Greek

BreastScreen SA
Caring for women from ocean to outback

Μήπως γνωρίζετε για
τη δωρεάν προληπτική
μαστογραφία για τον
εντοπισμό καρκίνου;
Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συνηθισμένος
καρκίνος που διαγιγνώσκεται στις γυναίκες.
Αν είστε γυναίκα ηλικίας 40 ετών ή μεγαλύτερη,
δικαιούστε να κάνετε μια δωρεάν προληπτική
μαστογραφία (breast X-ray) με την υπηρεσία
BreastScreen SA, κάθε δύο χρόνια.
Η προληπτική μαστογραφία είναι, προς το παρόν,
ο μόνος κλινικά αποδεδειγμένος τρόπος για τον
έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του μαστού, πριν
αρχίσουν να εμφανίζονται τα συμπτώματα.
Τα ποσοστά επιβίωσης από τον καρκίνο του
μαστού βελτιώνονται κάθε χρόνο, αλλά ο έγκαιρος
εντοπισμός είναι πολύ σημαντικός για μια πιο
απλή και πιο επιτυχή θεραπεία.
Η καλή υγεία θα πρέπει να είναι η πρώτη σας
προτεραιότητα.
Το ραντεβού σε μια από τις κλινικές μας διαρκεί
μόνο 10 λεπτά και το γυναικείο μας προσωπικό
και οι ειδικοί ακτινολόγοι θα φροντίσουν έτσι ώστε
η εμπειρία σας να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετη.
Για να κλείσετε ένα ραντεβού ή για να μάθετε
περισσότερα, τηλεφωνήστε μας στον αριθμό:
13 20 50. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες
διερμηνέων, αν χρειαστεί.

Στοιχεία και Σημαντικές Πληροφορίες
>> Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος

που διαγιγνώσκεται στις γυναίκες. Η 1 στις 10 γυναίκες που
ζουν στην Νότια Αυστραλία (South Australia ) θα αναπτύξει
καρκίνο του μαστού, πριν την ηλικία των 75 ετών.

>> Ο κίνδυνος ανάπτυξης του καρκίνου του μαστού αυξάνεται με
την ηλικία. Το 75% των υποθέσεων διάγνωσης καρκίνου του
μαστού έγινε σε γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών.

>> Οι 9 στις 10 γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του
μαστού δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό της νόσου.

>> Οι προληπτικές μαστογραφίες (Screening mammograms

(breast X-rays) είναι προς το παρόν, ο μόνος
αποδεδειγμένος τρόπος για τον έγκαιρο εντοπισμό καρκίνου
του μαστού, πριν μια γυναίκα παρατηρήσει οποιαδήποτε
συμπτώματα.

>> Δεν χρειάζεστε παραπομπή από το γιατρό σας για να

κλείσετε ένα ραντεβού σε μια κλινική του BreastScreen SA.

>> Το BreastScreen SA έχει 7 κλινικές και 3 κινητές ομάδες

οι οποίες ταξιδεύουν σε περιοχές της επαρχίας, κάθε δύο
χρόνια.

>> Ακόμα και αν κάνετε τακτικές προληπτικές μαστογραφίες

είναι σημαντικό για σας να έχετε την «επίγνωση του μαστού
σας». Διαθέστε λίγο χρόνο να ελέγξετε το συνηθισμένο
«σχήμα» και την «αίσθηση» των μαστών σας και αυτό θα
σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις οποιεσδήποτε αλλαγές οι
οποίες μπορούν να λάβουν χώρα, ανά πάσα στιγμή.

>> Σημαντικό: Αν παρατηρήσετε κάποιες αλλαγές όπως ένα

νέο εξόγκωμα ή μια διόγκωση, μια αλλαγή στο μέγεθος ή
στο σχήμα των μαστών σας, μια εκροή της ρόγας, πόνο
ή αλλαγές του δέρματος, κλείστε ένα ραντεβού για να τα
συζητήσετε αυτά τα συμπτώματα με το γιατρό σας, χωρίς
καθυστέρηση.

>> Τα καλά νέα είναι ότι τα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο

του μαστού εξακολουθούν να βελτιώνονται κάθε χρόνο.
Πρόσφατες στατιστικές έδειξαν ότι, οι γυναίκες που έχουν
διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού έχουν 89% ευκαιρία
επιβίωσης αν ο καρκίνος τους είχε εντοπιστεί όταν βρισκόταν
στα πρώτα στάδια.

>> Κάντε ενέργειες τώρα για να κλείσετε ένα ραντεβού σε μια
από τις κλινικές μας. Η υπηρεσία μας διατίθεται δωρεάν
και επίσης διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνέων, αν
χρειαστεί.

>> Τηλέφωνο: 13 20 50
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