Your visit to a BreastScreen NSW Assessment Clinic

Greek

Στο 90% των
γυναικών που
προσέρχονται σε
Κλινική Αξιολόγησης θα
πουν ότι δεν βρέθηκαν
καθόλου ενδείξεις
καρκίνου του μαστού

Σχετικά με το BreastScreen NSW
Το BreastScreen NSW είναι ένα δωρεάν
πρόγραμμα διαγνωστικής εξέτασης μαστών
με πάνω από 150 τοποθεσίες στη ΝΝΟ.
Tο πρόγραμμα συνιστάται ιδιαίτερα για γυναίκες
ηλικίας 50 έως 74 ετών. Ωστόσο, όλες οι γυναίκες
άνω της ηλικίας των 40 δικαιούνται διαγνωστική
εξέταση μέσω του προγράμματος.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Για να κλείσετε ραντεβού σε τοποθεσία κοντά σας:
13 20 50

Η επίσκεψή
σας σε Κλινική
Αξιολόγησης του
BreastScreen
NSW

Για να μάθετε περισσότερα
breastscreen.nsw.gov.au

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Κλινική
Αξιολόγησης θα σας καθοδηγήσει κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής σας.
Καταλαβαίνουν το άγχος που μπορεί να
αισθάνεστε και επιδιώκουν να σας παρέχουν
ένα έγκαιρο αποτέλεσμα.

2403_Your Visit_Greek.indd 1-3

Για βοήθεια διερμηνέα
13 14 50
facebook.com/BreastScreenNSW

13 20 50
20 minutes every 2 years
could save your life

breastscreen.nsw.gov.au
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Γιατί μου ζητήθηκε να προσέλθω σε μια
Κλινική Αξιολόγησης;
Σας έχει ζητηθεί να προσέλθετε στην Κλινική
Αξιολόγησης (Assessment Clinic) επειδή
υπάρχει μια περιοχή στη μαστογραφία σας που
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
Μετά από μια συνηθισμένη μαστογραφία,
ζητείται από περίπου, 1 στις 20 γυναίκες
να επιστρέψουν στο BreastScreen NSW για
περαιτέρω τεστ στην Κλινική Αξιολόγησης.

Πόση ώρα θα είμαι εκεί;
Αυτά τα τεστ συνήθως παίρνουν μεταξύ
2 και 4 ώρες. Ωστόσο, μερικές φορές, ένα
ραντεβού μπορεί να πάρει περισσότερο.
Συνιστάται επομένως να αφιερώσετε την ημέρα
στην επίσκεψή σας για κάθε περίπτωση.
Το BreastScreen NSW μπορεί να σας παρέχει
πιστοποιητικό γιατρού αν χρειάζεται.
Μέλη της οικογένειας ή φιλικά άτομα είναι
ευπρόσδεκτα να έλθουν μαζί σας.

Περίπου 90% των γυναικών που καλούνται
πίσω για περαιτέρω τεστ δεν έχουν καρκίνο
του μαστού.

Οι Γιατροί και οι Σύμβουλοί μας διατίθενται
σε όλες τις Κλινικές Αξιολόγησης και θα
απαντήσουν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που
μπορεί να έχετε.

Ποια τεστ μπορεί να χρειάζομαι;

Πότε θα μάθω τα αποτελέσματα;

Μπορεί να χρειάζεστε έναν ή περισσότερους
από τους ακόλουθους τύπους τεστ ανάλογα με
τα αποτελέσματα της αρχικής μαστογραφίας σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα
αποτελέσματα των τεστ θα διατίθενται
την ημέρα του ραντεβού σας.

Οι τύποι τεστ που μπορεί να χρειάζεστε στην
Κλινική Αξιολόγησης περιλαμβάνουν:

Μερικά αποτελέσματα, όπως εκείνα από
βιοψία, μπορεί να πάρουν περισσότερο χρόνο.
Το προσωπικό της Κλινικής Αξιολόγησης θα σας
ενημερώσει γι’ αυτό στο ραντεβού σας.

• μαστογραφία (ακτινογραφία των μαστών)
για να εξεταστεί η περιοχή που χρειάζεται
περαιτέρω διερεύνηση
• υπερηχογράφημα μαστού που
χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να δείχνει
περισσότερες λεπτομέρειες του ιστού του
μαστού σας
• κλινική εξέταση μαστού όπου ο γιατρός
ή νοσηλευτής θα κοιτάξει και θα ψηλαφήσει
για να δει αν υπάρχουν οποιεσδήποτε
αλλαγές στους μαστούς σας.

Με την άδειά σας, τα αποτελέσματά σας θα
σταλούν επίσης και στο γιατρό σας.

Πόσο κοστίζουν τα τεστ στην κλινική
αξιολόγησης;
Όλα τα τεστ που διεξάγονται στην Κλινική
Αξιολόγησης του BreastScreen NSW
είναι δωρεάν.

Τι γίνεται μετά την επίσκεψή μου;
Στο 90% των γυναικών που προσέρχονται
σε Κλινική Αξιολόγησης θα πουν ότι δεν
βρέθηκαν καθόλου ενδείξεις καρκίνου του
μαστού.
Θα ενημερωθείτε πότε πρέπει να κάνετε την
επόμενη μαστογραφία σας.
Αν βρεθεί καρκίνος του μαστού, το προσωπικό
της Κλινικής Αξιολόγησης θα παρέχει στήριξη
και συμβουλές σχετικά με τα επόμενα
βήματά σας.

Όλα τα τεστ
που διεξάγονται
στις Κλινικές
Αξιολόγησης του
BreastScreen NSW
είναι δωρεάν

Άλλα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν βιοψία με
βελόνα. Αν απαιτείται, ο/η επαγγελματίας της
Κλινικής Αξιολόγησης θα συζητήσει αυτό το
θέμα μαζί σας.
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