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Poddanie się badaniom przesiewowym piersi zależy 
wyłącznie od twojej decyzji. Ta ulotka ma ci pomóc 
w podjęciu właściwego wyboru.

Dlaczego NHS oferuje badania przesiewowe 
piersi?
NHS oferuje badania przesiewowe piersi, aby ograniczyć 
umieralność na raka piersi wśród kobiet. Badania przesiewowe 
umożliwiają rozpoznanie raka piersi we wczesnym stadium, gdy 
guzy są za małe, aby je wykryć dotykiem lub wzrokiem. Badania 
przesiewowe nie chronią przed zachorowaniem na raka piersi. 
Ratują życie przez wczesne wykrycie raka piersi, jednak niosą 
z sobą pewne zagrożenia. U niektórych kobiet, które poddały 
się badaniu, diagnozuje się i leczy raka piersi, który pozostałby 
niewykryty lub byłby nieszkodliwy. Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronach 9–11.

Aby uzyskać dalszą pomoc, można: 

•  odwiedzić stronę internetową  
www.nhsinform.co.uk/screening/breast

•  zadzwonić na infolinię NHS inform pod numer 0800 22 44 88 
(telefon tekstowy 18001 0800 22 44 88). Infolinia jest czynna 
codziennie w godzinach 8.00–22.00 i zapewnia także pomoc 
tłumacza.

•  porozmawiać ze znajomymi lub krewnymi, którzy już 
uczestniczyli w takich badaniach.
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Na badania przesiewowe 
piersi zapraszane są 

wszystkie kobiety w wieku 
od 50 do 70 lat.



Komu w Szkocji zaleca się badanie 
przesiewowe piersi i dlaczego? 
Średnio co trzy lata NHSScotland zaprasza wszystkie 
kobiety w wieku od 50 do 70 lat do uczestnictwa w badaniu 
przesiewowym piersi.

Kobiety w wieku od 50 do 70 lat 
Z dostępnych danych wiemy, że ryzyko wystąpienia raka piersi 
wzrasta z wiekiem i że najskuteczniejszą metodą wykrycia tej 
choroby u kobiet z menopauzą jest badanie radiologiczne 
(mammografia). 

Kobiety w wieku powyżej 70 lat 
Zaproszenia nie są wysyłane automatycznie, ale nadal co trzy lata 
możesz brać udział w badaniu przesiewowym. Aby umówić się na 
badanie, zadzwoń do lokalnego ośrodka badań przesiewowych 
(szczegółowe informacje znajdują się na wewnętrznej stronie tylnej 
okładki). Jesteś coraz bardziej narażona na zachorowanie na 
raka piersi, dlatego powinnaś regularnie samodzielnie badać 
piersi (patrz strony 12 i 13), a w przypadku wątpliwości lub obaw 
kontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. 
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8 na 10  
przypadków raka 

piersi wykrywa się 
u kobiet w wieku 50 

lat i starszych.

Wszystkie kobiety  
niezależnie od wieku powinny 

regularnie samodzielnie 
badać swoje piersi pod kątem 

zmian. Dotyczy to kobiet, 
które nie skończyły jeszcze 

50 lat oraz kobiet, które biorą 
udział w programie badań 

przesiewowych.
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Dlaczego warto poddać się badaniu 
przesiewowemu piersi?
•  Badanie przesiewowe umożliwia  

wykrycie raka piersi zanim ujawnią się  
objawy tej choroby.

•  Im wcześniej rak piersi zostanie  
wykryty, tym większa  
szansa przeżycia.

•  Z reguły przypadki raka wykryte  
we wczesnym stadium wymagają  
mniej intensywnej terapii.

Jakie są zagrożenia  
wynikające z badania 
przesiewowego?
•  Zdjęcia mammograficzne nie gwarantują pewnej 

diagnozy. Dlatego ważne jest, aby między badaniami 
przesiewowymi regularnie sprawdzać dotykiem, czy 
w piersiach nie wystąpiły zmiany (patrz strony 12 i 13).

•  Możliwe jest, że zostanie u ciebie wykryty rak, który 
nierozpoznany pozostałby nieszkodliwy (patrz strony 9 i 10), 
i tak być może będziesz zmuszona do podjęcia trudnych decyzji 
dotyczących leczenia. 

