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Tā ir jūsu izvēle – veikt krūts vēža skrīningu vai 
nē. Šīs brošūras mērķis ir palīdzēt jums izlemt.

Kādēļ NHS piedāvā krūts vēža skrīningu?
NHS piedāvā krūts vēža skrīningu, lai samazinātu to 
sieviešu skaitu, kuras mirst no krūts vēža. Skrīnings 
palīdz konstatēt krūts vēzi agrīnā stadijā, kad tas vēl 
ir pārāk mazs, lai saskatītu vai sataustītu. Krūts vēža 
skrīnings nenovērš krūts vēža rašanos.

Skrīnings glābj dzīvības no krūts vēža, tomēr tas 
ietver zināmus riskus. Dažām sievietēm, kurām veic 
skrīningu, diagnosticē un ārstē krūts vēzi, kas citādi 
netiktu konstatēts un nedraudētu sievietes veselībai. 
Tas ir sīkāk aplūkots 9.-11. lappusēs.

Jums varētu būt lietderīgi: 
•  apmeklēt www.nhsinform.co.uk/screening/breast 
•  sazināties ar NHS inform palīdzības līniju 0800 22 44 88  

(teksta tālrunis 18001 0800 22 44 88). Palīdzības 
līnija darbojas katru dienu no plkst. 8.00 – 22.00 un 
nodrošina arī tulka pakalpojumus.

•  aprunājieties ar savām draudzenēm un ģimeni,  
cilvēkiem, kuri jau ir izgājuši skrīningu.
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Visas sievietes 
vecumā no 50 līdz 

70 gadiem tiek 
aicinātas uz krūts 

vēža skrīningu.



Kam tiek piedāvāts krūts vēža skrīnīgs 
Skotijā un kādēļ? 
Aptuveni reizi trīs gados NHSScotland aicina visas 
sievietes vecumā no 50 līdz 70 gadiem veikt krūts vēža 
skrīningu.

Sievietes vecumā no 50 līdz 70 gadiem 
Fakti pierāda, ka krūts vēža attīstības risks palielinās 
novecojot un krūts vēzi konstatēt visefektīvākā veidā var, 
izmantojot rentgenu (mamogrammas) sievietēm, kas 
sasniegušas menopauzi. 

Sievietes, kas vecākas par 70 gadiem 
Jūs esat laipni aicinātas ierasties uz skrīningu ik pēc trim 
gadiem, lai arī jūs automātiski neaicinās. Lai pieteiktu 
apmeklējumu, jūs varat zvanīt uz savu vietējo skrīninga 
centru (sīkāku informāciju skatīt iekšējā vākā brošūras 
beigās). Jums joprojām palielinās krūts vēža attīstības 
risks, un ieteicams regulāri pārbaudīt, vai krūtīs nerodas 
izmaiņas (skatīt 12. un 13. lappusi) un sazināties ar savu 
ģimenes ārstu, ja radušās bažas. 
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Visām sievietēm  
jebkurā vecumā ieteicams 
regulāri pārbaudīt savas 
krūtis, vai nav radušās 

kādas izmaiņas. Tas 
attiecas arī uz sievietēm, 

kas jaunākas par 50 gadiem 
un tām, kas piedalās 

skrīninga programmā. 

8 no 10 krūts 
vēža saslimšanas 

gadījumi ir 
konstatēti 

sievietēm, kas 
vecākas par 50 

gadiem.
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Kādi ir ieguvumi no krūts vēža skrīninga?
•  Skrīningā iespējams konstatēt  

krūts vēzi pirms simptomu  
parādīšanās.

•  Jo agrāk tiek konstatēts krūts  
vēzis, jo labākas ir jūsu  
izredzes izveseļoties.

•  Vispārēji, jo mazāk attīstīts  
ir vēzis, jo mazāka ārstēšana  
ir nepieciešama.

Kādi ir skrīninga riski?
•  Mamogrammās netiek atklāti visi  

vēža veidojumi. Tādēļ ir svarīgi regulāri  
pārbaudīt savas krūtis, vai tajās nav parādījušās 
izmaiņas (skatīt 12. un 13. lappusi) laikā starp skrīninga 
apmeklējumiem.

