Masz 40 ? 75 lat? Zg�o� si�na bezp�atn� mammografi�

<p style="text-align: justify;"><img src="images/stories/mammobus.jpg" border="0" width="247"
height="371" style="float: left; margin: 6px;" /><strong style="font-size: 12.1599998474121px;
line-height: 1.3em;">Wyj�tkowa mo�liwo��dla pa�niekwalifikuj�cych si�do badania w
ramach Programu finansowanego przez NFZ. </strong><span style="font-size:
12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">W roku 2014 w mammobusach LUX MED
Diagnostyka przebada�o si�oko�o 240 tysi�y kobiet. Ka�dego miesi�ca mammobusy
odwiedzaj� oko�o 200 miejscowo�ci, realizuj�c program bada�przesiewowych dla pa�
?Mimo, i� mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej ni�
po�owa kobiet podda�a si�bezp�atnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi ? m�i dr Ma�gorzata Cymerman z LUX MED
Diagnostyka - Zach�amy panie do profilaktyki zwi�zanej z rakiem piersi, gdy� jest to najcz�iej
wyst�uj�cy nowotw� z�o�liwy w�r� Polek.? </span></p> <p><strong>LUX MED
Diagnostyka zaprasza panie w dw�h grupach wiekowych na bezp�atne badania
mammograficzne w mammobusie, kt�e odb�� si�</strong></p> <ul> <li><strong>Pe�czyce
? 8 maja przy Remizie Stra�ackiej, Pe�czyk </strong></li> <li><strong>Recz ? 8 maja przy
sklepie Biedronka, ul. Kolejowa 65 </strong></li> </ul> <p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bezp�atna mammografia dla pa�w
wieku: </span></strong></p> <ul> <li><strong>50
? 69 lat
</strong></li> </ul>
<p>Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest
bezp�atne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12
miesi�y dla kobiet, kt�e w ramach realizacji Programu otrzyma�y odpowiednie pisemne
wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.<strong> </strong></p> <p>Populacyjny
Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych, kt�e nie
chorowa�y wcze�niej na raka piersi. Otrzymywany wynik badania przesiewowego to ocenione
przez dw�h lekarzy specjalist� zdj�ia rentgenowskie piersi, z kr�k� adnotacj� ? czy w
piersiach wyst�uj� nieprawid�owo�ci wymagaj�ce dalszej diagnostyki czy te� nie. W razie
konieczno�ci dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne wzgl�em sposobu post�owania. wi�ej
Informacji o badaniach na stronie <a href="http://www.mammo.pl/">www.mammo.pl</a></p>
<ul> <li><strong>40 ? 49 oraz 70 ? 75
lat </strong></li> </ul> <p>Badania wykonywane
s� w ramach Projektu� ?Poprawa dost�no�ci i jako�ci us�ug medycznych w ramach
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi? wsp�inansowanego z
funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.</p> <p>W zakresie realizowanego
Projektu i zwi�szenia dost�no�ci do bada� zapewniamy paniom <strong>nie kwalifikuj�cym
si�jeszcze / ju� do Programu finansowanego przez NFZ</strong>,� bezp�atn�
mammografi� Wymagane jest jednak <strong>skierowanie lekarskie</strong> od lekarza
dowolnej specjalizacji. Wi�ej Informacji o badaniach oraz wz� skierowania na stronie: <a
href="http://www.fundusze.mammo.pl/">www.fundusze.mammo.pl</a></p> <p>Na badania w
ramach obu program� prosimy o wcze�niejsz� rejestracj�pod nr tel. 58�666 2�444. Call
Center czynne jest 7 dni w tygodniu.</p> <p>Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na
zrobieniu 4 zdj� rentgenowskich ?� dw�h projekcji ka�dej piersi. Badania nie nale�y
si�obawia� poniewa� promieniowanie, kt�e emituje jest nie wi�sze ni� przy RTG z�a.
Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzk� oraz innych
nieprawid�owo�ci w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju ? wtedy, kiedy nie s� one
wyczuwalne przez kobiet�lub lekarza, co bardzo istotnie zwi�sza szans�wyleczenia.</p>
<p><strong>Fundusze EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego:</strong></p>
<p><strong> </strong></p> <p>Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia,
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Liechtenstein i Norwegia przyczyniaj� si�do zmniejszania nier�no�ci spo�ecznych i
ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych <br /> z pa�twami beneficjentami w
Europie. Trzy pa�twa �ci�le wsp�racuj� z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).</p> <p>W okresie 2009?2014
warto��funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia
oko�o 97% ��cznego finansowania. Fundusze s� dost�ne dla organizacji pozarz�dowych,
instytucji badawczych i szk�wy�szych, sektora publicznego i sektora prywatnego <br /> w 12
nowoprzyj�ych pa�twach cz�onkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach
ma miejsce szeroka wsp�raca z podmiotami z pa�tw darczy��, a przedsi�zi�ia mog�
by�wdra�ane do 2016 r. Najwa�niejsze obszary wsparcia obejmuj� ochron��rodowiska i
zmiany klimatyczne, badania i stypendia, spo�ecze�two obywatelskie, ochron�zdrowia i
wsparcie dla dzieci, r�no��p�ci, sprawiedliwo��i dziedzictwo kulturowe.</p>
<p><strong>Informacje o LUX MED Diagnostyka: </strong></p> <p>LUX MED Diagnostyka
jest jednym z najwi�szych us�ugodawc� diagnostyki obrazowej w Polsce - posiada 28
plac�ek w 17 miastach. W centrach diagnostycznych wykonywane s� badania tomografii
komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG oraz mammograficzne (tak�e w ramach
mobilnej mammografii na terenie ca�ego kraju - LUX MED Diagnostyka dysponuje 15
mammobusami). Marka oferuje Pacjentom wysoki poziom us�ug, a partnerom biznesowym
efektywne kosztowo rozwi�zania outsourcingu medycznego i teleradiologii.</p>
<p><strong>Informacje o Grupie LUX MED:</strong></p> <p>Grupa LUX MED to najwi�sza
sie�medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zar�no do klient� korporacyjnych, jak i
indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystaj� z Pracowniczych Program� Zdrowotnych
rozwijanych wok�medycyny pracy. Klienci indywidualni mog� skorzysta�z opieki zdrowotnej
na podstawie Plan� Opieki Medycznej, a tak�e tzw. �wiadcze�FFS (fee for service, op�aty
za poszczeg�ne us�ugi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.</p> <p>Opieka medyczna
�wiadczona jest w 164 plac�kach. Us�ugi ambulatoryjne realizowane s� przede wszystkim w
plac�kach LUX MED i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, kt�a specjalizuje si�w
obs�udze pacjent� w ramach kontraktu z NFZ. Pod mark� PROFEMED w Warszawie dzia�a
specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klient� ?fee for service?. Z
Grup� wsp�racuje ok. 1600 poradni partnerskich w ca�ej Polsce. Pod jej opiek� znajduje
si�ponad 1�400 000 pacjent�.</p> <p>Grupa ma pi� szpitali: dwa �wiadcz�ce us�ugi
jednego dnia (Endoterapia w �odzi i MegaMed w Be�chatowie), trzy szpitale w Warszawie, z
kt�ych jeden �wiadczy szeroki zakres us�ug specjalistycznych (LUX MED),� drugi
specjalizuje si�w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym o�rodkiem
medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).</p> <p>Grupa LUX MED prowadzi
r�nie� dzia�alno��ubezpieczeniow� - LUX MED Ubezpieczenia jest oddzia�em
szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG F�s�rings AB.</p> <p>W ramach Grupy
LUX MED dzia�aj� tak�e marki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed i
Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia �wiadczy wysokospecjalistyczne us�ugi
endoskopowe, MegaMed opiek�ambulatoryjn� i chirurgi�jednego dnia, a Centrum Zdrowia
Medycyna specjalizuje si�w us�ugach ambulatoryjnych. Tabita to o�rodek
opieku�zo-rehabilitacyjny dla os� starszych, samotnych oraz pacjent� w ka�dym wieku
wymagaj�cych sta�ej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.</p> <p>Grupa LUX MED jest
G��nym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.</p> <p>Grupa LUX MED
jest cz�i� mi�zynarodowej grupy Bupa, kt�a �wiadczy opiek�medyczn� i oferuje
ubezpieczenia zdrowotne.</p> <p>Wi�ej informacji o Grupie LUX MED mo�na znale��na <a
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href="http://www.luxmed.pl/">www.luxmed.pl</a></p>
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