BreastScreen SA
(Polish)

Pochwały
Jeżeli chciałabyś się podzielić swoimi pozytywnymi
doświadczeniami w klinice BreastScreen SA z
innymi kobietami, by zachęcić je do udziału w
badaniach profilaktycznych piersi, będzie nam
bardzo miło! Swoimi wrażeniami można się
podzielić na wiele sposobów – prosimy o kontakt
z zespołem działu promocji i oświaty (Promotions
and Education) pod numerem 08 8274 7100 lub
pocztą elektroniczną na adres
BSSApromoed@health.sa.gov.au, by się więcej
dowiedzieć.
Z przyjemnością czekamy na ciebie przy okazji
kolejnego badania profilaktycznego.

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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Po badaniu
mammograficznym

Co się dzieje po wykonaniu
mammografii profilaktycznej?

A jeżeli potrzebne będą dodatkowe
badania?

Twoje zdjęcia mammograficzne
zostaną wysłane do stanowego działu
koordynacyjnego w Adelajdzie

Niewielka liczba kobiet musi wrócić na dodatkowe
badania. Mogą to być bardziej szczegółowe zdjęcia
rentgenowskie, badanie ultrasonograficzne i inne
testy, które wykonywane są bezpłatnie w naszej
klinice diagnostycznej w Adelajdzie.

dla oddzielnego sprawdzenia przez co
najmniej dwóch lekarzy specjalistów
(radiologów).

Kiedy otrzymam wyniki
badania?
Jeżeli nie będzie żadnych oznak raka i
nie będą potrzebne dodatkowe badania,
otrzymasz wyniki listownie w przeciągu 14
dni. Otrzyma je również wyznaczony przez
ciebie lekarz.
Większość kobiet otrzymuje
potwierdzenie, że ich zdjęcia nie wykazują
żadnych oznak raka.
Twoje zdjęcia profilaktyczne będą
przechowywane przez BreastScreen SA
dla porównania przy przyszłych badaniach
piersi. Jeżeli przyniosłaś ze sobą swoje
własne zdjęcia, zostaną ci one zwrócone.
BreastScreen SA ma regorystyczną
politykę ochrony prywatności i nasz
personel nie może zostawiać wiadomości
telefonicznych ani rozmawiać o twoich
wynikach z rodziną lub innymi osobami
bez twojego upoważnienia.
Jeżeli nie otrzymasz wyników w ciągu 21
dni, prosimy o kontakt z BreastScreen SA.

Większość kobiet wezwanych na dalsze badania
otrzymuje potwierdzenie, że nie ma raka piersi.
Prosimy na wszelki wypadek zarezerwować czas
przez sześć tygodni po badaniu piersi, gdyby
potrzebne były dalsze testy. Jeżeli planujesz wyjazd,
podaj nam inną możliwość kontaktu.

Kiedy odbędzie się moje następne
badanie mammograficzne?
Jeżeli nie zostaną wykryte żadne oznaki raka piersi,
otrzymasz zaproszenie na następną wizytę za dwa
lata. W niektórych przypadkach może być zalecane
badanie piersi co rok.
Badanie profilaktyczne piersi nie zapobiega rakowi
piersi w przyszłości i, aby wykryć ewentualne
zmiany w piersiach, należy wykonywać ich badania
profilaktyczne w regularnych odstępach czasu.

Czy powinnam coś robić pomiędzy
badaniami mammograficznymi?
Pomiędzy wizytami na badania profilaktyczne,
ważne jest, byś wiedziała jak normalnie wygladają
i jakie są w dotyku twoje piersi. Jeżeli zauważysz
jakieś zmiany, jak guza czy wysięk z sutka, powinnaś
jak najprędzej skontaktować się z lekarzem, by
umówić się na dalsze badania.

Co się dzieje z informacjami
związanymi z moją wizytą na badania
profilaktyczne?
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wyniki wszelkich
twoich badań i kopie zdjęć rentgenowskich piersi
wysyłane są do wskazanych przez ciebie lekarzy
i innych lekarzy prowadzących dalsze badania.
Informacje o wykonanej diagnostyce i leczeniu
zbierane są od lekarzy prowadzących, by pomoć
BreastScreen SA w zapewnieniu ci możliwie
najlepszej opieki.

Jak mogę uzyskać dostęp do swojej
kartoteki?
Kopie zdjęć rentgenowskich piersi mogą za twoją
zgodą być udostępnione każdej innej klinice
BreastScreen Australia, do której zechcesz się
udać. Będą również dostarczone wskazanym
przez ciebie lekarzom, jeżeli wymaga tego dalsze
leczenie.
Kopie informacji w swojej kartotece dla użytku
własnego możesz uzyskać składając podanie
o swobodny dostęp do informacji (Freedom of
Information). Może to wymagać uiszczenia opłaty.
By uzyskać informacje dodatkowe, zadzwoń do
Breast Screen SA pod numer 13 20 50.

Uwagi i komentarze
Mamy nadzieję, że jesteś zadowolona z przebiegu
dzisiejszej wizyty. Jeżeli chciałabyś zgłosić
jakieś uwagi, przemyślenia lub sugestie na
temat naszego programu, odpowiednie do tego
formularze dostępne są w recepcji, można też do
nas zadzwonić pod numer 13 20 50.

