Serbian

BreastScreen SA
Caring for women from ocean to outback

Да ли знате за
бесплатно тестирање
дојки на рак?
Рак дојки је најчешћа врста рака која се
дијагностицира код жена.
Ако сте жена и имате 40 или више година,
имате право на бесплатан контролни
мамограм (рендген дојки) код BreastScreen SA
(БрестСкрин Јужна Аустралија) сваке друге
године.
Контролни мамограм је за сада једини клинички
доказан начин за рано откривање рака дојке
пре појаве симптома.
Стопа преживљавања рака дојке се побољшава
из године у годину, али рано откривање рака
на дојци је веома важно за једноставније и
успешније лечење.
Добро здравље треба да Вам буде највећи
приоритет.
Термин у једној од наших клиника Вам узме
само 10 минута, a наше женско особље и
специјализовани радиолози ће се побринути за
то да Ваше искуство код нас буде што угодније.
За заказивање термина или за додатне
информације назовите нас на
3 20 50. Бесплатне услуге тумача су Вам на
располагању ако то затражите.

Чињенице и важне информације
>> Рак дојки је најчешћа врста рака која се
дијагностицира код жена. 1 од 10 жена која живи у
Јужној Аустралији добиће рак дојке пре навршене
75. године живота.
>> Ризик од рака дојке повећава се с годинама
старости. 75% случајева рака дојке се
дијагностицира код жена изнад 50 година старости.
>> 9 oд10 жена с дијагнозом рака дојке нема
породичну историју болести.
>> Контролни мамограм је за сада једини клинички
доказан начин за рано откривање рака дојке пре
појаве симптома.
>> Не треба Вам упутница од Вашег лекара да бисте
заказали термин на клиници BreastScreen SA.
>> BreastScreen SA имa 7 клиника и 3 мобилне
јединице које путују у регионалне крајеве сваке
друге године.
>> Чак и ако редовно имате мамограме, важно је да
будете “свесни својих груди”. Посветите времена
томе да испитате нормалан “изглед” и “осећај”
својих груди, јер то ће вам помоћи да приметите
промене које могу да се појаве било кад.
>> Важно: Ако приметите било какве промене, као
што су нове квржице или квргавост, промену у
величини или облику груди, секрет из брадавице,
бол или промену на кожи, закажите термин код
лекара без одлагања да се консултујете у вези тих
симптома.
>> Добра вест je да се стопа преживљавања рака
дојке побољшава из године у годину. Недавне
статистике показују да жене код којих се дијагноза
рака дојке постави у раној фази имају 89% шансе
да преживе.
>> Урадите нешто сада да закажете термин у једној
од наших клиника. Наше услуге су бесплатне,
a стоје Вам на располагању и бесплатне услуге
тумача ако то затражите.
>> Зовите 13 20 50.
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