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UWAGA 

Skierowanie na badanie MAMMOGRAFICZNE (prawidłowo i czytelnie wypełnione) powinno być dostarczone do Rejestracji Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej . 

  

 



 

 

CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI RADOMSKIEJ 

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Z PRACOWNIĄ MAMMOGRAFICZNĄ 

WSKAZÓWKI DLA PACJENTA KIEROWANEGO NA BADANIE MAMMOGRAFICZNE 

 

 Lista dokumentów do kwalifikacji: 

1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 

2. Skierowanie do szpitala, 

3. Wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, które stanowią podstawę skierowania do 

szpitala, 

4.Istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym, oraz przeprowadzonym 

leczeniu. 

Przygotowanie pacjenta do badania: 

1. Najlepszym terminem wykonania badania jest drugi tydzień cyklu miesięcznego (1 dzień miesiączki jest 

pierwszym dniem cyklu).Jeżeli jest to możliwe najlepiej zaplanować wykonanie badania mammograficznego 

między 6 a 12 dniem cyklu (w okresie, kiedy piersi są najmniej bolesne). 

2. Zalecane jest przyniesienie ze sobą na badanie mammograficzne ostatnio wykonywanych zdjęć piersi, by lekarz 

mógł dokonać porównania obrazu i ocenić zmiany zaistniałe w czasie. Takie postępowanie jest w pełni 

uzasadnione i niezwykle ważne, gdyż pozwala na wychwycenie rozwijających się nieprawidłowości już w 

najwcześniejszym stadium ich rozwoju. 

3.  W dniu badania nie należy stosować żadnych środków chemicznych takich, jak: perfumy, dezodoranty, zasypki 

i inne środki przeciw potowe. Wszystkie te preparaty mogą niekorzystnie wpływać na skuteczne działanie 

prześwietlenia. Niektóre ze składników mogą powodować powstanie na filmie artefaktów, co może sugerować 

nieprawidłowy obraz, a nawet spowodować konieczność powtórzenia badania. 

4. Należy ubrać się tak, by ubranie składało się z dwóch części - górnej do pasa, którą łatwo zdjąć do badania i 

dolnej od pasa, w której Pacjentka pozostaje. 

5. Badanie mammograficzne związane jest ze stosowaniem równomiernego ucisku piersi podczas wykonywania 

każdego zdjęcia. Właściwie dostosowany ucisk jest niezbędny dla uzyskania obrazu mammograficznego o 

odpowiednio wysokiej wartości diagnostycznej w wyniku tego ucisku mammogram będzie wyraźny i dokładny, a 

ponadto znacznie zmniejszy się niezbędna dawka promieni rentgenowskich.  

Przebieg badania: 

1. Zdjęcia obu gruczołów sutkowych wykonuje się w dwóch podstawowych projekcjach. W projekcji 

kraniokaudalnej (CC) oraz w projekcji skośnej (MLO) pod kątem 45 stopni pacjentka pozostaje w pozycji stojącej. 

(razem 4 zdjęcia) 

2. Pierś jest uciskana płytą kompresyjną, aby zminimalizować dawkę promieniowania i uzyskać jak najlepszy 

obraz. 

3. Wykonanie jednego zdjęcia zajmuje zaledwie kilka sekund. 

4. Po zakończeniu badania pacjentka powinna poczekać do momentu wczytania zdjęć i sprawdzenia przez 

technika technicznej jakości obrazów. 
 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRZEWIDZIANYCH OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH ODBYCIE BADANIA 

W WYZNACZONYM TERMINIE LUB REZYGNACJI Z BADANIA PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 


