
 

               

Cele programu 

 

 poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej mężczyzn, mieszkańców Powiatu Krakowskiego. 

 zwiększenie wykrywalności wczesnych przypadków raka prostaty, 

 poprawa zgłaszalności mężczyzn na badania przesiewowe, 

 zwiększenie świadomości i wiedzy mężczyzn na temat profilaktyki raka prostaty, 

 ułatwienie dostępu do badań mężczyznom z terenów wiejskich. 
 

Kryteria uczestnictwa 

 Program profilaktyki chorób stercza realizowany jest ze środków Powiatu Krakowskiego. Gminy 

objęte programem to: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, 

Michałowice, Skała, Słomniki, Zielonki oraz Wielka Wieś Populacja objęta programem – 

mężczyźni w wieku powyżej 40 lat (ur. przed 1977r. włącznie)  mieszkańcy Powiatu 

Krakowskiego (nie zameldowani w mieście Kraków!). 

 Uczestnictwo w programie - co dwa lata 

 UWAGA!    ILOŚĆ BADAŃ OGRANICZONA! 

 

Wymagane przy badaniu: 
 

 Dowód osobisty – numer PESEL oraz  

 potwierdzenie zameldowania w Powiecie Krakowskim, (nie w mieście Kraków!). 

          (Panowie ur. przed 1977r włącznie.- uczestnictwo w programie co 2 lata) 
 

Obowiązuje rejestracja w wyznaczonym Ośrodku Zdrowia                              
lub telefoniczna:  12 633 02 18,  503 777 651 

 
 

Organizacja i przebieg akcji. 
 

1. Obowiązuje rejestracja w wyznaczonym Ośrodku Zdrowia lub tel.: 12 633 02 18,  503 777 651.  

2. Przebieg badania: 

 wypełnienie ankiety  

 pobranie krwi – badanie PSA  

(nie trzeba być na czczo, zachować wstrzemięźliwość kilka dni przed badaniem) 

3. badanie lekarza urologa  

Wynik badania oraz ewentualne dalsze wskazania Pacjent otrzymuje do 14 dni od daty badania.  
 

 

 

 

 

 

Wykonawca badań : 

Centrum Medyczne Maszachaba sp. z o.o., ul. Prądnicka 50A,  Kraków,  tel.: 12 633 02 18   

Osoba koordynująca: Dominika Bąk  tel. 501 620 281 

 

 

 
 

 

Program zdrowotny dla mężczyzn:  

„Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”,                         

dla mieszkańców Powiatu Krakowskiego, 

 w wieku powyżej 40 lat. 

 

Badania finansowane przez  
Powiat Krakowski 

 



 
 
 
 

Szanowni Państwo! 

 

 

Program zdrowotny dla mężczyzn:  

„Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty”,                          

finansowany ze środków Powiatu Krakowskiego :  

 

 Bezpłatne badania dla – mężczyzn, mieszkańców Powiatu Krakowskiego 

(nie zameldowani w mieście Kraków!) w wieku powyżej 40 lat (ur. przed 

rokiem 1977 włącznie)  

 Panel bezpłatnych badań obejmuje:  

oznaczenie poziomu PSA w krwi oraz  

konsultację  specjalisty lekarza urologa 

 Uczestnictwo w programie - co dwa lata  

 

 ILOŚĆ BADAŃ OGRANICZONA!  Obowiązuje wcześniejsza rejestracja! 
 

 

          Zwracam się z serdeczną prośbą o umożliwienie jak najszerszego dostępu do 

informacji o naszej najbliższej wizycie i zachęceniu jak największej liczby Panów do 

skorzystania z możliwości bezpłatnych badań w miejscu zamieszkania. 

Przesyłam Państwu materiały promocyjne do umieszczenia w stosownym miejscu, aby 

informacja o możliwości bezpłatnych badań była powszechnie dostępna dla 

zainteresowanych Panów. 

 

 Powiedzmy wspólnie STOP chorobom nowotworowym i zróbmy PIERWSZY KROK 

- stwórzmy możliwość bezpłatnego profilaktycznego przebadania się. 

 

 

Z całego serca dziękuję za pomoc i zaangażowanie. 

 
Pozdrawiam, 

 

Dominika Bąk 

tel.: 501 620 281 
mammografia@maszachaba.com.pl 

 