•  Promieniowanie rentgenowskie stosowane podczas badań 
przesiewowych piersi może w bardzo rzadkich przypadkach 
powodować raka piersi. Badania mammograficzne co trzy lata 
przez 20 lat nieznacznie podnoszą ryzyko wystąpienia raka 
piersi u kobiet.

•  W trakcie badania przesiewowego piersi możesz odczuwać 
pewne zakłopotanie, lęk i dyskomfort fizyczny. 
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Jak dowiem się o terminie badań?
Termin badania będzie ustalany w zależności od przychodni 
rejonowej, w której jesteś zarejestrowana. Może to oznaczać, że 
data badania będzie różnić się od terminu zaproponowanego 
innym kobietom w tym samym wieku. Nie martw się, jeśli 
zaproszenie nie dotrze do Ciebie od razu po tym, jak ukończysz 
50 lat. Twoja przychodnia lekarza rodzinnego (GP) bierze udział 
w programie przesiewowym co trzy lata, więc swoje pierwsze 
zaproszenie możesz otrzymać dopiero w wieku około 53 lat. Jeżeli 
nie otrzymałaś pierwszego zaproszenia przed ukończeniem 53 
lat, skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem badań przesiewowych 
(szczegółowe informacje znajdują się na wewnętrznej stronie tylnej 
okładki).

Z ośrodkiem należy skontaktować się także, jeżeli zmieniłaś 
miejsce zamieszkania lub podejrzewasz możliwość zagubienia 
zaproszenia na badanie przesiewowe.

Czy badanie przesiewowe  
zapobiega rakowi piersi?
Nie. Badanie przesiewowe  

umożliwia wykrycie raka we 
wczesnym stadium, zanim wystąpią 
widoczne lub odczuwalne objawy. 
Wykrycie raka jest jednak możliwe  

dopiero wtedy, gdy osoba  
badana ma już  

tę chorobę.



Gdzie wykonywane jest badanie 
przesiewowe piersi?
W zależności od twojego miejsca zamieszkania zostaniesz 
zaproszona na badania w jednostce mobilnej (mammobusie) lub 
w jednym z sześciu ośrodków badań przesiewowych w Szkocji. 
Numery telefonów do ośrodków badań przesiewowych w Szkocji 
można znaleźć na wewnętrznej stronie tylnej okładki w tej ulotce.

5

Badania przesiewowe piersi 
nie wykrywają wszystkich 

przypadków raka piersi, ponieważ 
niektórych odmian raka nie można 
zdiagnozować na podstawie zdjęć 
mammograficznych. W rzadkich 
przypadkach osoby odczytujące 

zdjęcia mammograficzne  
mogą nie zauważyć 

 raka piersi.

Badania przesiewowe  
piersi zazwyczaj odbywają 

się w lokalnym ośrodku 
badań przesiewowych 
 lub jednostce mobilnej 

(mammobusie).



Jak przebiega badanie przesiewowe?
Badanie z reguły nie trwa dłużej niż pół godziny, a samo wykonanie 
zdjęcia mammograficznego zajmuje tylko kilka minut.

Ten etap badania przesiewowego piersi jest obsługiwany 
wyłącznie przez personel kobiecy (osoby prowadzące badanie 
mammograficzne). Osoba prowadząca badanie mammograficzne 
zada ci kilka pytań i objaśni, jak zostanie przeprowadzone badanie. 
Może także w każdej chwili odpowiedzieć na  
twoje pytania.

Osoba ta poprosi cię o rozebranie się od pasa w górę.  
Z tego powodu na badanie wygodniej jest przyjść w spodniach 
lub spódnicy. Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze 
zapewnić ci odpowiednią prywatność. Aż do samego zdjęcia 
mammograficznego możesz pozostać w górnej części ubrania, 
którą zdejmiesz dopiero przy samym prześwietleniu.

Przed badaniem nie używaj talku ani dezodorantu w sprayu. 
Użycie dezodorantu w kulce nie ma wpływu na wynik badania 
mammograficznego.

Pod adresem: www.nhsinform.co.uk/screening/breast 
możesz obejrzeć film o tym, jak przebiega badanie.
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Wykonanie zdjęcia 
mammograficznego  
zajmuje tylko kilka 

minut.