•  Ir iespējams, ka jums tiek konstatēts vēzis, kas jums līdz 
šim nav kaitējis (skatīt 9. un 10. lappusi), un jums var 
nākties pieņemt grūtus lēmumus par ārstēšanos.

•  Krūts vēža skrīningā izmantotie rentgeni ļoti reti kad var 
izraisīt krūts vēzi. Mamogrammu veikšana reizi trijos 
gados 20 gadu periodā pavisam nedaudz palielina 
iespēju saslimt ar vēzi sievietes mūžā.

•  Krūts vēža skrīninga process var būt saistīts ar noteiktu 
apmulsumu, uztraukumu un fizisku diskomfortu. 
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Kā es uzzināšu, kad ir jāiet pārbaudīties?
Kad jums tiek norīkots apmeklējums, būs atkarīgs no tā, 
kurā ģimenes ārsta praksē jūs esat reģistrējusies, kas 
nozīmē, ka jūs varat saņemt uzaicinājumu atšķirīgā laikā 
nekā citas tā paša vecuma sievietes. Neuztraucieties, 
ja nesaņemat uzaicinājumu tiklīdz sasniedzat 50 gadu 
vecumu. Jūsu ģimenes ārsta prakse piedalās skrīninga 
programmā ik pēc trim gadiem, tā kā jūs varat nesaņemt 
savu pirmo uzaicinājumu līdz  sasniedzat gandrīz 53 gadus. 
Ja neesat saņēmusi pirmo uzaicinājumu līdz 53. dzimšanas 
dienai, lūdzam sazināties ar savu vietējo skrīninga centru 
(sīkāku informāciju skatīt iekšējā vākā brošūras beigās). 

Lūdzam arī sazināties ar savu vietējo skrīninga centru, ja 
esat mainījusi dzīvesvietu un raizējaties, ka esat nokavējusi 
uzaicinājumu uz skrīningu.

Vai skrīnings novērš  
krūts vēzi?

Nē. Skrīningā var konstatēt 
vēzi agrīnā stadijā, pirms to var 

saskatīt vai sajust, bet to var 
konstatēt tikai, ja tas jau tur 

eksistē, nevis agrāk.



Kurp jādodas, lai veiktu krūts vēža 
skrīningu?
Atkarībā no jūsu dzīvesvietas, jūs uzaicinās veikt pārbaudi 
mobilajā skrīninga centrā vai vienā no sešiem skrīninga 
centriem, kas atrodas Skotijā. Skrīninga centru tālruņa 
numuri ir pieejami uz iekšējā vāka šīs brošūras beigās.
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Ne katrs krūts vēzis tiek  
atklāts krūts vēža skrīninga 
rezultātā, jo daži vēža veidi 
neuzrādās mamogrammās. 

Retos gadījumos cilvēki, 
kuri izmeklē mamogrammas, 

nesaskata krūts vēzi.

Krūts vēža skrīnings  
parasti tiek veikts jūsu 

vietējā skrīninga centrā vai 
mobilajā centrā.



Kas notiek krūts vēža skrīninga laikā?
Jūsu apmeklējums neaizņems ilgāk par pusstundu, un 
mamogramma pati par sevi aizņem tikai pāris minūtes.

Šo krūts vēža skrīninga procesa fāzi veic tikai sieviešu 
dzimuma personāls (mamogrāfijas tehniķes). Mamogrāfijas 
tehniķe uzdos jums dažus jautājumus un izskaidros, kā 
izmeklēšana tiks veikta. Jūs jebkurā laikā varat uzdot 
mamogrāfijas tehniķei jautājumus.

Jums lūgs izģērbties no jostasvietas uz augšu. Tādēļ 
varētu būt lietderīgi uzvilkt bikses vai svārkus. Visu laiku 
tiks ievērots Jūsu privātums; brīžos, kad netiek veikta 
mamogramma, Jūs varēsiet apsegties pati  ar  savu 
augšdaļas apģērbu.

