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Poradnik zrealizowany ze środków finansowych Ministra Zdrowia 
w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób
nowotworowych” zadania pod nazwą „Populacyjny program
wczesnego wykrywania raka piersi”.

Rak piersi to najczęściej występujący u kobiet
nowotwór złośliwy. Statystyki pokazują, 
że stanowi około 20 procent wszystkich 
zachorowań. 

„Ba dam się, więc mam
pew ność” - to ha sło prze -
wod nie Po pu la cyj ne go pro -
gra mu wcze sne go wy kry -
wa nia ra ka pier si. Pro fi lak -
ty ka jest na nie go naj lep -
szym le kar stwem. Bo rak
wcze śnie wy kry ty, mo że być
cał ko wi cie ule czal ny! Ba daj
się, a czas bę dzie Two im
sprzy mie rzeń cem. 

CO TO JEST MAM MO GRA FIA 
1. Ba da nie mam mo gra ficz -
ne jest rent ge now skim ba -
da niem pier si i obec nie naj -
lep szym spo so bem wy kry -
wa nia ra ka w je go wcze -
snym sta dium roz wo ju. 
2. W ba da niu tym wy ko rzy -
stu je się pro mie nie rent ge -
now skie, że by zo ba czyć we -
wnętrz ną bu do wę pier si.

JAK PRZE BIE GA 
1. W cza sie ba da nia wy ko -
nu je się dwa zdję cia każ dej
pier si. 
2. Nie któ re ko bie ty od czu -
wa ją ból w cza sie ba da nia,
ale dla więk szo ści jest to je -
dy nie krót ko trwa ją ce uczu -
cie dys kom for tu. Trwa za le -
d wie kil ka se kund. 

Ucisk sto so wa ny w cza sie
mam mo gra fii nie uszka dza
pier si. Jest ko niecz ny w ce -
lu uzy ska nia zdję cia wy so -
kiej ja ko ści, a po nad to po -
zwa la na ob ni że nie daw ki
pro mie nio wa nia rent ge -
now skie go. Jest po rów ny -
wal ne z tym, któ re wy stę -
pu je w sa mo lo cie lub pod -
czas RTG zę ba. 

DLA KO GO ZA DAR MO 
w W ra mach Po pu la cyj ne go
pro gra mu wcze sne go wy -
kry wa nia ra ka pier si bez -
płat ne ba da nia mam mo -
gra ficz ne mo gą wy ko nać
wszyst kie ubez pie czo ne ko -
bie ty - w wie ku od 50 do 69
lat, któ re przez ostat nie dwa
la ta nie mia ły ro bio nej
mam mo gra fii. 
w Pro gram gwa ran tu je rów -
nież bez płat ną mam mo gra -
fie po upły wie 12 mie się cy -
je że li pa cjent ka jest ob cią -
żo na ge ne tycz nie. 
w Je śli nie mie ścisz się w
wy zna czo nej gru pie wie -
ko wej, mo żesz sko rzy stać
z bez płat nej mam mo gra -
fii w ra mach ubez pie cze -
nia w NFZ. W tym ce lu
po win naś zgło sić się do
le ka rza spe cja li sty, któ ry
wy da Ci skie ro wa nie na
ba da nie.

GDZIE SIĘ ZBA DASZ 
W za kła dach opie ki zdro -
wot nej, któ re pod pi sa ły
umo wę z NFZ na re ali za cję
pro gra mu. Wy star czy zgło -
sić się oso bi ście lub umó wić

te le fo nicz nie z wy bra ną
pla ców ką i usta lić do god ny
dla sie bie ter min wi zy ty.

Idąc na ba da nia mam mo -
gra ficz ne, pa mię taj o za bra -
niu do ku men tu toż sa mo ści z
nu me rem PE SEL oraz wcze -
śniej wy ko na nych ba dań
mam mo gra ficz nych - je śli
oczy wi ście ta kie po sia dasz.
Skie ro wa nie nie jest po trzeb -
ne.

TER MI NY 
Bez płat na mam mo gra fia w
ra mach pro gra mu przy słu -
gu je raz na dwa la ta.

PRAK TYCZ NE PO RA DY 
w W dniu ba da nia le piej nie
sto suj pod pa chy dez odo -
ran tu ani pu dru, bo mo gą
zmie nić ob raz mam mo gra -
ficz ny.

w Na łóż wy god ną i luź ną
odzież, któ rą moż na szyb ko
i ła two zdjąć. Pamiętaj, że
do badania bę dzie trze ba
się ro ze brać do pa sa.

w Idąc na mammografię,
zre zy gnuj z wszelkich
ozdób na szyi i w uszach. 

