FEI.H IVAS EM LOSZURO VIZSGALATRA
A N6pegdrszs6gtigyi Program keret6ben folyamatosan zallanak az
em16 melgbeteged6sek korai felismer6s6t szolg6lo ugynevezett
mam mog r6l'i6s szfir6vizsg6latok.

A 2018. oktober-november kci,zdtti id6szakban az 6n teleptil6s6n
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45-65 6v lkcizdtti n5k egy r6sze n6vre szolo meghivolevelet kapott
em l5szfi 16 vizsg6latra.

Amennyiben ()n is kdzejtik tartozik...
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Lelhet, hogy a vizsg6liat egy napot elvesz a jelen6b6l,
cle cser6be

sokkal aj6nd6kozhatja meg a jciv6jet.

A BETEGSEG KORAI FELISMERESEVCI EICTET
ME]NTHETUK.

BAZ Megyei Kcizpontii K6rhiz 6s Egletemi Oktat6k6rh6z

K6palkot6 Diagnosztikai Oszt6ly SzfirScentrum
Miskolc, lSzentp6teri kapu 72-76.

MAMMocRAFTAS eml6szU n6vzscALAT
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TISZTELT ASSZONYOM!
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N6peg6szs6giigyi Program keret6ben
folyamatosan zajlanak az eml6 megbeteged6sek korai felismer6s6t
szolgif 6 rigynevezett mammogr6fi6s szflrSvizsg6latok. A Miskolcon
mUkod6 Komplex Mammogr6fiiis Kdzpontt6l n6vre szol6, 6s a vizsg6lat
pontos helyet 6s idejet tartalmaz:6 meghivolevelet kapnak a 45-65 6v kozotti
n6k. K6t 6vente minden ezen korcsoportba taftozo asszony lehet6s6get kap
arra, hogy a SzUr6centrum 6ltal v5gzett szUr6vizsg6laton r6szt vegyen.

Ellen On is ezzel a lehetSs6ggel!
Mi6rt van sziiks6g erre

a

vizsg6latra?

Az emlSben

kialakulo

elv6ltoz6sok gyakran l6that6, tapinthat6 elv6ltoz6s n6lkUl fejl6dnek, amikor
m6r tUnetekkel jelzik jelenl6tUkret, a gy6gyul6s es6lyei csokkennek. De a
tUnetmentesen fejl6d5 elvdltoz6sok megfele16 vizsg6lattal 6s ilyen a
mammogr6fi6s vizsg6lat is - nagy val6szinUs6ggel kimutathat6ak. Az id5ben
felismert elv6ltozisok tiibbs6ge j6l gy6gyithat6!
Mi titrt6nik a vizsgilat sorin? El6szqr egy adatlapot kell kitdlteni,
majd a szakasszisztens elv6gzi a tapint6sos eml6vizsg6latot, ismerteti az
6nvizsg6lat helyes modj6t. Ezt kovet6en elv6gzi az emlSkr6l kUl6n-kUlon a
rontgenfr:lv6telt. A vizsgilat nem f6Jdalmas, esetleg n6h6ny
misodpercnyi kellemetlens6ggel jirhat, ugyanis a felv6tel elk6szit6s6hez
az emlSt kiss6 6ssze kell nyomni.
Vizsgilat utin mi tort6nik? Szakorvosgk a felv6teleket ert6kelik. Ezt
nem kell megv6rni, a vizsg6latok eredm6nyf6r6l Srtesit6st kap mindenki.
Abban az esetben, ha a vizsg6lat koros elv6ltoz6st nem tal6lt, legkdzelebb
k6t 6v m0lva (jabb meghlvds alapj6n aj6nlott 0jra a szUrSvizsg6laton
megjelenni. Term6szetesen, ha iddkozben birmilyen panasz jelentkezik,
soron kiivtil fel kell keresni a hSziorvost, aki beutalja a Szffr5centrumba.
Abban az esetben, ha valamilyen rendelleness6get tal6lnak, a visszahfv6

lev6lben megadott id6pontban

a

tov6bbi kivizsg6l6sok miatt kell

SzU r6centru mot felkeresn i.

Ne fetedjuk: EGEszsEcUrux

EnrEKt ucvAzzuNK RA!
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K6t6vente egy napot 6rdemes rdszdnni g szUr6vizsgdlatra, az 6letUnk
meg6r ennyit nekUnk, a csal6dunknak, a tdgabp kdrnyezetUnknek!
Kiiszdniim, hogy v6gigolvasta tij6koztat6n(at!

Edel6nyi JSrisi Hivatal
ti gyi Oszt6ly

N6peg6szs6g

