BreastScreen SA
(Turkish)

Referans
Olumlu BreastScreen SA deneyiminizi, meme
kanseri taramasına katılmaları için diğer kadınları
teşvik etmekte yardımcı olmak amacıyla paylaşmak
isterseniz, sizi duymak isteriz! Deneyiminizi çeşitli
şekillerde paylaşabilirsiniz – daha ayrıntılı bilgi
için lütfen Promosyon ve Eğitim (Promotions and
Education) ekibimizle 08 8274 7100 numaralı
telefonla veya BSSApromoed@health.sa.gov.au
adresine e-posta yollayarak irtibat kurun.
Bir sonraki meme taramanızın zamanı geldiğinde
sizi tekrar görmeyi ümit ediyoruz.

For more information
BreastScreen SA
SA Health
Telephone: 13 20 50
www.sahealth.sa.gov.au/breastscreen
bssaenquiries@health.sa.gov.au
If you do not speak English, request an
interpreter from SA Health and the Department
will make every effort to provide you with an
interpreter in your language.
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Meme tarama
randevunuzdan
sonra

Meme tarama randevumdan
sonra ne olacak?
Tarama mamografisi görüntüleriniz, en az
iki uzman doktor (Radyoloji Uzmanları)
tarafından bağımsız olarak kontrol edilmek
üzere, Adelaide’deki Eyalet Koordinasyon
Birimi’mize (State Coordination Unit)
gönderilecektir.

Sonuçlarımı ne zaman
alacağım?
Herhangi bir meme kanseri belirtisi yoksa
veya daha başka bir değerlendirme
gerekmiyorsa, sonuçlar size ve
doktorunuza yazılı olarak 14 gün içinde
bildirilecektir.

Daha başka testler gerekiyorsa?
Çok az sayıda kadının daha başka testler için geri
gelmesi gerekecektir. Bu testlere daha ayrıntılı
röntgen görüntüleri, ultrason muayenesi ve daha
başka testler dahil olabilir, bunlar Adelaide’deki
Değerlendirme Kliniği’mizde (Assessment Clinic)
ücretsiz olarak yapılır.
Değerlendirme ve başka testler için geri çağrılan
kadınların çoğuna meme kanseri olmadıkları
güvencesi sağlanır.
Meme tarama randevunuzu takiben altı hafta, başka
testlerin gerekebileceği ihtimaliden dolayı, lütfen
müsait olun. Bir yerlere gitmeyi planlıyorsanız, irtibat
kurabilmemiz için lütfen bize başka irtibat detayları
sağlayın.

Kadınların çoğuna meme kanserinin hiçbir
belirtisi olmadığı güvencesi sağlanır.

Bir sonraki meme taraması ne zaman
yapılacak?

Meme tarama görüntüleriniz, ileride
yapılacak olan meme taramalarınızla
kıyaslanabilmesi için,

Herhangi bir meme kanseri işareti yoksa, bir sonraki
meme taramanız için hatırlatıcı bir çağrı iki yıl
sonra gönderilecektir. Bazı durumlarda yıllık meme
taramaları tavsiye edilebilir.

BreastScreen SA’da muhafaza edilecektir.
Özel olarak yaptırmış olduğunuz
görüntüleri yanınızda getirdiyseniz, onları
size geri yollayacağız.
BreastScreen SA’nın sıkı gizlilik ilkeleri
vardır ve görevlilerimiz telefon mesajları
bırakamaz veya izniniz olmadan sonuçları
akrabalarınızla veya başkalarıyla
görüşemez.
Sonuçlarınız 21 gün içinde elinize
geçmezse lütfen BreastScreen SA ile
irtibat kurun.

Meme taramasını yaptırmak ileride meme kanserini
önlemez ve memedeki değişiklikleri saptamak
için düzenli aralıklarla meme taramaları yaptırmak
gereklidir.

Tarama ziyaretleri arasında herhangi
birşey yapmam gerekir mi?
Tarama ziyaretleriniz arasında memelerinizin
normal görüntüsünün ve hissedişinin bilincinde
olmanız önemlidir. Yumru veya meme ucundan
akıntı gibi herhangi bir değişiklik dikkatinizi çekerse,
incelemeler yapılması için en kısa zamanda
doktorunuzla irtibat kurun.

Tarama ziyaretlerimle ilgili bilgilerle
ne yapılır?
Yapılan testlerin sonuçları ve meme tarama
görüntülerinin kopyaları, gerekirse adını verdiğiniz
doktorlara ve ileri seviyede testlerle veya tedavi ile
ilgili diğer doktorlara gönderilir. Meme taramanızı
takiben başka incelemeler ve tedavi ile ilgili bilgiler,
size en uygun bakımın sağlandığından emin olmak
için BreastScreen SA’ya yardımcı olması amacıyla
size tedavi sağlayan doktordan alınır.

Kayıtlarıma nasıl erişebilirim?
Meme tarama görüntülerinizin kopyaları sizin
rızanız ile gitmiş olduğunuz herhangi bir başka
BreastScreen Australia hizmetine sağlanacaktır.
Sürekli tedavi için gerekli ise, adını verdiğiniz
uzman doktor(lar)a da sağlanacaktır.
Kendi kişisel kayıtlarınız için kopyalar, Bilgi
Özgürlüğü’ne (Freedom of Information) başvuruda
bulunularak alınabilir. Ücret ödemeniz gerekebilir.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Breast Screen SA ile
13 20 50 numaralı telefondan irtibat kurun.

Geribildirim sağlamak
Bugün size sağlanan hizmetten memnun kaldığınızı
ümit ediyoruz – herhangi bir yorumda bulunmayı,
programımız hakkında fikirlerinizi veya önerilerinizi
bildirmeyi arzu ederseniz, geribildirim kartları
kliniğin recepsiyon kısmında bulunur veya bizi
13 20 50 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