Lūdzu, neizmantojiet talka pūderi vai aerosola dezodorantu, 
kad dodaties uz skrīningu. Dezodorants ar rullīti neietekmē 
mamogrammu.

Lai noskatītos īsfilmu par to, kas ir iesaistīts krūts vēža 
skrīninga apmeklējumā, dodieties uz  
www.nhsinform.co.uk/screening/breast
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Mamogramma  
aizņem tikai pāris 

minūtes.



Kādas sajūtas izraisa mamogrammas 
veikšana?
Jūsu mamogrāfijas tehniķe novietos katru krūti atsevišķi 
starp divām īpašām mamogrammas iekārtas plāksnēm 
un uzņems divus attēlus katrai krūtij. Jūsu krūtis uz pāris 
sekundēm tiks stingri saspiestas, lai mamogrāfijas tehniķe 
varētu uzņemt labas kvalitātes attēlu. Pāris sekundes jums 
vajadzēs stāvēt pēc iespējas nekustīgāk, kamēr uzņems 
attēlus. Rentgena starus jūs nejutīsiet. Iegaumējiet – jūs 
pārvaldāt situāciju un jebkurā laikā varat pārtraukt šo 
procesu, ja jūtaties pārāk neērti, vienkārši pasakot "stop".

Kad es saņemšu izmeklēšanas 
rezultātus?
Jūsu izmeklēšanas rezultātus nosūtīs uz jūsu dzīvesvietas 
adresi trīs nedēļu laikā. Arī jūsu ģimenes ārsts saņems 
jūsu izmeklēšanas rezultātu kopiju. Ja nesaņemat savus 
izmeklēšanas rezultātus trīs nedēļu laikā, lūdzam sazināties 
ar vietējo skrīninga centru.
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Dažām sievietēm pārbaude var 
šķist nepatīkama vai neērta, bet 

atcerieties, ka mamogrāfijas 
tehniķe ir veselības aprūpes 

speciāliste, kas katru dienu veic 
daudzas mamogrammas. 
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Kādus mamogrammas rezultātus es 
varētu saņemt?
Jūs saņemsiet vienu no trim iespējamām rezultātu 
vēstulēm:

•  lielākā daļa sieviešu uzzinās, ka viņu mamogrammās 
nav redzamas nekādas novirzes un ka viņas tiks 
uzaicinātas uz atkārtotu krūts vēža skrīningu pēc trim 
gadiem. Tas nozīmē, ka mamogramma nav uzrādījusi 
vēža pazīmes. Tomēr ir iespējams, ka jums joprojām var 
attīstīties krūts vēzis, tādēļ jums ir jāturpina sekot savam 
krūšu stāvoklim (skatīt 12. un 13. lappusi).

•  ļoti nelielu sieviešu skaitu uzaicinās uz atkārtotu 
apmeklējumu, tehnisku iemeslu dēļ (Technical Recall). 
Tas nozīmē, ka mamogramma nav atbilstošās kvalitātes, 
- tas var notikt, ja ne visi krūts audi ir saskatāmi attēlā 
vai konstatēta to izkustēšanās mamogrammas laikā. Tas 
nozīmē, ka jūs uzaicinās uz atkārtotu mamogrammu.

•  aptuveni piecas no 100 sievietēm uzaicinās uz skrīninga 
otro kārtu, uz apmeklējumu, kurā notiks tālāka 
izmeklēšana. Tas nozīmē, ka jūsu mamogrammā varētū 
būt uzrādījušās zonas, kuras ārsts vēlas aplūkot sīkāk. 
Aptuveni četras no piecām sievietēm, kuras uzaicina uz 
tālāku izmeklēšanu, netiek konstatēts krūts vēzis, tomēr 
vienai tas tiek konstatēts.