Co będę czuć podczas badania 
mammograficznego?
Osoba prowadząca badanie mammograficzne ułoży najpierw 
jedną, a potem drugą twoją pierś między specjalnymi płytami 
mammografu i wykona po dwa zdjęcia każdej piersi. Piersi 
należy przez kilka sekund mocno dociskać do płyt, aby osoba 
prowadząca badanie mammograficzne mogła zrobić dobre 
zdjęcie. W trakcie wykonywania zdjęć musisz postarać się, 
aby przez kilka sekund stać całkowicie nieruchomo. Samo 
prześwietlenie rentgenowskie jest dla człowieka nieodczuwalne. 
Pamiętaj, że masz pełną kontrolę i w każdej chwili możesz 
powiedzieć „stop”, jeżeli poczujesz zbytni dyskomfort.

Jak długo czeka się na wynik?
Wynik zostanie przysłany na twój adres domowy w ciągu trzech 
tygodni. Jego kopię otrzyma także twój lekarz pierwszego 
kontaktu. Jeżeli nie otrzymasz wyniku w ciągu trzech tygodni, 
skontaktuj się z lokalnym ośrodkiem badań przesiewowych.
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Dla niektórych kobiet 
badanie jest nieprzyjemne 

i krępujące. Pamiętaj jednak, 
że osoba prowadząca badanie 
mammograficzne to specjalista 

służby zdrowia, który codziennie 
wykonuje wiele 

 zdjęć mammograficznych. 
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Jaki może być wynik badania 
mammograficznego?
Otrzymasz jeden z trzech wyników: 

•  Większość kobiet otrzymuje informacje, ze zdjęcie 
mammograficzne nie wykazuje żadnych zmian 
w piersiach. Dodatkowo otrzymują zaproszenie na badanie 
przesiewowe, które odbędzie się za trzy lata. Oznacza to, 
że na zdjęciu mammograficznym nie widać żadnych oznak 
raka. Pamiętaj jednak, ze wciąż możesz zachorować na tę 
chorobę, dlatego musisz dbać o samobadanie piersi 
(patrz strony 12 i 13).

•  Niektóre kobiety otrzymają wezwanie na ponowne badanie 
z powodów technicznych (Technical Recall). Oznacza to, 
że jakość zdjęcia mammograficznego jest nieodpowiednia. 
Na przykład zdjęcie mogło nie objąć całej tkanki piersi 
lub w trakcie jego wykonywania nastąpiło przesunięcie 
tej tkanki. W takim przypadku musisz ponownie poddać 
się badaniu mammograficznemu w ośrodku badań 
przesiewowych.

•  Do drugiego etapu badań przesiewowych, który będzie 
obejmować dalsze badania, zostanie zaproszonych 
średnio pięć spośród stu kobiet. Oznacza to, że na zdjęciu 
mammograficznym widać obszar, który zdaniem lekarzy 
wymaga dokładniejszego zbadania. Około cztery spośród 
pięciu kobiet zaproszonych na dalsze badania nie będzie 
miało raka; choroba ta zostanie wykryta tylko u jednej 
osoby.

Jeżeli zostaniesz zaproszona do drugiego etapu badań 
przesiewowych, być może będziesz musiała przejść kliniczne 
badanie piersi, kolejne badania mammograficzne i/lub badanie 
ultrasonograficzne. U niektórych kobiet będzie potrzebna także 
biopsja. Biopsja polega na wycięciu niewielkiej próbki tkanki 
(zabieg ten jest wykonywany przy znieczuleniu miejscowym). Te 
wszystkie badania pozwalają wykryć ewentualną obecność raka 
piersi.
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Jeżeli masz raka piersi
Co to jest rak piersi?
Rak piersi powstaje, gdy komórki w piersi zaczynają rosnąć 
w sposób niekontrolowany i tworzy się guz. Wraz ze wzrostem 
guza komórki rakowe rozprzestrzeniają się na inne części ciała, co 
może zagrażać życiu.

Rak piersi inwazyjny
Rak inwazyjny występuje u 80 spośród 100 kobiet, u których 
w ramach badań przesiewowych wykryto raka piersi. Jest to rak, 
który powstał w kanalikach mlecznych i nacieka okoliczne tkanki 
piersi. Najbardziej inwazyjne postacie raka piersi dają przerzuty na 
inne części ciała, jeżeli ich się nie leczy.

