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Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące
nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego
wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi.
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Mammograﬁa jest bezpłatna, nie wymaga skierowania
i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki.
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Data i godziny przyjęć:
Miejsce parkowania:
Rejestracja:

28.05.2021 r. godz. 9:00-14:00

Zabrze, ul.Matejki 6 (Dom Kultury)

58/ 325-76-02, 58/ 325-76-05
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w mammobusie!

» to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne;
» umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi;
» jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres
zamieszkania pacjentki;
» wykonywana w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem
od badania w placówce stacjonarnej.
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Z badań mammograﬁcznych w ramach programu proﬁlaktyki raka piersi mogą
skorzystać wszystkie ubezpieczone kobiety w wieku 50-69 lat, które w przez ostatnie
24 miesięce nie korzystały z tego programu i nie chorowały na raka piersi.
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» dokument tożsamości potrzebny przy rejestracji;
» okulary będą potrzebne przy wypełnianiu ankiety (dotyczy osób z wadą
wzroku);
» zdjęcie i opis poprzedniego badania, jeżeli mammograﬁa wykonywana jest
po raz kolejny. Pomoże to lekarzowi zinterpretować wynik, a w wielu
przypadkach pozwala uniknąć wykonywania dodatkowych badań.
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Do mammograﬁi nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Warto nie zakładać biżuterii
na szyję oraz ubrać się wygodnie, ponieważ konieczne będzie rozebranie się do pasa.
W dniu badania na umytą skórę nie należy stosować dezodorantu z talkiem, balsamu
ani kremu.
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