Ja jūs uzaicina uz skrīninga otro kārtu, jums var nozīmēt 
klīnisku krūšu izmeklēšanu, papildu mamogrammu 
veikšanu un/vai ultraskaņas izmeklēšanu. Dažām sievietēm 
ir jāveic arī biopsija. Biopsija ir procedūra, kuras laikā no 
krūtīm tiek izņemts neliels audu paraugs (jums saņemsiet 
vietējo anestēziju šīs procedūras veikšanai). Mēs veicam 
šos izmeklējumus, lai noskaidrotu, vai jums ir krūts vēzis. 
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Ja jums ir krūts vēzis

Kas ir krūts vēzis?
Krūts vēzis rodas, kad šūnas krūtīs sāk neierobežoti 
augt un izveido sabiezējumu (to dēvē arī par audzēju). 
Audzējam pieaugot, vēža šūnas var izplatīties uz citām 
ķermeņa daļām, un tas var būt dzīvībai bīstami.

Invazīvā tipa krūts vēzis
No 100 sievietēm, kurām diagnosticē krūts vēzi skrīninga 
rezultātā, aptuveni 80 ir invazīvā tipa krūts vēzis. Tas ir 
krūts vēža tips, kas rodas no krūts piena kanāliem un 
izplatās apkārtējos audos. Lielākā daļa invazīvo krūts 
vēža gadījumu, tas izplatās uz citām ķermeņa daļām, ja to 
neārstē.

Neinvazīvā tipa krūts vēzis
No 100 sievietēm, kurām diagnosticē krūts vēzi skrīninga 
rezultātā, aptuveni 20 ir neinvazīvā tipa krūts vēzis. Tas 
nozīmē, ka krūtīs ir vēža šūnas, bet krūtīs tās ir atrodamas 
tikai piena kanālos un nav izplatījušās tālāk. Tā tiek dēvēta 
arī par piena kanālu (duktālo) karcinomu (ductal carcinoma 
in situ/DCIS). Dažām sievietēm, kurām ir neinvazīvais krūts 
vēzis, vēža šūnas paliek piena kanālos. Citām sievietēm 
tās vēlāk izaugs (izplatīsies) apkārtējos krūts audos.

Normāls piena kanāls           Neinvazīvā tipa krūts vēzis             Invazīvā tipa krūts vēzis



Ja sievietei konstatē neinvazīvo krūts vēzi, ārsti nevar zināt, 
vai tas izplatīsies uz pārējo krūti vai nē.

Ārstēšana
Ārsti ne vienmēr var zināt, vai konstatētais krūts vēzis 
pārvērtīsies par dzīvībai bīstamu vai nē. Neatkarīgi 
no tā, vai jūsu krūts vēzis ir invazīvā vai neinvazīvā 
tipa, krūts vēža speciālistu komanda jums piedāvās 
ārstēšanu un aprūpi. Ārstēšana var ietvert operāciju 
(arī mastektomiju), hormonu terapiju, radioterapiju un, 
iespējams, arī ķīmijterapiju. Lai gan šie ārstēšanas veidi 
var glābt dzīvības, tie var izraisīt nopietnas ilgtermiņa 
blakusparādības. Ja jūsu ārstēšanā būs pieejamas izvēles 
iespējas, jūs saņemsiet informāciju un atbalstu, lai izlemtu, 
kura iespēja ir jums piemērotākā.

Izvēles izdarīšana
Tā ir jūsu izvēle – veikt krūts vēža skrīningu vai nē. 
Sekojošā statistika var palīdzēt jums pieņemt pareizo 
lēmumu. 

Krūts vēzis ir visbiežāk sastopamais vēža paveids 
sievietēm. Katru gadu Skotijā aptuveni 4800 sievietēm tiek 
konstatēts krūts vēzis. 

Katru gadu Skotijā aptuveni 1000 sievietes mirst no krūts 
vēža. 

No 400 sievietēm, kas regulāri 10 gadu laikā veic skrīningu, 
viena sieviete mirst no krūts vēža. Tas nozīmē, ka katru 
gadu Skotijā aptuveni 130 sievietes tiek paglābtas no krūts 
vēža izraisītas nāves. 
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Aptuveni deviņas no 1000 izmeklētajām sievietēm tiek 
konstatēts krūts vēzis. No tām aptuveni divas sievietēm tiek 
diagnosticēts krūts vēzis un piedāvāta tā ārstēšana (skatīt 
9. lappusi)gadījumos, kad bez izmeklēšanas vēzis netiktu 
konstatēts un neapdraudētu sievietes dzīvību.

