BreastScreen SA
(Serbian)

Препорука
Ако бисте хтели да поделите своје позитивно
искуство у BreastScreen SA са другим женама
да бисте помогли да их охрабримо да учествују
у контролном тестирању на рак дојке, волели
бисмо да се чујемо с Вама! Има више начина
како можете да испричате своју причу – молимо
да контактирате наш тим за промовисање и
образовање на 08 8274 7100 или пошаљите
имејл на BSSApromoed@health.sa.gov.au да
бисте сазнали више.
Биће нам драго да Вас поново видимо кад буде
време за Ваше поновно контролно снимање.

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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После Вашег
термина за
снимање
дојки

Шта се дешава после мог
контролног мамограма?

Шта ако буду потребни додатни
тестови?

Снимци Вашег контролног мамограма
ће се послати у нашу Државну јединицу
за координацију (State Coordination Unit)
у Аделајд да их прегледају два доктора
(специјалисти радиолози), независно
један од другог.

Једном мањем броју жена биће потребно да
се врати да се ураде додатни тестови, који
могу да укључе детаљније рендгенске снимке,
ултразвучни преглед и друге тестове који се
раде бесплатно на нашој клиници за преглед
(Assessment Clinic) у Аделајду.

Кад ћу доботи резултате?

Већина жена које добију позив за додатне
тестове увери се да нема рак дојке.

Ако се не нађе никакав знак за рак
или ако не буде био потребан никакав
додатни тест, Ви и Ваш именовани
лекар ћете бити обавештени писмено о
резултатима у року од 14 дана.

Молимо будите доступни шест недеља након
Вашег термина за снимање дојки, за сваки случај
ако би били потребни додатни тестови. Aкo
планирате да идете некуда, замолићемо Вас да
нам дате алтернативне податке за контакт.

Већина жена добије умирујући налаз
да њени снимци не показују знакове за
рак дојке.
Ваши контролни снимци дојке ће се
похранити у BreastScreen SA, да би се
могли успоредити с новим снимцима
дојки у будућности. Ако донесете са
собом приватно урађене слике, ми
ћемо их вратити Вама.
BreastScreen SA има строга правила
о поверљивости, тако да особље не
може да остави поруку преко телефона
или да разговара о Вашим налазима
с Вашом родбином или с другима без
Ваше дозволе.
Молимо да контактирате BreastScreen
SA ако нисте добили резултате у року
од 21 дана.

Кад треба да урадим следеће
контролно снимање дојки?
Ако се не нађе никакав знак за рак, за две године
ћемо Вам послати подсетник - позив за следеће
снимање дојки. У неким случајевима препоручује
се снимање дојки сваке године.
Контролно снимање дојки не спречава појаву
рака дојке у бућности, зато снимање дојки треба
да се понови у редовним интервалима, да би се
на време откриле промене у дојкама.

Да ли треба ишта дурго да урадим
између посета за снимање?
Између посета за снимање важно је да будете
свесни нормалног изгледа и осећаја својих
груди. Ако приметите било какву промену, као
на пример квржицу или исцедак из брадавице,
треба што пре да контактирате свог лекара да
бисте организовали додатне претраге.

Шта се дешава с мојим
информацијама у вези контролног
снимања?
Резултати свих тестова које урадите и копије
слика са контролних снимања се шаљу
Вашим именованим лекарима ако треба, те
било ком другом доктору који је укључен у
даљња тестирања и лечење. Информације о
претрагама и о лечењу након Вашег контролног
снимања се сакупљају од Ваших доктора који
Вас лече, како би BreastScreen SA могао да
осигура да примате најприкладнији третман.

Како могу да добијем приступа
својим подацима?
Копије Ваших снимака дојки могу да се
дадну, уз Ваш пристанак, другим службама
BreastScreen Australiа које Ви посетите. Даће
се и именованим специјалистима ако буде
потребно ради Вашег лечења.
Копију свог досијеа за Вашу личну евиденцију
можете да добијете ако предате моблу по
закону о слободи информација (Freedom of
Information). Можда ћете морати нешто да
платите за то. Да бисте сазнали више о томе,
молимо контактирајте Breast Screen SA нa
13 20 50.

Давање повратне информације
Верујемо да сте задовољни с услугом коју
сте данас примили – ако желите да дате неки
коментар, идеју или предлог у вези с нашим
програмом, можете да добијете картицу за
повратну информацију на рецепцији клинике,
или можете да нас назовете на 13 20 50.

