
Ce este un screening la sân?

De ce să îți faci screening 
la sân?

Prezentarea la  
mamografie

Motive pentru a te prezenta 
și la ce să te aștepți

Serviciul de screening la sân 
din Dudley, Wolverhampton 

și South West Staffordshire

•	 Cancerul la sân poate fi o boală gravă. Multe 
vieți sunt salvate deoarece cancerul este 
diagnosticat și tratat devreme cu ajutorul 
acestui test.

•	 Cancerul la sân este cel mai comun tip de 
cancer din Marea Britanie.

•	 Una din șapte femei suferă de cancer la sân

•	 Riscul de cancer la sân crește odată cu 
înaintarea în vârstă

Cabinetul din Dudley:
Dudley Breast Screening Unit  

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

Tel: 01384 244177

Cabinetul din Cannock:
Cannock Breast Screening Unit 

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

Scanează codul QR de mai jos pentru a vedea 
o animație despre screeningul la sân.

Screening 
medical gratis 

prin NHS, odată 
la trei ani, pentru 
femei cu vârste 

între 50 și 71 
de ani

Testul verifică 
schimbări care 
sunt prea mici 

pentru a fi 
simțite

Examen 
medical 
la sâni

Radiografie 
la sân cu 

doză mică 
de radiație

dudleywolverhamptonbss@nhs.net
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Ce se întâmplă în ziua 
programării?

Când îți va veni rândul, tehnicianul radiolog te 
va chema în sala de examinare pentru a efectua 
mamografia.

Dacă nu se depistează nimic, 
vom repeta testul peste trei ani.

Unele femei vor fi chemate înapoi pentru analize 
suplimentare.

Dacă aceste analize sugerează semne de cancer, 
cineva va discuta cu tine despre ce se va întâmpla 
în continuare.

Nu uita să îți verifici sânii în mod regulat și să fii 
conștientă de orice schimbări.

Pentru întrebări sau informații 
suplimentare, contactează 
medicul de familie (GP).

Vei primi o scrisoare cu câteva 
săptămâni înainte de data 
programării.

Când vei sosi la programare, datele 
tale personale trebuie confirmate, 
așadar, dacă nu le poți comunica, te 
rugăm să aduci un act de identitate.

Toți membrii personalului care 
efectuează mamografii sunt 
femei.

Odată ce mamografia este 
completă, te poți îmbrăca și 
merge acasă.

În timpul examinării, ți se va face un set de 
radiografii. În acest scop, tehnicianul îți va plasa 
sânul pe aparatul de radiografie, care va aplica 
presiune pe sân. Unele persoane pot simți un ușor 
disconfort.

Un nodul sau 
o umflătură 
diferită față de 
aspectul normal 
al sânului.

Sfârcul este 
inversat (înfundat) 
sau își schimbă 
forma

Scurgere 
(lichid) din 
sfârc

Schimbarea 
texturii pielii, 
precum apariția 
gropițelor

Iritație sau 
roșeață în jurul 
sfârcului

Umflătură în zona 
subrațului sau 
claviculei

Te rugăm să porți 
articole vestimentare 
separate (bluză și 
pantaloni) și să nu îți 
aplici deodorant sau 
pudră de talc.

Dacă vrei să te oprești 
în orice moment, 
poți să îi comunici 
tehnicianului.

Vei fi instruită să îți 
îndepărtezi hainele din 
partea de sus, inclusiv 
sutienul, într-o cameră 
separată. 
Poți aduce o bluză cu 
nasturi pe care o poți 
purta cât aștepți.

Dacă dorești, îți poți 
păstra eșarfa de păr 
sau hijabul.

Vei primi 
rezultatele în 
decurs de două-
trei săptămâni, 
prin poștă.

APPOINTMENT

DRIVING LICENCE

PASSPORT

RESULTS

Ce se întâmplă după pro-
gramare?

STOP

GP


