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Болница акредитирана по американски 

стандарди за безбедност на пациентите од 
лекарска грешка и интрахоспитална инфекција

Биопсијата на дојка под 
ултразвук помага да се 
лоцира тумефактот и да се 
земе примерок од ткивото 
за патохистолошка анали-
за. Tаа е помалку инвазив-
на од хирушката биопсија, 
остава помала или никак-
ва лузна и не користиме 
јонизирачко зрачење. 
Тумефактите во дојката 
најчесто се детектираат со 
самопреглед, ултразвук 
или мамографија. Но со 
овие процедури не е се-
когаш можно да се каже 
дали промената е бенигна 
или малигна.

ПОД КОНТРОЛА 
Н А УЛ Т РА З ВУ К

БИОПСИЈА 
НА ДОЈКА
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БОЛНИЦА ОТВОРЕНA СО СРЦЕ  
Тел:+389 2 3091500,  3091484 

info@zmc.mk, w w w.zmc.mk,
Бледски договор бр. 8, 1000 Скопје, 

Република Македонија

ШТО ДА ОЧЕКУВАТЕ : 

Локален анестетик се инјектира во дојката

• Се подготвува стерилно поле и со помош на трансдјусерот се лоцира лезијата.
• Се прави мал убод на кожата на местото каде иглата за биоспија се пласира.
• Радиологот со трансдјусерот-сондата го мониторира местото на иглата и лезијата и помага 

иглата да се внесе директно во лезијата. 
• Со автоматски пиштол се боцка и се зема ткиво од лезијата.
• Постапката се повторува 3-6 пати. По завршувањето на процедурата се прави притисок 

на местото за да се сопре крварењето. Процедурата најчесто е комплетна за околу 1 час. 
• По завршувањето на процедурата и за време на процедурата ќе чуствуваш мал дискомфорт 

и мала болка. Се ставаат ладни облоги во следните 24ч.
• Следните 24 часа  треба да се намалат активностите, а после тој период продолжувате со 

нормални активности.
• Дијагнозата од биоспијата ја дава патолог, најчесто 5-7 дена по процедурата.
• Како несакани  последици може да се јави хематом на местото на биопсијата или инфекција 

(црвенило,толпина ). 
• Во случај на таква појава контактирај го докторот што ја изведувал процедурата да се 

ординира антибиотска терапија. 
• Ризикот за појава на несакани последици е 1:1000 по биоспија.

ПОДГОТОВКА НА ПАЦИЕНТ:

Облечете се комотно, за процедурата мора да се соблече целата облека горна половина од 
телото и да се тргне накитот. Пред биопсијата потребно е да го информираш радиологот за 
сите лекови кој ги користиш и дали имаш некакви алергии посебно на анестетици. Доколку 
земаш аспирин или друга антикоагулантна терапија можеби ке биде потребно да ја прекинеш 
терапијата три дена пред процедурата.

ШТО ДА ОЧЕКУВАТЕ : 
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