Rak piersi nieinwazyjny
Rak piersi nieinwazyjny występuje u 20 spośród 100 kobiet, 
u których w ramach badań przesiewowych wykryto raka piersi. 
Oznacza to, że osoby te mają w piersiach komórki rakowe, 
jednak są one umiejscowione wyłączne w kanalikach mlecznych 
w piersiach i nie naciekają innych tkanek. Jest to tzw. rak 
nieinwazyjny przewodowy sutka (ductal carcinoma in situ, DCIS). 
U niektórych kobiet z tą chorobą komórki rakowe pozostaną 
w kanalikach, a u innych w przyszłości zaatakują okoliczne tkanki 
piersi.

Zdrowy  
kanalik mleczny

Rak piersi  
nieinwazyjny

Rak piersi  
inwazyjny
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Gdy u kobiety zdiagnozuje się raka piersi nieinwazyjnego, lekarze 
nie są w stanie ustalić, czy rak zacznie naciekać okoliczne tkanki.

Leczenie
Lekarze nie zawsze potrafią jednoznacznie stwierdzić, czy 
zdiagnozowany rak piersi zagraża życiu. Bez względu na postać 
raka (inwazyjny lub nieinwazyjny) lekarze zaproponują ci leczenie 
oraz opiekę zespołu medycznego specjalizującego się w leczeniu 
raka piersi. Leczenie może obejmować operację chirurgiczną 
(co może oznaczać amputację piersi), terapię hormonalną, 
radioterapię, a także ewentualną chemioterapię. Te formy leczenia 
mogą uratować życie, jednak mogą powodować poważne, 
długoterminowe skutki uboczne. Jeżeli będzie możliwy wybór 
leczenia, otrzymasz informacje i wsparcie, które pomogą ci 
w podjęciu odpowiedniej decyzji. 

Podejmowanie decyzji
Uczestnictwo w badaniach przesiewowych piersi zależy wyłącznie 
od twojej decyzji. W jej podjęciu mogą ci pomóc poniższe dane 
statystyczne.  
 
Rak piersi to najczęstszy nowotwór u kobiet. Co roku w Szkocji 
diagnozuje się go u około 4800. kobiet.  
 
Co roku w tym kraju na raka piersi umiera 1000 kobiet.  
 
Badania przesiewowe piersi ratują życie jednej spośród 400 
kobiet, które przez 10 lat regularnie poddają się tym badaniom. 
Oznacza to, że w Szkocji badania te co roku ratują życie 130 
kobietom, które niebadane umarłyby na raka piersi.
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Przesiewowe  
badanie piersi może 
oznaczać diagnozę 

i leczenie raka, 
który nigdy nie 

zagroziłby mojemu 
życiu.

Przesiewowe 
badanie piersi 
może ochronić 

mnie przed 
śmiercią z powodu 

raka piersi.

Rak piersi zostanie wykryty u dziewięciu spośród 1000 
przebadanych kobiet. U dwóch osób niewykryta choroba nigdy 
nie zagrażałaby życiu, więc nie wymagałaby żadnego leczenia 
(patrz strona 9). 

Ostatnio grupa ekspertów przeanalizowała badania przesiewowe 
piersi i oceniła, że na każdą kobietę, której badania ocaliły życie, 
przypadają trzy osoby, u których zdiagnozowano raka piersi, który 
być może nigdy nie stanowiłby zagrożenia dla życia. 

W razie ewentualnych wątpliwości w tej kwestii porozmawiaj 
z pracownikiem służby zdrowia. Więcej informacji możesz także 
znaleźć na stronie www.nhsinform.co.uk/screening/breast. 
Możesz skontaktować się także z bezpłatną infolinią NHS inform  
pod numerem 0800 22 44 88 (telefon tekstowy  
18001 0800 22 44 88). Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 
od 8.00 do 22.00 i zapewnia także pomoc tłumacza.
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Samobadanie piersi
Samobadanie piersi wiąże się z poznaniem własnego ciała 
i umożliwia wczesne wykrycie zmian w piersiach. Powinnaś 
przede wszystkim znać zwykły stan swoich piersi. Jeśli stan 
ten się zmieni, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza 
pierwszego kontaktu.

Pamiętaj, że na  
raka piersi możesz 

zachorować w każdej 
chwili, także w okresie 

między badaniami  
przesiewowymi.

