
Czym jest mammografia?

Dlaczego warto poddawać 
się badaniu piersi?

Udział w badaniu  
piersi

Dlaczego warto się poddać 
temu badaniu i czego można 

się spodziewać

Dudley, Wolverhampton and 
South West Staffordshire 
Breast Screening Service

•	 Rak piersi bywa poważną chorobą. Diagnoza 
i wczesne leczenie dzięki badaniom piersi 
pozwala ratować życie.

•	 Rak piersi jest czwartym najczęściej 
występującym rakiem w Wielkiej Brytanii.

•	 Jedna na siedem kobiet zachoruje na raka 
piersi.

•	 Ryzyko raka piersi wzrasta wraz z wiekiem.

Biuro w Dudley:
Dudley Breast Screening Unit  

Russells Hall Hospital, X-ray Department 
Pensnett Road, Dudley, DY1 2HQ

Tel.: 01384 244177

Biuro w Cannock:
Cannock Breast Screening Unit 

Cannock Chase Hospital, Brunswick Road 
Cannock, WS11 5XY
Tel.: 01543 576235

Zeskanuj poniższy kod QR, aby obejrzeć  
animowany film na temat badania piersi.

Bezpłatne, 
przeprowadzane 
co 3 lata badanie 
piersi na NHS dla 

kobiet w wieku od 
50 do 71 lat

Wykrywanie 
zmian, które 

są zbyt 
małe, aby je 

wyczuć

ZESKANUJ 
MNIE

Badanie 
zdrowia 

piersi

Prześwietle-
nie o niskiej 

intensywności 
promieniowa-

nia rentgenow-
skiego

dudleywolverhamptonbss@nhs.net
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Co dzieje się w dniu wizyty?

Kiedy przyjdzie Twoja kolej, radiolog wezwie Cię 
do gabinetu, gdzie zostanie przeprowadzona 
mammografia.

Niektóre kobiety zostaną poproszone o 
powrót	do	zespołu	ds.	badań	piersi	w	celu	
przeprowadzenia	dalszych	badań.

Jeśli po tych badaniach okaże się, że być może 
masz raka, ktoś porozmawia z Tobą o tym, co 
wydarzy się dalej.

Pamiętaj, aby regularnie badać i sprawdzać piersi.

Skontaktuj się ze swoim lekarzem 
rodzinnym, jeśli masz dalsze 
problemy lub wątpliwości.

Na kilka tygodni przed planowaną 
wizytą	otrzymasz	list	z	informacją	o	
terminie.

Gdy	przybędziesz	na	miejsce	
wizyty, będziesz musiała 
potwierdzić swoje dane, więc jeśli 
ich nie pamiętasz, weź ze sobą 
dowód tożsamości.

Wszystkie osoby 
pracujące przy badaniach 
mammograficzne to kobiety.

Po	ukończeniu	mammografii	
będziesz mogła się ubrać i wrócić 
do domu.

Podczas badania robiona jest seria zdjęć 
rentgenowskich. Będzie to wymagało od 
radiologa ułożenia Twojej piersi na urządzeniu 
rentgenowskim, które następnie ją ściśnie. Dla 
niektórych	kobiet	jest	to	dość	niekomfortowe.

Guzek	lub	
zgrubienie, 
różniące się od 
reszty piersi

Sutek zostaje 
odwrócony 
(wciągnięty) lub 
zmienia kształt

Wyciek płynu 
z brodawki 
sutkowej

Zmiana 
powierzchni 
skóry, np. 
wgłębienie

Wysypka lub 
zaczerwienienie 
na skórze lub 
wokół brodawki 
sutkowej

Obrzęk pod 
pachą lub wokół 
obojczyka

Nie zakładaj 
jednoczęściowej 
odzieży ani nie używaj 
dezodorantu lub talku.

Jeśli chcesz 
zrezygnować z 
badania w dowolnym 
momencie, po prostu 
powiedz o tym 
radiologowi.

Zostaniesz poproszona o 
przejście do przebieralni 
i zdjęcie górnej części 
garderoby, w tym stanika.
Warto zabrać ze sobą 
rozpinany	sweter/bluzkę,	
którą można założyć na 
czas oczekiwania.

Jeśli chcesz, możesz 
mieć na głowie 
chustę lub hidżab.

Wyniki 
otrzymasz 
pocztą w ciągu 
dwóch lub 
trzech tygodni.

TERMIN

PRAWO JAZDY

PASSPORT

WYNIKI

Co się dzieje po wizycie?

STOP

GP

Jeśli wynik badania mammo-
graficznego będzie negatywny, 
poprosimy Cię o ponowne zgłosze-
nie się na badanie za trzy lata.


