
 

 

          Gdynia, 2014-03-03 

Informacja prasowa        

Miłe Panie, zróbcie sobie prezent z okazji Dnia Kobiet – 

wykonajcie bezpłatne badanie mammograficzne! 

 

 

 

 

Kobiety często nie znajdują czasu dla siebie – w pierwszej kolejności pamiętają o 

swojej rodzinie, pracy i obowiązkach, zapominając o swoich potrzebach i własnym 

zdrowiu. Przy okazji dnia kobiet nadarza się okazja, aby to zmienić – zachęcamy do 

zgłoszenia się na bezpłatne prześwietlenie piersi, które trwa jedynie kilka minut, a 

może uratować życie!  

Badania mammograficzne wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 

Wykrywania Raka Piersi. Wiąże się on z możliwością wykonania badania bezpłatnego, na które 

nie jest wymagane skierowanie lekarskie, a każde zdjęcie analizowane jest przez dwóch lekarzy 

(tzw. podwójny odczyt).  

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku 

wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej występujący 

nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych, po 50 roku życia, 

można powiedzieć, że mammografia to najważniejsze badanie, 

któremu świadoma kobieta powinna się regularnie poddawać.  

Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna jest 

regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając wczesne 

wykrycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal 100% 

wyleczenie. W ramach Programu może się Pani przebadać co 2 lata, a więc w okresie 

wzmożonego ryzyka zachorowania, przysługuje Pani 10 badań. 

Mammografię w mammobusach można będzie wykonać w miejscowościach: 

 Jabłonna Lacka – 10 marca przy Ośrodku Zdrowia, Sienkiewicza 7  

 Bielany – 11 marca na placu firmy AXAN, ul. Słoneczna 5  



 

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch 

projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje 

jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian 

bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie 

rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie 

zwiększa szansę wyleczenia. 

Bezpłatne badanie przysługuje kobietom w wieku 50 – 69 lat (liczy się rocznik, a  nie miesiąc 

urodzenia). Pozostałe Panie (mające powyżej 35 lat) mogą wykonać badanie odpłatnie, ponieważ 

nie jest ono refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

 

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub poprzez stronę internetową. Call Center 

czynne jest 7 dni w tygodniu: 58 666 2 444, 801 080 007, www.fado.pl. Prosimy o zabranie ze 

sobą zdjęć z poprzednich badań mammograficznych, które pomogą w postawieniu jak najbardziej 

skutecznej diagnozy.  

 

UWAGA: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet 

zdrowych, które nie chorowały wcześniej na raka piersi. Ma na celu  objęcie swoim zasięgiem jak 

największej liczby kobiet w populacji 50 – 69 lat, czyli najbardziej narażonej na zachorowanie na 

raka piersi. Otrzymywany wynik badania skryningowego (przesiewowego) to ocenione przez 

dwóch lekarzy specjalistów zdjęcia rentgenowskie piersi, z krótką adnotacją – czy wynik jest 

zmianowy bądź bezzmianowy. Nie jest on w formie pełnego opisu diagnostycznego tak, jak przy 

tradycyjnym badaniu. W razie konieczności dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne względem 

sposobu postępowania.  

 

Informacje o Grupie LUX MED: 

Grupa LUX MED to największa prywatna firma medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest 

zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z 

Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni 

mogą skorzystać  

http://www.fado.pl/


 

z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także ze świadczeń płatnych  oraz 

bezpłatnych -  w ramach kontraktu z NFZ. 

Opieka ambulatoryjna świadczona jest w 118 centrach medycznych własnych i przyzakładowych. 

Pacjenci na terenie całego kraju mają do dyspozycji 50 placówek LUX MED i 24 centra medyczne 

Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Z Grupą 

współpracuje ok. 1500 poradni partnerskich w całej Polsce. Pod jej opieką znajduje się ponad 1 200 

000 pacjentów.  

Grupa ma cztery szpitale: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed  

w Bełchatowie) oraz dwa szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług 

specjalistycznych (LUX MED), a drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia). 

Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową - LUX MED Ubezpieczenia jest 

oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB. 

W ramach Grupy LUX MED działają także spółki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia  

i MegaMed. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, a MegaMed opiekę 

ambulatoryjna i chirurgię jednego dnia. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób 

starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej  

i rehabilitacji.  

Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy medycznej Bupa. 

LUX MED Diagnostyka  

Do Grupy LUX MED należy też LUX MED Diagnostyka, w skład której wchodzą AVI Diagnostyka 

Obrazowa, LUX MED Diagnostyka Gdynia i Gdańsk, Konsylium oraz Med-Sport. Ośrodki 

diagnostyczne AVI specjalizują się w szerokiej gamie badań radiologicznych (tomografii komputerowej 

i rezonansu magnetycznego). Równoległym obszarem działalności AVI jest rehabilitacja. LUX MED 

Diagnostyka Gdynia – to największy  

w Polsce świadczeniodawca badań mammograficznych, dysponuje 15 mobilnymi pracowniami – 

mammobusami oraz trzema placówkami stacjonarnymi – w Warszawie, Gdańsku oraz Poznaniu. 

Med-Sport prowadzi pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w 

Częstochowie, a także pracownie tomografii komputerowej w Lublińcu, Kłobucku oraz Pajęcznie. 

Konsylium to wrocławski ośrodek, wyposażony w tomograf komputerowy  

i rezonans magnetyczny.  

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl 

 

Kontakt dla dziennikarzy:  

http://www.luxmed.pl/


 

Agata Jabłonowska 

Specjalista ds. Marketingu i PR  

FADO Centrum Usług Medycznych 
LUX MED Diagnostyka 
Ul. Nocznickiego 8A 
81-454 Gdynia 
agata.jablonowska@fado.pl 
Tel. 607 931 133 
 

mailto:agata.jablonowska@fado.pl

