Polecajmy mammografię!
Rośnie świadomość Polek o korzyściach, wynikających z regularnych badań
mammograficznych niewątpliwie m.in. dzięki Populacyjnemu Programowi Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi, finansowanemu ze środków Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego programu
zwalczania chorób nowotworowych”.
W Polsce w ciągu ostatniej dekady nastąpiła poprawa wskaźnika przeżyć– z 62% na 75%, co
związane jest ze wzrostem świadomości kobiet o korzyściach wynikających z regularnych badań
mammograficznych. Prawidłowy wynik mammografii daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, a
udział w badaniach profilaktycznych jest wyrazem odpowiedzialności za rodzinę. Należy podkreślać,
że tylko w wypadku wcześnie wykrytej zmiany współczesna medycyna pozwala na całkowite
wyleczenie.
W październiku oraz listopadzie w województwach mazowieckim, wielkopolskim podlaskim
i opolskim dodatkowo, pilotażowo prowadzona jest kampania „Polecam Mammografię!
Ma ona za zadanie promować profilaktyczne badania mammograficzne. Idea polega na budowaniu
pozytywnych wzorców poprzez kobiety, które już skorzystały z mammografii i zapraszają do tego
swoje znajome. Dodatkową zachętą jest możliwość otrzymania atrakcyjnych nagród. Po wykonaniu
mammografii panie z każdego z wytypowanych województw mogą wziąć udział w konkursie, w
którym nagrodą są bony na sprzęt AGD: jeden bon o wartości 700 zł, trzy po 500zł i pięć po 200 zł.
Wystarczy, że uzupełnią na ulotce zdanie „Zbadałam się, ponieważ…” i wrzucą ją do urny
ustawionej w miejscu, gdzie wykonały badanie. Drugą możliwością uzyskania nagrody jest wymiana
blankietu z potwierdzeniem wykonania mammografii na dodatkowe 50 punktów w programie
lojalnościowym sieci aptek „Dbam o Zdrowie”.
Ulotki zawierające zaproszenie na badanie, kupon konkursowy oraz blankiet do odebrania nagrody są
dostępne u świadczeniodawców wykonujących mammografię w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, a także w drogeriach Rossmann i aptekach „Dbam o Zdrowie”.
Ulotkę można również wydrukować ze strony www.profilaktykapiersi.pl/polecammmamografię i
wręczyć bliskiej osobie, okazując troskę o jej zdrowie oraz dając jej możliwość wygranej.
Lista pracowni mammograficznych na Opolszczyźnie, które bezpłatnie wykonują badanie – poniżej.
(jest ona również na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ, w wojewódzkich
ośrodkach koordynujących Program oraz w placówkach POZ).
- W listopadzie zakończyliśmy wysyłkę do Opolanek ponad 72 tys. imiennych zaproszeń na
badanie mammograficzne, wykonywane bezpłatnie w 10 jednostkach w ramach programu
przesiewowego - mówi Wiesława Kaczmarek, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Opolskim Centrum Onkologii. Rozdysponowaliśmy również 70 tys. ulotek konkursowych, o których mowa wyżej. Większość z nich
dołączyliśmy do imiennych zaproszeń, bo są najlepszą formą przypomnienia oraz zachęty do
uczestnictwa w programie, który- przypomnę – dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat. Takie zaproszenie
każda mieszkanka województwa otrzymuje co dwa lata.
Kampanię „Polecam Mammografię!” wspierają: Roche, apteki „Dbam o Zdrowie”, Rossmann
i Afilo. Akcja pilotażowa prowadzona jest do 30 listopada 2010 r.
Dodatkowych informacji udziela:
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w
Opolu, tel. 77 441 61 53 oraz 442 60 95.

Wykaz pracowni mammograficznych na Opolszczyźnie, które bezpłatnie wykonują badanie w
ramach programu skryningu:
Nazwa świadczeniodawcy

Adres siedziby

Telefony do rejestracji

Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia
Nysa, ul. Rodziewiczówny 34
Opole, ul. Budowlanych 4
Strzelce Opolskie , ul. Opolska 36a
Opole, ul. Katowicka 66a
Olesno, ul. Klonowa 1
Kluczbork, M. Skłodowskiej-Curie 23
Głubczyce, ul. Skłodowskiej 26
Prudnik, ul. Szpitalna 14
Skarbimierz-Osiedle, ul. Topolowa 16
Gdynia, ul. Nocznickiego 8A

77 406 25 27
77 433 24 86
77 453 84 62
77 461 32 91- 5 w.143
77 441 60 39
34 350 96 79
77 417 35 33
77 480 11 41 (42)
77 406 78 98
77 546 13 74
58 511 34 56,
801 080 007

Lp.
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5
6
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SP ZOZ w Kędzierzynie -Koźlu
Nyski Ośrodek Onkologii Onkovit
SPZOZ „Centrum” w Opolu
ZOZ Strzelce Opolskie
Opolskie Centrum Onkologii
Zespół Opieki Zdrowotnej
NZOZ Diagnostyka Obrazowa
SP ZOZ Głubczyce w Likwidacji
Prudnickie Centrum Medyczne
NZOZ Pro-Sana (mammobus)
Centrum Usług Medycznych Fado
(mammobus)