Krūts vēža skrīnings ir joma, kuru pēdējā laikā ir izpētījusi 
speciālistu grupa, un viņu aplēses liecina, ka uz vienu 
sievieti, kuras dzīvība ir glābta, atklājot krūts vēzi skrīninga 
rezultātā, trim sievietēm konstatē krūts vēzi, kuram 
nevajadzēja vispār kļūt par dzīvību apdraudošu. 

Ja tas jums rada bažas, lūdzam sazināties ar veselības 
aprūpes speciālistu. Jūs arī varat apmeklēt  
www.nhsinform.co.uk/screening/breast , lai iegūtu  
sīkāku informāciju. Jūs arī varat sazināties ar NHS inform 
bezmaksas palīdzības līniju 0800 22 44 88 (teksta tālrunis 
18001 0800 22 44 88). Palīdzības līnija darbojas katru dienu 
no plkst. 8.00 – 22.00 un nodrošina arī tulka pakalpojumus.
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Krūts vēža  
skrīnings var 

nozīmēt, ka man tiek 
uzstādīta diagnoze 
un veikta ārstēšana 
pret vēzi, kas nekad 
nekļūs par dzīvību 

apdraudošu.

Krūts vēža skrīnings 
varētu paglābt 

mani no krūts vēža 
izraisītas nāves.



Krūšu stāvokļa apzināšanās
Krūšu stāvokļa apzināšanās nozīmē pārzināt savu ķermeni, 
lai varētu jau agrīnā stadijā konstatēt jebkādas krūšu 
izmaiņas. Svarīgākās lietas, kas jums jāzina par krūšu 
stāvokļa apzināšanos ir – iepazīt savu krūtis, lai zinātu, kas 
jums uzskatāms par normu un ziņot savam ģimenes ārstam 
tiklīdz pamanāt kādas izmaiņas.
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Atcerieties,  
ka krūts vēzis var  

attīstīties jebkurā laikā. 
Tas ietver arī laika periodu 
starp krūts vēža skrīninga 

apmeklējumiem.

Nav, ko baidīties! 

Prātīgāk - regulāri 

pārbaudīt!



Izmaiņas krūšu stāvoklī (ieskaitot zonu līdz padusēm) var 
būt gluži nekaitīgas, tomēr tās ir nekavējoties jāpārbauda. 
Jums jāmeklē:

•  bumbulis, audu sabiezējums vai nelieli kunkulīši jebkurā 
krūtī;

•  izmaiņas vienas vai abu krūšu izmēros vai veidolā;
•  bumbulis vai pietūkums jebkurā padusē;
•  āda līdzīga apelsīna miziņai;
•  kreveles uz krūts galiņa vai apkārt tam;
•  izdalījumi no krūts galiņa, kuros var būt vai var nebūt 

asinis;
•  bedrītes vai ādas ievilkumi;
•  uz iekšu ievilkts krūts galiņš.

Arī vīrieši var saslimt ar krūts vēzi, un Skotijā katru gadu ir 
aptuveni 29 jauni vīriešu krūts vēža saslimšanas gadījumi. 
Arī vīriešiem jāpaziņo par jebkurām izmaiņām krūtīs savam 
ģimenes ārstam.

Apmeklējiet NHS inform, lai saņemtu informāciju par vēža 
agrīnu diagnosticēšanu (Detect Cancer Early). 
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Visu vecumu sievietes dažkārt  
pašas atrod izmaiņas savās krūtīs (arī 

viņu partneri var pamanīt izmaiņas), tādēļ 
ir svarīgi regulāri pārbaudīt savas krūtis. 
To varat izdarīt vannā vai dušā, uzklājot 

ķermeņa losjonu vai ģērbjoties.



