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20 minutes every 2 years 
could save your life

Нешто о BreastScreen NSW 
BreastScreen NSW је бесплатан програм 
снимања дојки са више од 150 локација у 
Новом Јужном Велсу. Програм се нарочито 
препоручује женама између 50 и 74 године 
старости. Међутим, све жене преко 40 година 
старости имају право на снимање преко 
овог програма.

Како да нас контактирате 
Да закажете снимање на локацији  
која вам је близу:         
13 20 50

За више информација 
breastscreen.nsw.gov.au

За помоћ тумача 
13 14 50  

  facebook.com/BreastScreenNSW

Када одете  
на клинику 

за преглед при 
BreastScreen 

NSW

Тим специјалиста на клиници за преглед 
ће вас водити кроз све фазе посете.
Они разумеју вашу стрепњу и труде се да 
вам што пре издају резултате.

Serbian

90% жена које  
дођу на клинику 

за преглед ће бити 
обавештено да нису 
откривени никакви 

знаци рака дојке

Your visit to a BreastScreen NSW Assessment Clinic
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Зашто сам позвана да одем на клинику 
за преглед?
Позвани сте да дођете на клинку за 
преглед зато што је на вашем мамограму 
уочено подручје које треба детаљније да 
се испита.

Након рутинског мамограма, око 1 од 20  
жена се позове да поново дође 
у BreastScreen NSW на додатне тестове који 
се обављају на клиници за преглед.

Око 90% жена које се позову да поново 
дођу на додатне тестове нема рак дојке.

Који тестови могу да ми буду потребни?
Може да вам буде потребан један или више 
од следећих врста тестова, зависно од 
резултата првобитног мамограма.

Врсте тестова које могу да вам буду 
потребне на клиници за преглед укључују:

• мамограм (рендгенски снимак дојки)  
да се прегледа подручје за које је 
потребно додатно испитивање

• ултразвук дојки који звучним таласима 
снима и детаљније приказује ткиво дојки

• клинички преглед дојке приликом 
којег лекар или медицинска сестра 
посматра и прстима прегледа дојке 
да установи да ли је дошло до 
неких промена.

Други тестови могу да укључе биопсију 
иглом. Ако то буде потребно, стручњак 
на клиници за преглед ће разговарати са 
вама о томе.

Колико дуго ћу се задржати на клиници?
Тестови трају обично између 2 и 4 сата. 
Међутим, повремено то може да буде и 
дуже. Због тога препоручујемо да за ту 
посету одвојите цео дан, за сваки случај. 

BreastScreen NSW може да вам изда 
лекарско уверење, ако вам је потребно.

Слободно можете да поведете са собом 
чланове породице или пријатеље.

Наши лекари и саветници су на 
располагању на свакој клиници за преглед 
и одговориће вам на сва ваша питања.

Кад ћу добити резултате?
У већини случајева, резултати тестова ће 
бити готови на дан прегледа.

Међутим, на неке резултате, као на пример 
резултате биопсије, може дуже да се чека. 
Особље клинике за преглед ће вам то рећи 
када дођете. 

Уз ваш пристанак, резултати ће се послати 
и вашем лекару.

Колико коштају тестови на клиници 
за преглед?
Сви тестови који се обављају на 
клиникама за преглед при BreastScreen 
NSW су бесплатни.

Шта се догађа након моје 
посете клиници?
90% жена које дођу на клинику за 
преглед ће бити обавештено да нису 
откривени никакви знаци рака дојке.

Рећи ће вам када треба поново да дођете 
на мамограм.  

Ако се открије рак дојке, особље клинике 
за преглед ће вам пружити подршку 
и обавестити вас о следећим корацима.

Сви тестови који 
се обављају на 

клиникама за преглед 
при BreastScreen NSW 

су бесплатни

ме свак

2403_Your Visit_Serbian.indd   4-6 26/10/2015   8:01 am