CO TO JEST MAM MO BUS
Mam mo gra fię moż na zro -
bić nie tyl ko w ośrod kach
sta cjo nar nych, ale i w tak
zwa nych mam mo bu sach.
To po jazd wraz z wy po sa -
że niem zbu do wa ny na
spe cjal nie do te go ce lu
przy sto so wa nej na cze pie.
Za wie ra w so bie ga bi net
ba dań mam mo gra ficz -
nych, re cep cję, prze bie ral -
nie, po cze kal nię dla ko biet
(znaj dziesz w niej ma te ria -

ły in for ma cyj ne i edu ka cyj -
ne do ty czą ce pro fi lak ty ki
ba dań pier si). W mam mo -
bu sie pra cu je tech nik elek -
tro ra dio lo gii wy ko nu ją cy
mam mo gra fie oraz oso ba
re je stru ją ca ko bie ty na ba -
da nia. 

Ist nie ją rów nież cy to -
mam mo bu sy za wie ra ją ce w
so bie do dat ko wo ga bi net
po brań cy to lo gicz nych, w
któ rym pra cu je po łoż na po -
bie ra ją ca cy to lo gie. 

Ideą mam mo bu sów/cy -
to mam mo bu sów jest zwięk -
sze nie do stęp no ści do ba -
dań pro fi lak tycz nych cy to -
lo gicz nych i mam mo gra -
ficz nych w miej scach, w
któ rych ich wy ko na nie jest
utrud nio ne z róż nych przy -
czyn (na przy kład brak w
po bli żu miej sca za miesz -

ka nia ośrod ka, w któ rym
moż na wy ko nać ba da nia). 

SA MA TEŻ SIĘ BA DAJ 
To nie zwy kle waż na me to da
ba da nia dla pań, któ re
uważ nie ob ser wu ją swo je
cia ło. Z ba dań wy ni ka, że 67
proc. wszyst kich guz ków
pier si wy kry ły sa me ko bie ty.
80 proc. wszyst kich wy kry -
tych to zmia ny ła god ne, tyl -
ko 20 proc. moż na za li czyć

do zmian nie pra wi dło wych
i no wo two ro wych. 

TE SY GNA ŁY PO WIN NY
CIĘ ZA NIE PO KO IĆ
Moż li we ob ja wy ra ka pier si to: 
w po je dyn cze, ogra ni czo ne
lub nie re gu lar ne gu zy lub
zgru bie nia w ob rę bie pier -
si; 
w zmia na jej kształ tu i sy -
me trii; 
w zmia na ko lo ru i cie pło ty
skó ry;
w po ja wie nie się po sze rzo -
nych na czyń żyl nych; 
w na pię cie skó ry, jej owrzo -
dze nia, ob raz tak zwa nej
skór ki po ma rań czo wej; 
w wcią gnię cie i zmia na
kształ tu bro daw ki; 
w wy ciek z bro daw ki su ro -
wi czy lub krwi sty;
w drob ne owrzo dze nia i
nie go ją ce się zmia ny po kry -
te stru pem w ob rę bie bro -
daw ki;
w łusz cze nie się lub li nij ne
pęk nię cia skó ry w oko li cy
otocz ki lub bro daw ki;
w ból sa mo ist ny lub przy
uci sku obu stron ny, jed no -
stron ny o róż nym na si le niu
i lo ka li za cji.

CZAS MA ZNA CZE NIE 
Naj waż niej szym czyn ni -
kiem, któ ry w istot ny spo -
sób wpły wa na wy ni ki le -
cze nia jest wy kry cie no -
wo two ru w je go jak naj -
wcze śniej szym sta dium
roz wo ju. Me to dę w znacz -
nym stop niu umoż li wia ją -
cą roz po zna nie zmian no -
wo two ro wych w utka niu
pier si sta no wi wła śnie
mam mo gra fia. Jej czu łość
jest naj wyż sza. Sza cu je
się, że dla ko biet po me no -
pau zie wy no si ona 90-95
pro cent. 

WIĘ CEJ IN FOR MA CJI 
w Wo je wódz ki Ośro dek Ko -
or dy nu ją cy Po pu la cyj ny
Pro gram Wcze sne go Wy kry -
wa nia Ra ka Pier si - szpi tal
wo je wódz ki w Zie lo nej Gó -
rze, ul. Zy ty 26, tel. 68 329 65
13. 
w Przy dat ne in for ma cje
znaj dziesz na stro nie
www.rak pier si.com.pl
w In for ma cje o pro gra mie
uzy skasz rów nież w Na ro -
do wym Fun du szu Zdro wia,
tel. 68 328 76 96. (kb)

WWOO  JJEE  WWÓÓDDZZ  KKII  OOŚŚRROO  DDEEKK  KKOO  OORR  DDYY  NNUU  JJĄĄ  CCYY

Ba daj się, by mieć pew ność 
Zbyt czę sto trak tu je my swo je cia ło jak by by ło do dat kiem do na sze go ży cia, a nie je go pod sta wą. Uwierz - dłu żej ro bisz ma ki -
jaż, niż trwa ba da nie pier si czy mam mo gra fia. A wcze śnie wy kry ty rak pier si może być w peł ni ule czal ny! 


