Badanie mammograficzne jest szybkie
darmowe, poufne
oraz przeprowadzane przez kobiety.


Zaproszenie na badanie otrzymasz

listownie

Przyjdź do naszego mobilnego
laboratorium

Wykonaj badanie przesiewowe

Zdjęcia mammograficzne są odczytywane przez dwóch specjalistów.
Wyniki następnie zostaną wysłane
na Twój adres w przeciągu trzech
tygodni

Badaj swoje piersi w okresie
poprzedzającym następne badanie. Szczegółowe informacje na
odwrocie ulotki

Rak piersi jest najczęściej występującym rakiem u kobiet:
•u jednej na osiem kobiet rozwinie się rak piersi na którymś z etapów jej życia
•Rak piersi duzo częściej rozwija się u kobiet w Twoim wieku
•Większość nowotworów piersi zdiagnozowanych w trakcie badań mammograficznych, jest we wczesnym stadium, co daje duże szanse na pełny powrót do zdrowia
•Badanie przesiewowe są najbardziej skuteczną metodą wykrywania chorób piersi we wczesnym stadium
Upewnij się, że będziesz mogła wziąć udział w badaniu, to może uratować Ci życie! Jeśli jednak nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie, prosimy o informację.
Bądź świadoma, iż ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta wraz z wiekiem.
Wciąż będzie to usługa darmowa, po prostu skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo w celu umówienia wizyty.
Dane kontaktowe do działu Badań Przesiewowych Miasta Sandwell i Walsall tel. 0121 507 4967 lub

www.bscreen.org.uk/city

E-mail: swb-tr.cswbreastscreeening@nhs.

Ulotka dostępna w następujących językach: arabski, bengalski, kantoński, hinduski, gudżarati, polski, pendżabski, somalijski oraz urdu. www.bscreen.org.uk/city
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Bądź świadoma zmian jakie zachodzą w twoim organizmie. Dbaj
o swoje piersi regularnie oraz zwracaj uwagę na zmiany wizualne.
Świadome samobadanie piersi, ma na celu, abyś dostrzegła moment , kiedy zachodzą niepożądane zmiany.
Nie ma dobrych i złych sposobów na badanie piersi. Rób to
w sposób dla Ciebie najbardziej wygodny i praktyczny np.
pod prysznicem lub podczas nakładania kremu lub balsamu
do ciała. Powinnaś zwracać uwagę zarówno na wygląd jak i
strukturę piersi przy dotyku, pamiętając jednocześnie, aby
skupiać się na całym obszarze piersi.
Sama wiesz najlepiej jak na co dzień wyglądają Twoje piersi
oraz jakie są w dotyku, więc jeśli dostrzeżesz jakieś zmiany,
skontaktuj się natychmiast ze swoim lekarzem rodzinnym.
Jeśli niepokoisz się stanem swoich piersi odwiedź naszą stronę internetową www.breastcancercare.org.uk lub
zadzwoń na naszą darmową oraz anonimową infolinię
pod nr 0808 800 6000 ( sms „Relay” pod nr 18001). Usługi
tłumacza są dostępne.
Breast Cancer Care nie tylko wspiera ludzi chorych na raka
piersi. Staramy się również kłaść nacisk na regularne badania w celu wczesnego wykrywania nowotworów, jak również
udzielamy wszelkich informacji, o tym jak dbać o swoje piersi. Prowadzimy również działalność wydawniczą poświęconą
tematyce mammografii oraz samobadaniu.
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You know better than anyone how your breasts look and feel normally, so if you notice a change, go
and see your GP as soon as you can.
For any health breast concerns, visit www.breastcancercare.org.uk or call our free, confidential Helpline on
0808 600 6000 (Text Relay 18001). Interpreters are available in any language.

Taking care of your breasts

Breast Cancer Care doesn’t just support people affected by breast cancer. We
also promote
the is all about caring for your body, getting to know your
Breast
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importance of early detection and answer your questions about breast health.
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Informacje zawarte w tej ulotce zostały wykonane przy współpracy Brast Cancer Care

