
breastscreen.nsw.gov.au
13 20 50

20 minutes every 2 years 
could save your life

BreastScreen NSW hakkında
BreastScreen NSW, ücretsiz bir meme tarama 
programı olup, NSW’de 150’den fazla yerde 
mevcuttur. Bu program özellikle 50 ile 74 yaşları 
arasındaki kadınlara tavsiye edilmektedir. 
Ancak 40 yaşın üzerindeki tüm kadınlar program 
kapsamında tarama hizmetinden yararlanma 
hakkına sahiptir.

Bizimle irtibat kurunuz 
Yakınınızdaki bir yerde randevu almak için:         
13 20 50

Daha fazla bilgi için 
breastscreen.nsw.gov.au

Tercüman yardımı için 
13 14 50  

  facebook.com/BreastScreenNSW

Bir  
BreastScreen NSW 

Değerlendirme 
Kliniğine 

Yapacağınız  
Ziyaret

Değerlendirme Kliniğinde bulunan bir 
uzmanlar ekibi görüşmeniz boyunca size 
yol gösterecektir.
Onlar sizin olası endişelerinize karşı 
anlayış gösterir ve sonucun zamanında 
sağlanmasını amaçlarlar.

Turkish

Değerlendirme 
Kliniğine başvuran 
kadınların %90’ına 
kendilerinde meme 
kanserine dair bir 

işaret bulunmadığı 
bildirilecektir

Your visit to a BreastScreen NSW Assessment Clinic
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Neden Değerlendirme Kliniğine 
gitmem istenmektedir?
Değerlendirme Kliniğine gitmeniz 
istenmektedir; çünkü mamogramınızda (meme 
röntgeni) ilaveten incelenmesi gereken bir 
bölge bulunmaktadır.

Sıradan bir mamogram çektiren yaklaşık her 20 
kadından 1’inin Değerlendirme Kliniğinde ilave 
testlere tabi tutulmak için BreastScreen (Meme 
Tarama) NSW’ye geri gitmesi istenmektedir. 

İlave test yaptırması için geri çağrılan 
kadınların yaklaşık %90’ında meme 
kanseri görülmemektedir. 

Ne gibi testler yaptırmam gerekebilir?
İlk yaptırdığınız mamogram sonuçlarına bağlı 
olarak aşağıdaki testlerden bir veya daha 
fazlasını yaptırmaya ihtiyacınız olabilir.

Değerlendirme Kliniğinde yaptırmanız gereken 
test/testler şunları içerebilir:

• ilave incelemeyi gerektiren bölgeye bakmak 
için bir mamogram (meme röntgeni)

• meme dokunuzun daha fazla ayrıntısını 
göstermek için ses dalgaları ile çalışan 
bir meme ultrasonu

• bir doktor veya hemşirenin göğüslerinizde 
herhangi bir değişiklik olup olmadığını 
görmeye veya dokunarak hissetmeye 
çalışacağı bir klinik meme muayenesi.

İlave test olarak bir iğne biyopsisi (parça 
alımı) gerekebilir. Gerekli olması halinde 
Değerlendirme Kliniği görevlisi bunu sizinle 
görüşecektir.

Orada ne kadar süre kalmam gerekir?
Bu testler genel olarak 2 ile 4 saat kadar 
sürebilir. Ancak bazen bir görüşme daha fazla 
zaman alabilir. Bu nedenle her olasılığa karşı 
bütün gününüzü bu ziyaretinize ayırmanız 
önerilmektedir.

İstenmesi halinde BreastScreen NSW bir 
doktor raporu sağlayabilir.

Aile bireyleri veya arkadaşlarınızın sizinle 
birlikte gelmesini memnunlukla karşılarız.

Doktor ve Danışmanlarımız tüm Değerlendirme 
Kliniklerinde mevcuttur ve onlar olabilecek tüm 
sorularınıza cevap vereceklerdir.

Sonuçları ne zaman öğrenebilirim?
Çoğu hallerde test sonuçları görüşmenizin 
olduğu gün hazır olacaktır.

Biyopsi benzeri bazı sonuçların çıkması daha 
uzun süre alabilir. Değerlendirme Kliniği 
görevlileri bu durumu size görüşme sırasında 
açıklayacaktır. 

Sizin izninizle, sonuçlar kendi doktorunuza da 
gönderilecektir.

Değerlendirme kliniğindeki testlerin 
maliyeti ne kadar olacaktır?
BreastScreen NSW Değerlendirme 
Kliniklerinde yapılan tüm testler ücretsizdir.

Görüşmemden sonra neler olacaktır?
Değerlendirme Kliniğine başvuran kadınların 
%90’ına kendilerinde meme kanserine dair 
bir işaret bulunmadığı bildirilecektir.

Bir sonraki mamogramınızı ne zaman 
yaptırmanız gerektiği size belirtilecektir.  

Meme kanseri bulunması halinde 
Değerlendirme Kliniğindeki görevliler daha 
sonra yapılacak şeyler konusunda size destek 
ve tavsiye sağlayacaktır.

BreastScreen NSW 
Değerlendirme 

Kliniklerinde 
yapılan tüm testler 

ücretsizdir
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