
                 
 
Cele programu: 

 Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat profilaktyki raka piersi 
 Poprawa stanu zdrowia i świadomości  zdrowotnej Mieszkanek Powiatu Krakowskiego 
 Zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka prostaty 
 Zwiększenie zgłaszalności do badań przesiewowych 
 Ułatwienie dostępu do badań Mieszkankom terenów wiejskich 

 
Kryteria  

 Programu profilaktyki raka piersi realizowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Krakowie. 
Wszystkie Gminy powiatu są objęte programem. 

 Populacja objęta programem – kobiety, mieszkanki Powiatu Krakowskiego w wieku 40-49 lat  
(ur.1974-65) - co dwa lata oraz w wieku powyżej 69 lat (ur. przed 1944 włącznie) - co rok. 

 ILOŚĆ BADAŃ OGRANICZONA!  (429 badań dla całego Powiatu Krakowskiego) 
 
Wymagane przy badaniu: 

 Dowód osobisty – numer PESEL oraz potwierdzenie zameldowania w Powiecie Krakowskim 
 
Badania mammograficzne ramach umowy z NFZ są bezpłatne: 
 dla ubezpieczonych  Pań w wieku 50-69 lat (ur. 1945-64) co 24 miesiące 

            lub w przypadku występowania w rodzinie (matka siostra) raka piersi – co 12 miesięcy 
 

REJESTRACJA na badania : 12 633 02 18, 503 777 651 
 
Organizacja i przebieg akcji. 

1. Rejestracja kobiet na badanie odbywa się telefonicznie. Nie jest obowiązkowa, ale  w trakcie badań 
pacjentki proszone są w pierwszej kolejności wg listy, a następnie pozostałe. 

2. Pacjentki zapisywane są w centrum rejestracyjnym blokami godzinowymi, tj. na 9-tą, na 10-tą itd.  
3. Przed badaniem każda Pani winna wypełnić ankietę, która dostępna jest w poczekalni mammobusu. 
4. Wyniki badań dostarczane są pocztą w terminie do czterech tygodni od daty badania.  
5. Pacjentka, u której zostaną stwierdzone zmiany wymagające dalszej diagnostyki, z wynikiem otrzyma 

skierowanie do placówki przeprowadzającej drugi etap programu diagnostyki pogłębionej, 
wykonywanej w ramach umowy z NFZ. 

 
Dodatkowe informacje. 
 W dniu wykonywania badań, mammobus podstawiany jest ok. godz. 8 rano. Badania wykonywane są 
zwykle od godz. 9-16, a czas postoju mammobusu uzależniony jest od ilości pacjentek. Do wykonywania 
badań niezbędne jest dostęp do gniazda prądu trójfazowego tzw. siły z zabezpieczeniem na 16-32 amper (nie 
dalej niż 30m, posiadamy własne kable elektryczne i zestaw wtyczek). Zużycie prądu to ok.15kWh – w 
zależności od ilości wykonanych badań. 
 
Wykonawca badań:  
Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o., ul. Prądnicka 50A,  Kraków 31-202,  tel. 12 633 02 18  
Osoba koordynująca :  Dominika Bąk  tel.: 501 620 28 
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