezpieczna jest mammografia?

Czy mammografia jest
całkowicie skuteczna?
Mammografia jest najskuteczniejszą
metodą wczesnego zdiagnozowania raka
piersi. Im wcześniej rak piersi zostanie
wykryty, tym większa jest szansa na jego
skuteczne pokonanie i powrót do zdrowia.

Bądź świadoma
swoich piersi, i pomiędzy
wizytami u lekarza
1. Poznaj swoje piersi i ich normalny
wygląd. Regularnie oglądaj piersi w lustrze
i wykonuj samokontrolę dotykową.
2. Jeśli zauważysz jakiekolwiek zmiany
w piersiach (np. wyczuwalne guzki,
wyciek wydzieliny z sutków lub uporczywą
bolesność, której wcześniej nie było)
skontaktuj się bezzwłocznie z lekarzem.

