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Szanowna Pani!
Zapraszamy do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi dla kobiet wieku 50-69 lat
finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Termin i miejsce postoju mammobusu:

19 lutego 2018 od godz. 10.00
WOLA DĘBIŃSKA 240
parking przy Urzędzie Gminy Dębno
Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz.9-17
telefon: 12 633 02 18 lub 503 777 651
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna wcześniejsza rejestracja.

Na odwrocie zaproszenie na WARSZTATY ZDROWOTNE
dla KOBIET w WOLI DĘBIŃSKIEJ!

Dodatkowe informacje:
1. Prosimy o zabranie dowodu osobistego w celu potwierdzenia danych osobowych.
2. Jeśli Pani używa, należy mieć okulary korekcyjne – do wypełnienia ankiety.
3. Wyniki badań wysyłamy pocztą na adres zamieszkania wskazany w ankiecie.
4. Programem objęte są ubezpieczone Panie w wieku od 50-69 lat, raz na 24
miesiące. Kobiety, u których w najbliższej rodzinie (matka, siostra, córka)
wystąpił nowotwór piersi mogą wykonać badanie mammograficzne po upływie 12
miesięcy od daty poprzedniego badania.
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Szanowna Pani!
Serdecznie zapraszamy Panią na bezpłatne warsztaty z zakresu profilaktyki
zdrowotnej pt.:„Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”, które odbędą się:
19 lutego 2018
w Urzędzie Gminy Dębno
WOLA DĘBIŃSKA 240
Rozpoczęcie spotkania o godz.: 14.30.
W ramach spotkania edukacyjnego proponujemy:
 wykład lekarza oraz położnej na temat profilaktyki nowotworowej
 wykład na temat zdrowych nawyków żywieniowych
 nauka techniki samobadania piersi na profesjonalnych fantomach
 instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej, pomiar ciśnienia krwi,
analiza składu ciała
 przekąski, napoje oraz Certyfikat Uczestnictwa.
Uwaga:
Dla chętnych uczestniczek warsztatów w trakcie spotkania będzie możliwość
wykonania BEZPŁATNEGO badania USG TARCZYCY i MAMMOGRAFII.

Zapisy na spotkanie: tel. 12 633 02 18 lub 503 777 651.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zapisy.
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Europejskich „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku

50 - 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ważne! Podczas spotkania nie pobieramy żadnych opłat
i nie oferujemy kupna żadnych produktów!

BEZPŁATNE
„Warsztaty Zdrowia dla Kobiet”
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kształtowanie świadomości
zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Na spotkanie zapraszamy Panie
w wieku 50-69 lat (ur.1968-1949):
- uprawnione uczestniczki Programu
profilaktyki raka piersi NFZ,
które nie wykonywały mammografii
w ciągu ostatnich 24 miesięcy
- mieszkanki Małopolski lub
kobiety uczące się lub pracujące
w Małopolsce (dowód osobisty)
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W programie oferujemy BEZPŁATNIE:








naukę techniki samobadania (fantom)
wykłady i warsztaty
badania profilaktyczne
zestaw materiałów promocyjnych
napoje, posiłek, przekąski
Certyfikat Uczestnictwa

Dodatkowo organizujemy bezpłatnie: zabezpieczenie opieki nad
osobami niesamodzielnymi, które są pod opieką uczestniczki
spotkania, udogodnienia dla niepełnosprawnych.
Uczestniczkom wykonującym badania mammograficzne zwracamy
koszty niezbędnego dojazdu na badania i z powrotem.

Urząd Gminy Dębno
WOLA DĘBIŃSKA 240
19 lutego 2018
Rozpoczęcie spotkania o godz.14.30

Konieczna wcześniejsza rejestracja:

12 633 02 18, 503 777 651
Lider projektu:

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Kobiet
z Problemami Onkologicznymi
„Amazonka” Krzeszowice

