
 
Informacja dotycząca Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 

 
 

Uprzejmie informujemy, że powiat wągrowiecki włączył się do współpracy z Wojewódzkim 

Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi 

w Poznaniu. Dzięki wprowadzeniu w Polsce Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 

Raka Piersi zwiększyła się świadomość i coraz więcej kobiet zgłasza się na profilaktyczne badania. 

Efektem tego jest zwiększenie się liczby raków piersi wykrywanych we wczesnych stadiach 

zaawansowania, kiedy leczenie jest krótsze, mniej obciążające i bardziej efektywne. 

Z informacji otrzymanych od Ośrodka opartych na raporcie z dnia 01.07.2012r. wynika, że 

badaniami profilaktycznymi w Wielkopolsce objęto 49% kobiet (średnia wartość dla Polski wynosi 

42%). Dla osiągnięcia efektu populacyjnego obniżenia umieralności Wielkopolanek z powodu raka 

piersi konieczne jest objęcie badaniami minimum 70% populacji.  

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki 

(SIMP) wynika, że w powiecie wągrowieckim na dzień 01.07.2012r. badaniami profilaktycznymi 

objęto 50,32% kobiet.  

Jak potwierdzają dane Światowej Organizacji Zdrowia w XXI wieku nadal 

najskuteczniejszą metodą walki z rakiem piersi pozostają profilaktyczne badania mammograficzne 

mające na celu wczesne wykrycie choroby. 

W związku z powyższym, w trosce o zdrowie mieszkanek powiatu wągrowieckiego, 

zachęcamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie 

wykonywały badań mammograficznych oraz nie były leczone z powodu raka piersi do 

skorzystania z badań mammograficznych oraz ich regularnej kontynuacji. 

Badania można wykonywać bezpłatnie bez żadnego skierowania i zaproszenia                   

w mammobusach (po uprzedniej rejestracji) oraz bezpośrednio w ośrodkach. Podstawą wykonania 

badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia. 

Przypominamy również, że najbliższe badania mammograficzne odbędą się w dniu                  

31 sierpnia 2012r. (rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod nr tel:              

800 160 168, 61 851 30 77 lub 61 855 75 28 – należy podać dane osobowe oraz nr PESEL).  

W załączeniu znajduje się elektroniczna wersja ulotek wydanych przez Ośrodek, która 

zawiera szczegółowe informacje dotyczące Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 

Raka Piersi. Ulotki zostaną przekazane również mieszkankom naszego powiatu za pośrednictwem 

poradni ginekologicznych, aptek urzędów oraz innych instytucji. 
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Plik do pobrania: ulotka  (źródło: www.wco.pl/wok)  