ZBADAJ SIĘ –  
TO NIC  

STRASZNEGO
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Zmiany w piersiach (łącznie z obszarem sięgającym aż do pach) 
mogą być nieszkodliwe, ale należy je natychmiast zbadać. Na co 
zwracać uwagę:

•  guzek, zgrubienie tkanki lub wybrzuszenia na jednej lub obu 
piersiach

•  zmiana wielkości lub kształtu jednej lub obu piersi

•  guzek lub opuchlizna w obszarze pachy

•  skóra przypominająca wyglądem skórkę pomarańczy

•  strupy na sutku lub dookoła niego

• sączenie się płynu z sutka (z krwią lub bez)

• wklęsły fragment skóry na piersi

•  wciągnięty sutek.

Na raka piersi chorują także mężczyźni – co roku w Szkocji 
diagnozuje się około 29 przypadków zachorowania wśród 
mężczyzn. Również mężczyźni powinni informować swojego 
lekarza (GP) o wszelkich zmianach, które zaobserwują w piersiach.

Skontaktuj się z infolinią NHS inform, aby uzyskać informacje na 
temat programu wczesnego wykrywania raka (Detect Cancer 
Early).

Wiele kobiet niezależnie od wieku 
samodzielnie wykrywa zmiany w swoich 

piersiach (zmiany te mogą zauważyć 
również ich partnerzy), więc regularne 

samobadanie jest bardzo ważne. Możesz 
to robić podczas kąpieli w wannie lub 

pod prysznicem, gdy używasz olejku do 
ciała lub gdy ubierasz się.
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Co jeśli...
... nie przyszłam na wcześniejsze wezwanie na 
badanie przesiewowe. Czy mogę stawić się na 
najbliższym?
Tak. Badania przesiewowe są najskuteczniejsze, gdy są 
powtarzane zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami. Możesz jednak 
wziąć w nich udział nawet wtedy, gdy wcześniej w nich  
nie uczestniczyłaś.

... miałam wykonane badania mammograficzne 
w innym miejscu?
Możesz wziąć udział w badaniu, jeżeli od ostatniego badania 
mammograficznego upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Jeżeli 
przechodziłaś badania mammograficzne w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy, skontaktuj się z ośrodkiem badań przesiewowych, aby 
omówić możliwość uczestnictwa w badaniu.

... stwierdzono już u mnie wcześniej raka piersi?
Skontaktuj się z ośrodkiem badań przesiewowych, aby uzgodnić 
termin badań.

... potrzebuję pomocy tłumacza podczas badania?
Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza, powiadom nas o tym, 
kontaktując się z lokalnym ośrodkiem badań przesiewowych 
zaraz po otrzymaniu wezwania. Pozwoli to nam odpowiednio się 
przygotować.

... chcę uzyskać zwrot kosztów podróży?
Jeśli jesteś na zasiłku, możesz starać się o zwrot kosztów podróży. 
Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń na infolinię NHS inform pod 
numer 0800 22 44 88 (telefon tekstowy 18001 0800 22 44 88). 
Infolinia jest czynna codziennie w godzinach 8.00–22.00 i zapewnia 
także pomoc tłumacza.
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... chciałabym, aby ktoś mi towarzyszył podczas 
badania?
Badanie przesiewowe piersi jest wykonywane przez personel 
kobiecy. Jeżeli uznasz to za pomocne, możesz przyjść na badania 
z osobą towarzyszącą, jednak pamiętaj, że mężczyźni  
i dzieci nie mają wstępu do jednostek mobilnych. Jeżeli 
chcesz przyjść na badanie z osobą towarzyszącą lub chcesz 
zmienić termin badania, skontaktuj się wcześniej z ośrodkiem 
badań przesiewowych. 

... jestem osobą niepełnosprawną?
Skontaktuj się z ośrodkiem, nawet jeśli w przeszłości 
uczestniczyłaś już w takim badaniu. Pozwoli to nam umówić wizytę 
w dogodnym czasie.

... mam wszczepione implanty. Czy nadal mogę 
poddać się badaniu?
Tak. Skontaktuj się z ośrodkiem. Wyślemy ci ulotkę z dodatkowymi 
informacjami. Jeśli zostałaś wezwana na badanie w jednostce 
mobilnej (mammobusie), konieczna będzie zmiana na 
wizytę w ośrodku badań przesiewowych, gdzie znajduje się 
specjalistyczny sprzęt.

