
 

 
 
 
 

 

Gdynia, 13.03.2017r. 
Urząd Gminy  

ul. Rajska 22 
32-048 Jerzmanowice-Przeginia 

 
W ramach lokalnych akcji profilaktycznych organizujemy badania mieszkanek Polski. Jednym  
z obecnie funkcjonujących programów jest Populacyjny Program Profilaktyczny Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi. Badania w ramach tego programu są bezpłatne dla kobiet w wieku  
50-69 lat. Jest on finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. 
 

W 2015 roku wszystkie mammobusy Lux Med Diagnostyka przeszły gruntowną modernizację  
z wymianą aparatów na nowe włącznie. Wszystkie naczepy wyposażone są obecnie w aparaty 
wyprodukowane w 2015 i 2016 roku, co czyni nasz sprzęt najnowocześniejszym w Polsce 
spośród wszystkich świadczeniodawców wykonujących mammografię w trybie mobilnym.  
 
Jesteśmy doświadczoną firmą, wykonującą ponad 220 tysięcy badań rocznie (25% wszystkich 
badań wykonanych w Polsce). Nasza działalność opiera się na pracy mammobusów,  
które każdego dnia, w całej Polsce prowadzą badania w ramach programu profilaktycznego.
  
Oferujemy Państwu kompleksową organizację mammografii przesiewowej, w tym: 
- Listowne zaproszenie kobiet na Państwa terenie do badania. 
- Telefoniczną rejestrację na badanie. 

- Przyjazd mammobusu wraz z obsługą techniczną i wykonywanie badań. 
- Opisywanie badań przez doświadczonych lekarzy radiologów. 
- Listowne przekazanie wyników badań do wszystkich kobiet, które zgłoszą się na badania. 
 

Z naszych usług korzysta już wiele gmin i powiatów w całej Polsce. Dzięki naszemu systemowi 
promocji badań i profesjonalnej organizacji przyjazdu mammobusów, współpracujące z nami 
gminy osiągają znacznie wyższe wyniki zgłaszalności, od średniej krajowej.  
 

Wzorem poprzednich wizyt chcielibyśmy przeprowadzić kolejną akcję 
bezpłatnych badań mammograficznych w miejscowości Jerzmanowice-Przeginia  

w dniu 5.07.2017r. przy Urzędzie Gminy. 
 

LUX MED Diagnostyka – Lider pod względem ilości i jakości badań 
mammograficznych w Polsce 

 



 

 
 
 
 

 

W najnowszym audycie klinicznym jako Lux Med Diagnostyka po raz kolejny udowodniliśmy 
najwyższą jakość świadczonych usług otrzymując najwyższy z możliwych poziomów jakości – 
„pożądany”.  
 
Nasze działania zmierzające do permanentnego doskonalenia jakości badań przyniosły efekt i 
wyprzedziliśmy w rankingu takie znamienite ośrodki jak Centra Onkologii. 
 
Gminy, które zwyciężyły w 2013 roku (Strachówka, Biała Rawska, Gogolin w konkursie „Zdrowa 
Gmina” korzystały z rozwiązań Lux Med Diagnostyka. Dzięki naszej współpracy udało się 
uzyskać wysoki poziom zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania przesiewowe z zakresu 
mammografii. 
 
Wymagania techniczne 

Do wykonania badań potrzebujemy miejsca postojowego dla naczepy typu TIR oraz podłączenia 
do prądu na 380V (wtyczka 32A (minimum 25A), okrągła pięciobolcowa, bolce okrągłe). Kabel 
podłączeniowy w mammobusie ma długość 50m. Dbając o dobrą współpracę nie będziemy 
Państwa obciążać w żadnym innym zakresie. 

 

Zajmujemy się pełną promocją akcji na terenie Miasta i Gminy. Wysyłamy indywidualne 
zaproszenia do objętych programem profilaktycznym Pań, powiadamiamy parafie, ośrodki 
zdrowia, różnego rodzaju ośrodki kulturalne. Dbamy o dobrą komunikację z lokalną 
społecznością. Jednocześnie w zakresie promocji badań zapraszamy również do współpracy 
administrację lokalną. 
Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są panie od 50 do 69 roku życia 
(rocznik 1947-1966). 

 

Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną pod numerem 58 666 2 444. 

 
Z poważaniem, 

Anna Rola 
Specjalista ds. Operacyjnych 

tel. kom.: 693-151-870 
tel.: 58 666 24 76 

e-mail: anna.rola@luxmed.pl 


