Badanie mammograficzne
i program screening
Mammografia jest badaniem rentgenowskim piersi. Wykazuje ona zmiany rakowe znacznie wcześniej, niż staną się
one manualnie wyczuwalne. Dlatego też MammografiaScreening jest odpowiednia do wczesnego rozpoznania raka.
Zapraszamy wszystkie kobiety właśnie między 50. a 69.
rokiem życia do wzięcia co dwa lata udziału w tym badaniu,
bowiem w tym właśnie wieku ryzyko zachorowania na raka
piersi znacznie się zwiększa. Jeśli weźmie Pani udział w
tych badaniach, dokumentacja i zdjęcia mammograficzne
Pani będą zakodowane i w tej formie porównywane. W
ten sposób nawet małe zmiany zostaną wykryte i w razie
potrzeby natychmiast poddane terapii. Przez cały czas leczenia zapewniamy ochronę danych osobowych.

Dodatkowe informacje
Do niniejszego zaproszenia dołączymy broszurę, w
której znajdzie Pani odpowiedzi na szczegółowe pytania
dotyczące na przykład szczegółowego przebiegu badania. Jeśli będzie Pani miała dodatkowe pytania, prosimy
zwrócić się do niżej podanych instytucji:

Bo to po prostu
moje ciało!

www.ein-teil-von-mir.de

Mammografia-Screening dla kobiet
mi dzy 50. a 69. rokiem ycia
Dla wi kszej pewno ci
i wy szego standardu ycia!

Szanowna Pani!
W niniejszej broszurze przedstawiamy Pani MammografięScreening, wysokiej jakości program wczesnego wykrywania raka piersi. W broszurze tej znajdzie Pani odpowiedzi na pytania dotyczące tych badań i informacje o
ich gwarantowanej jakości, jak również adresy instytucji
udzielających porad w tym zakresie.

y

wiadomie oznacza,

moim zdaniem,równie
dba o zdrowie.

Fachowa jako

to istotny dla Pani argument

Wszyscy nasi lekarze są wysoko wykwalifikowani, a swoją
wiedzę pogłębiają w ramach szkoleń. Każdy z nich wystawia
rocznie co najmniej 5.000 diagnoz. Tak zdobyte doświadczenie
zawodowe zwiększa pewność prawidłowej diagnozy. Zdjęcia
mammograficzne każdej pacjentki analizowane są przez dwóch
niezależnych od siebie specjalistów. W przypadkach budzących
ich wątpliwości diagnoza taka stawiana jest przez większą
grupę lekarzy zatrudnionych w programie.

Najwa niejsze, eby wyniki
były całkowicie pewne.
Tak pewno

chc mie .

Wi ksza pewno

to wy szy standard ycia

Około 98% badanych kobiet jest zdrowych. Jednak rak
piersi jest u kobiet najczęstszą chorobą nowotworową;
większość z nich zapada na nią po 50. roku życia. Za pomocą
naszego programu choroba ta jest wykrywalna w stadium
pozwalającym na terapię i rokującym wyleczenie. Im więcej
kobiet bierze w tych badaniach udział, tym bogatsza wiedza
lekarzy na temat choroby, a równocześnie większe szanse
na jej wczesne wykrycie i wyleczenie. Mimo najlepszych
możliwości wczesnego wykrycia choroby, nie jesteśmy w
stanie dać gwarancji, że jest Pani zdrowa i że zdrową Pani
pozostanie. Dlatego powinna Pani obserwować swoje piersi
i regularnie poddawać się kontrolnemu badaniu ginekologicznemu w ramach profilaktyki antyrakowej. Jesteśmy w stanie
podwyższyć standard Pani życia przez fakt, że może Pani
polegać na gwarantowanej jakości wyników naszych badań.

Jakie ryzyko zwi zane jest z tym badaniem?

Koszty badania mammograficznego

Mammografia, jak każde badanie rentgenologiczne,
związana jest z negatywnymi skutkami promieni rentgenowskich. Obciążenie to jednak jest znikome i wynosi
10% rocznego napromieniowania, któremu jesteśmy w
Niemczech na co dzień poddani. Zdarza się również, że
nowotwór nie zostanie wykryty. Obecnie jednak badanie
nasze stanowi najpewniejszą metodę wczesnego wykrycia
raka piersi. Prosimy więc skorzystać z tej szansy, chodzi
przecież o Pani ciało.

Badanie Mammografia-Screening jest bezpłatne. Wszelki
koszty pokrywane są w ramach świadczeń Pani ubezpieczenia zdrowotnego. Program nasz finansowany jest
przez państwowe i prywatne ubezpieczalnie, jak również
przez Kassenärztliche Vereinigungen. Naszym celem jest
zwiększenie szans na podjęcie terapii i rekonwalescencję
przez wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej piersi.

Które ryzyko jest wi ksze?
Promienie Rentgena s mniej grone ni rak. Dlatego bior udział
w tym badaniu.