...jeżeli nie będę chciała się poddać 
przesiewowemu badaniu piersi?
Zadzwoń do ośrodka badań przesiewowych, aby poinformować 
personel, że nie stawisz się na badania w wyznaczonym terminie. 
Jeżeli później zmienisz zdanie, będziesz mogła umówić się na inny 
termin. Ponowne zaproszenie na badania przesiewowe otrzymasz 
za trzy lata. Jeżeli nie chcesz otrzymywać ponownych zaproszeń, 
w ośrodku badań przesiewowych poproś o specjalny formularz 
potrzebny do usunięcia twojego imienia i nazwiska z systemu. 
Jeżeli później zmienisz zdanie, możesz w każdej chwili poprosić 
o ponowne wprowadzenie twoich danych do systemu. Twoja 
decyzja nie ma wpływu na opiekę medyczną w przypadku raka 
piersi świadczoną przez lekarza pierwszego kontaktu lub szpital.
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Co dzieje się ze zdjęciami 
mammograficznymi po badaniu 
przesiewowym?
Informacje uzyskane podczas badań przesiewowych są 
przetwarzane i używane zgodnie z rygorystycznymi zasadami 
dotyczącymi ochrony poufności. Ma to na celu zapewnienie 
zgodności z uzgodnionymi standardami dotyczącymi świadczenia 
badań przesiewowych oraz umożliwia identyfikację obszarów 
wymagających usprawnienia. Dostęp do uzyskanych informacji 
ma tylko autoryzowany personel oraz odpowiedni specjaliści 
zajmujący się opieką zdrowotną.

Więcej informacji na temat ewidencji w NHS można uzyskać, 
dzwoniąc na infolinię NHS inform pod bezpłatny numer  
0800 22 44 88 (telefon tekstowy 18001 0800 22 44 88). Infolinia 
jest czynna codziennie w godzinach 8.00–22.00 i zapewnia także 
pomoc tłumacza.

Dodatkowe informacje i pomoc
Więcej informacji na temat badań przesiewowych piersi w Szkocji 
można znaleźć na stronie internetowej NHS inform Screening 
Scotland: www.nhsinform.co.uk/screening/breast

Na stronach internetowych NHS inform Detect Cancer Early 
można uzyskać pomoc i porady dotyczące jak najszybszego 
wykrywania oznak i objawów raka, w tym raka piersi: 
www.nhsinform.co.uk/cancer/scotland/dce

Informacje na temat swoich praw w zakresie opieki zdrowotnej 
oraz poufności możesz znaleźć na stronie internetowej  
www.nhsinform.co.uk/rights 



Ośrodki badań przesiewowych piersi 
w Szkocji 
North of Scotland (Inverness)
Tel.: 01463 705416

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

West of Scotland (Glasgow)
Tel.: 0141 800 8800
Telefon tekstowy: 0141 800 8858

South West of Scotland (Irvine)
Tel.: 01294 323505 lub 323506 lub 323507

East of Scotland (Dundee)
Tel.: 01382 425646

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

Szkocki program badań przesiewowych piersi (Scottish Breast 
Screening Programme) jest regularnie analizowany, aby zapewnić 
ci najlepszą obsługę. Jeżeli chcesz złożyć skargę lub przekazać 
uwagi na temat obsługi, napisz do dyrektora ds. klinicznych (clinical 
director) w ośrodku prowadzącym badania przesiewowe, z którego 
korzystałaś. Adres właściwej placówki znajdziesz na stronie:  
www.nhsinform.co.uk/screening/breast/screeningcentres 
Jeżeli chcesz przekazać uwagi na temat treści niniejszej ulotki 
informacyjnej, skontaktuj się z NHS Health Scotland pod adresem 
e-mail: nhs.healthscotland-publications@nhs.net
Adres pocztowy: 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

Ten materiał jest dostępny w językach urdu, chińskim 
tradycyjnym i polskim oraz w formacie łatwym do odczytania. 
NHS Health Scotland może również rozpatrzyć prośby 
o publikacje w innych językach i formatach.
Kontakt: telefon 0131 314 5300 lub e-mail
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


