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Bezpłatne badania mammograﬁczne dla Pań w wieku od 50 lat do 69.
Kolejne badania mammograﬁczne odbędą się w dniu 28.06.2019r. (piątek) obok
Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod nr
42 254 64 10 lub 517 544 004.
W dniu 10 kwietnia br. obok urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym ustawiona
będzie specjalistyczna naczepa medyczna w celu przeprowadzania bezpłatnych
przesiewowych badań mammograﬁcznych, wykonywanych w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badania zostaną
przeprowadzone w nowoczesnej mobilnej, cyfrowej pracowni mammograﬁcznej.
Cyfrowa mammograﬁa charakteryzuje się bardzo wysoką jakością i
rozdzielczością, oznacza to, że lekarze opisujący mają możliwość bardzo
dokładnej interpretacji każdego badania. Badania przeprowadzone będą w
godzinach 10.00 – 17.00.
Rak piersi jest najczęściej występującym u kobiet rodzajem choroby
nowotworowej. Głównym powodem, dla którego tak wiele kobiet nadal umiera z
powodu nowotworu, jest zbyt późne wykrycie choroby. Wyniki badań dowodzą,
że kobiety, które regularnie wykonują mammograﬁę, znacznie rzadziej umierają
z powodu raka piersi. Dlatego warto regularnie wykonywać badania
diagnostyczne, w tym mammograﬁę.
Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do
69 lat. Panie będące w tej grupie wiekowej powinny poddawać się mammograﬁi
co dwa lata. Badanie trwa zaledwie kilka minut, a pacjentki, do których
skierowany jest proﬁlaktyczny program wczesnego wykrywania raka piersi nie
muszą mieć na nią skierowania ani specjalnego zaproszenia.
Z bezpłatnego badania w ramach ﬁnansowanego przez NFZ populacyjnego
programu wczesnego wykrywania raka piersi mogą skorzystać kobiety w wieku
50-69 lat, które nie miały wykonywanej mammograﬁi w ciągu ostatnich dwóch
lat lub otrzymały w ramach programu pisemne wskazanie do wykonania
ponownej mammograﬁi po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi
czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny, mutacja w obrębie genów
BRCA1 lub BRCA2, a także nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany
nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.
Choroba nowotworowa wykryta we wczesnym stadium to bardzo duże szanse na
pełny powrót do zdrowia.
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