Miasto

Adresy ośrodków

Rejestracja

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15
NZOZ „Diagnostyka-Largo”, ul. Za Groblą 3/4
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
(OPEN), ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

61-8850-945
61-2223-737*

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
ul. Szylinga 1

Poznań

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
ul. Szamarzewskiego 82/84
Wielkopolskie Centra Medyczne „Remedium”
os. Stefana Batorego 80D
Wielkopolskie Centra Medyczne „Panaceum”
os. Stefana Batorego 80D
Lux Med Diagnostyka, ul. Roosevelta 18

Czarnków
Gniezno
Gostyń
Kępno
Konin
Kościan
Krotoszyn
Leszno
Międzychód
Piła

Pleszew
Słupca
Szamotuły
Śrem
Turek
Września

61-8501-327**
61-8574-048
61-8549-555
61-8217-600
61-8217-612
61-8217-600
61-8217-612
58-6662-444
801 080 007

NZOZ Centrum Medyczne HCP Sp z o.o.
61-8311-040
ul. 28 czerwca 1956 r. 194
Poznański Ośrodek Specjalistyczny Usług Medycznych
61-6477-735
Al. Solidarności 36
67-3528-166
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
67-3528-137
ul. Kościuszki 96
lek.
ek med
med. Krzysztof
Krz
Lamch
61-4264-461
Zespół Opieki Zdrowotnej
specjalista
radiodiagnostyki
wew. 244
ul. Św. Jana 9
61-4286-564
NZOZ „Centrum Ochrony Zdrowia” ul. Orcholska
lek.
ek 66
med.
med Krzysztof
Krz
Lamch
65 5726-700
SP Zespół Opieki Zdrowotnej specjalista radiodiagnostyki
wew. 215 lub 272
Pl. K. Marcinkowskiego 8/9
62-7827-356
SP Zakład Opieki Zdrowotnej
62-7827-368
ul. Szpitalna 7
63-2404-199
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Szpitalna 45
65-5120-855
SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 7
wew. 324
62-5880-389
SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Floriańska 10
65-5208-014
L. C. M. „Ventriculus”, ul. Słowiańska 41
65-5253-260
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Kiepury 45
95-7482-011
SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 10
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica
ul. Rydygiera 1
NZOZ „Ars Medical”Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 43
NZOZ „Pleszewskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.
ul. Poznańska 125a
P.S. Amika Konsorcjum Medyczne, ul. Warszawska 16
SP Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Sukiennicza 13
Wielkopolskie Centra Medyczne „Panaceum”
ul. Chłapowskiego 3
SP Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Poduchowne 1
P.S. Amika Konsorcjum Medyczne, ul. Piastów 16

67-2106-407
67-2125-503
67-2119-900
62-7420-840
63-2771-777
61-2926-544
61-6703-257
63-2805-587
61-4377-745

Do miejscowości, w pobliżu których nie ma ośrodków stacjonarnych przyjeżdżają mammobusy firm: NZOZ „Diagnostyka-Largo”*, OPEN**, NZOZ Profilaktyka i Diagnostyka Genewa Trust (Gdańsk, 58-3257-605), NZOZ MAMMO-MED (Gdańsk, 58-3257-602, 58-3257-600), NSZOZ „Diagnostyk” L.
Szyiński, W. Kwiecień s.c. (Zielona Góra, 68-4527-794), NZOZ Medica (Łódź,
42-2546-410, 517-544-004), LUX MED Diagnostyka (Warszawa, 22-3322888). Do badania warto ubrać się w wygodną i luźną odzież, taką, którą można łatwo zdjąć (do badania wymagane jest rozebranie się do pasa) oraz zrezygnować
z ozdób i biżuterii. Termin badania najlepiej ustalić kilka dni po miesiączce,
kiedy piersi są mniej wrażliwe na dotyk. Badanie nazywamy profilaktycznym,
gdyż zapraszamy na nie kobiety, które nie mają objawów choroby. U większości wynik mammografii będzie prawidłowy. U kilku procent zostanie wykryta
zmiana wymagająca dodatkowych badań, tj. mammografia celowana,
USG,
a
biopsja. Zaledwie u 5 kobiet na 1000 badanych wykrywa się raka. W takim
przypadku kobieta zostaje natychmiast skierowana na leczenie do specjalia
stycznego ośrodka.
dr n. med.
d Witoldmożesz
K
Kycler
Jeżeli niepokoi Ciebie twój stan zdrowia, masz pytania,
pamiętaj:
specjalista
chirurgii onkologicznej
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– bez skierowania.
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Populacyjny
Program
„Narodowego programu
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Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
Populacyjny Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Masz w�tpliwo�ci, pytania zadzwo�: 61 8850 915,
lub odwied� stron� www.wco.pl/wok
lublub
www.profilaktykaraka.coi.pl
www.pro
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zadzwo�: 61 8850 915,
lub odwied� stron� www.wco.pl/wok
lublub
www.profilaktykaraka.coi.pl
www.prolaktykapiersi.pl
Konsultacja merytoryczna: prof. zw. dr hab. n. med. Pawe� Murawa
- Konsultant wojewódzki ds. chirurgii onkologicznej
Autorzy ulotki: dr n. med. A. Dyzmann-Sroka, dr n. med. W. Kycler,
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