14

Kas notiek, ja...
...es neesmu atsaukusies uz iepriekšējiem 
uzaicinājumiem apmeklēt krūts vēža skrīnin-
gu, vai es joprojām varu ierasties uz to?
Jā. Lai gan labākos skrīninga rezultātus var iegūt, 
ierodoties katru reizi, kad saņemat uzaicinājumu, jūs varat 
ierasties arī tad, ja iepriekš to neesat darījusi.

... ja man mamogrammas ir veiktas citur?
Jūs joprojām varat ierasties uz izmeklēšanu, ja 
mamogrammas ir veiktas pirms vairāk nekā sešiem 
mēnešiem. Ja jums ir jaunākas mamogrammas, 
lūdzam sazināties ar skrīninga centru, lai pārrunātu, vai 
apmeklējums jums ir nepieciešams.

...ja man iepriekš ir bijis krūts vēzis?
Lūdzam sazināties ar savu skrīninga centru, lai noskaidrotu, 
vai jums ir nepieciešams apmeklējums.

...ja man nepieciešams tulks apmeklējuma 
laikā?
Ja jums nepieciešama tulka palīdzība, lūdzam sazināties 
ar savu vietējo skrīninga centru un paziņot to centra 
darbiniekiem savlaicīgi - uzreiz pēc uzaicinājuma 
saņemšanas, lai mums ir pietiekoši laika to noorganizēt.

...ja man nepieciešama transporta izdevumu 
kompensācija?
Ja jūs saņemat ienākumu pabalstu (Income Support) jūs 
varat pretendēt uz izdevumu kompensāciju. Lai iegūtu 
sīkāku informāciju jūs arī varat sazināties ar NHS inform 
palīdzības līniju 0800 22 44 88 (teksta tālrunis  
18001 0800 22 44 88). Palīdzības līnija darbojas katru 
dienu no plkst. 8.00 – 22.00 un nodrošina arī tulkotāja 
pakalpojumus.



15

...ja es vēlētos, lai mani uz skrīninga 
procedūru pavada kāda persona?
Jūsu krūts vēža skrīninga izmeklējumus veiks sieviešu 
dzimuma mamogrāfijas tehniķe. Jūs drīkstat ņemt līdzi 
kādu personu, ja tas jums palīdz, bet lūdzam iegaumēt, 
ka vīrieši un bērni nedrīkst ienākt mobilajos centros. 
Lūdzam sazināties ar skrīninga centru pirms sava 
apmeklējuma, ja vēlaties ņemt līdzi kādu personu vai 
labprātāk pārceltu savu apmeklējumu. 

...ja fizisko traucējumu dēļ man ir īpašas 
piekļuves vajadzības?
Lūdzam sazināties ar skrīninga centru pat tad, ja esat 
jau tajā bijusi iepriekš. Tas ļaus mums noorganizēt jums 
piemērotu apmeklējumu.

...man ir implanti, vai es varu veikt skrīningu?
Jā. Lūdzam sazināties ar skrīninga centru, un jums atsūtīs 
brošūru ar papildu informāciju. Ja jūsu apmeklējums ir 
norīkots uz mobilo skrīninga centru, to var nākties mainīt 
uz tādu skrīninga centru, kurā ir pieejamas specializētās 
iekārtas.

...ja es izvēlos neapmeklēt skrīningu?
Lūdzam sazināties ar skrīninga centru, lai paziņotu, ka 
neieradīsieties uz jums norīkoto apmeklējumu. Ja vēlāk 
izlemsiet tomēr apmeklēt skrīningu, jūs varēsiet veikt 
jaunu pierakstu. Jūs atkārtoti uzaicinās uz skrīningu pēc 
trim gadiem. Ja nevēlaties saņemt atkārtotu uzaicinājumu, 
palūdziet skrīninga centrā atteikšanās veidlapu, lai 
jūsu vārdu varētu izdzēst no sistēmas. Ja jebkurā brīdī 
vēlāk pārdomāsiet, jūs varat lūgt atkal ievadīt jūsu datus 
sistēmā. Jūsu lēmums neietekmēs krūts vēža ārstēšanas 
pakalpojumus, kurus saņemat no sava ģimenes ārsta vai 
slimnīcā.
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Kas notiks ar manām mamogrammām 
pēc skrīninga?
Skrīninga informācija ir pilnīgi konfidenciāla, un to izmanto, 
lai nodrošinātu krūts skrīninga pakalpojumu atbilstību 
standartiem, kā arī lai noteiktu uzlabojamās jomas. Piekļūt 
šai informācijai var tikai autorizēts personāls un atbilstošie 
veselības aprūpes speciālisti.

