Sekretión
Einasta indikatión fyri ávísing til mammografi er spontan og
kontinuerlig sekretión av blóð ella serøsari vætu frá einum brósti.
Sjálvt tá omanfyrinevndu symptom eru til staðar er eingin illgruni
um bróstkrabba. Tað er einans illgruni um papillom, sum er ein
benign broyting.
Kvinnur undir 25 ár
Hava tættan bróstvevnað og teir palpablu knútarnir eru
fibroadenom ella tættur bróstvevnaður.
Eingin grund er til nærri diagnostik. Biopsi verdur ikki gjørt uppá
fibroadenom í hesum aldrinum.
Ættarbregi
Verður mett sum screeningspopulatión.
Serlig ættarbregi so sum BRCA eigur at verða umsitið av einum
serlækna. Send ávísing til Bróstkirurgiskt ambulatorium.
Í viðgongu og post partum
Útvikla ofta sokallaðir mjólkaknútar. Kunnu kontrollerast kliniskt í
fyrstu atløgu.

Ávísing til mammografi
Røntgendeildin tel 304500 www.ls.fo

Ávísing til mammografi

Palpablir eitlar í axillini: Ja/Nej.

Í Føroyum er ikki sett á stovn mammografi screening.

Aðrir co-existerandi faktorar: so sum inverterað mammill,

Uppgávan hjá einari kliniskari Røntgendeild er at diagnostisera

inflammatión og ulceratión kunnu nevnast um hesir eru til

kliniskt suspektan bróstkrabba.

staðar.

Seinasta árið eru ávísingarnar til mammografi nær um

Aðrar upplýsingar kunnu útilatast!

tvífaldaðar. Í løtuni eru nær um 200 kvinnur sum bíða eftir
mammografi. Hetta gevur ábendig um at skipanin verður brúkt

Um omanfyrinevndu treytir ikki eru uppfyltar, verður

sum ein screening. Framyvir verður mammografi einans gjørt

ávísingin send retur.

um talan er um manifestan kliniskan illgruna um bróstkrabba.
Ein kliniskur bróstkrabbi er ein palpabel malignitetssuspektur

Onnur vanlig symptomir frá bróstum

knútur.

- Í stuttum kann sigast, at bróstdiagnostik ikki fevnir um pínu í

Einans ávísingar við nevndu indikatión verða móttiknar frá

sambandi við fibroadenomatosu ella eini ungdómsmóttøku.

kommunulæknum og øðrum serlæknum.

(sí næstu síðu)
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Ávísingin SKAL eisini innihalda

Palpabel ikki-malignitetssuspektur knútur.

Lokalisatión:
-Síða (Høgra/Vinstra)

-Kvinnur millum 15-30 ár útvikla Fibroadenomir.

-Kvadrant (Ovara laterali, ovari mediali, Niðari laterali, niðari

Fibroadenomir kunnu kontrollerast kliniskt.

mediali)
-Klokkutíma og avstandur frá mammillina

- Kvinnur millum 40-50 ár útvikla Cystir.
Cystaspiratión kann gerast í almen praksis.

Um operatión er gjørd:
-Ja /Nej og greining av um talan er um Malignitet/Benignitet,

Pína í bróstum

Mastektomi, Lumpektomi, Reduktionsplastik, Protesur.

Allar kvinnur uppliva hetta, og tað er aldrin bróstkrabbi. Tað er

Um eldri malignitet ynskist eisini árstal.

ein hormonell ávirkan á bróstvevnaðin, og ikki
illgruni um bróstkrabba.
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