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Dlaczego profilaktyka raka piersi?
Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet, stanowi około 20% wszystkich

zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Rak piersi występuje częściej po menopauzie, a ryzyko

zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Najlepszym sposobem wczesnego wykrycia nieprawidłowych

zmian w piersi jest mammografia – badanie bezpieczne i bezbolesne. Każda kobieta powinna się poddać

mammografii co dwa lata, jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemal w 100%

uleczalny.

Jakie badania w ramach programu?
W ramach etapu podstawowego programu wykonywana jest mammografia, a w przypadku wystąpienia

niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą diagnostykę do etapu pogłębionej diagnostyki

programu.

W ramach porady lekarskiej w etapie pogłębionej diagnostyki programu lekarz w zależności od wskazań

medycznych decyduje, czy pacjentce należy wykonać mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi,

biopsję cienkoigłową bądź gruboigłową. 

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego

zostają skierowane do dalszej diagnostyki poza programem.

Dla kogo program?
Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi – w wieku

od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):

• które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii;

• otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania

mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Jak skorzystać z badań?
Bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej,
które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę
telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Z badań mogą korzystać wszystkie ubezpieczone w NFZ
kobiety, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat.
Kobiety, które nie kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym mogą również wykonać
mammografię lub USG piersi na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekolog,
onkolog) w miejscu wyłącznie wskazanym przez specjalistę.

Więcej na: 
http://www.nfz-katowice.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO
WYKRYWANIA RAKA PIERSI

ZBADAJ SIĘ!

ŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ 
POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PRACY

Zachęcamy do aplikowania na wolne stanowiska pracy w Śląskim Oddziale Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów, jak i osób, które dopiero stawiają
pierwsze kroki na rynku pracy.

Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego
OW NFZ, na stronie internetowej 

www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-slaskiego-ow-nfz w zakładce Rekrutacja.