Ja jums nepieciešama sīkāka informācija par NHS 
dokumentācijas politiku, jūs varat zvanīt uz NHS inform 
bezmaksas palīdzības līniju 0800 22 44 88 (teksta tālrunis  
18001 0800 22 44 88). Palīdzības līnija darbojas katru 
dienu no plkst. 8.00 – 22.00 un nodrošina arī tulkotāja 
pakalpojumus.

Papildu informācija un atbalsts
NHS inform Screening Scotland mājaslapa sniedz tālāku 
informāciju par krūts vēža skrīningu Skotijā:  
www.nhsinform.co.uk/screening/breast

NHS inform Detect Cancer Early (agrīnās vēža 
diagnostikas) mājas lapa nodrošina atbalstu un 
konsultācijas par vēža, tai skaitā krūts vēža, pazīmju un 
simptomu konstatēšanu pēc iespējas ātrāk:  
www.nhsinform.co.uk/cancer/scotland/dce

Lai saņemtu informāciju par savām tiesībām uz veselības 
aprūpi un konfidencialitāti, apmeklējiet www.hris.org.uk 



Skotijas krūts skrīninga centri 

North of Scotland (Inverness)
Tālr.: 01463 705416

North East of Scotland (Aberdeen) 
Tālr.: 01224 550570

West of Scotland (Glasgow)
Tālr.: 0141 800 8800
Teksta tālrunis: 0141 800 8858

South West of Scotland (Irvine)
Tālr.: 01294 323505 vai 323506 vai 323507

East of Scotland (Dundee)
Tālr.: 01382 425646

South East of Scotland (Edinburgh)
Tālr.: 0131 537 7400

Krūts skrīninga programma (Scottish Breast Screening 
Programme) tiek regulāri pārskatīta, lai nodrošinātu, ka sniedzam 
jums iespējami labākos pakalpojumus. Ja jums rodas sūdzības 
vai vēlaties sniegt komentāru par saņemto pakalpojumu, lūdzu, 
rakstiet klīniskajam direktoram (clinical director) skrīninga centrā, 
kuru Jūs apmeklējāt. Adrese sameklējama šeit:  
www.nhsinform.co.uk/screening/breast/screeningcentres

Ja Jums ir kādi komentāri par šīs informatīvās brošūras 
saturu, lūdzu, sazinieties ar NHS Health Scotland: e-pasts: 
nhs.healthscotland-publications@nhs.net vai pa pastu: 
Publications, NHS Health Scotland, Gyle Square,  
1 South Gyle Crescent, Edinburgh EH12 9EB
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This publication is available online at  
www.healthscotland.com or telephone 
0131 314 5300.
 

Traditional Chinese

Polish

Urdu

Šis izdevums ir pieejams urdu, tradicionālajā ķīniešu 
un poļu valodā, kā arī ērtāk lasāmā formātā.  
NHS Health Scotland labprāt izskatīs pieprasījumus  
pēc citām valodām un formātiem. Lūdzam zvanīt uz  
0131 314 5300 vai rakstīt e-vēstuli uz 
nhs.healthscotland-alternativeformats@nhs.net
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www.healthscotland.com

您也可以登入  www.healthscotland.com 
瀏覽本刊物，或撥打 0131 536 5500查詢。  

Ta publikacja jest dostępna online na stronie 
www.healthscotland.com lub pod numerem 
telefonu 0131 536 5500, gdzie można także 
zgłaszać wszelkie zapytania. 

پر دستیاب ہے  www.healthscotland.com  یہ اشاعت آن الئن
 پر ٹیلی فون کریں۔ 0131 536 5500 یا کسی سواالت کے لیے


