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Urząd Gminy w Zawoi 
 

 

            Jak wynika z danych statystycznych, wciąż zbyt mało kobiet korzysta z 

profilaktycznych badań mammograficznych, co świadczy o niskiej świadomości 

społeczeństwa na temat przyczyn powstawania nowotworów oraz ich wczesnego 

wykrywania, jak również profilaktyki zdrowotnej.  

 

 W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonujemy badania 

mammograficzne przy użyciu mobilnej pracowni mammograficznej.                                   

Badania są bezpłatne. Program badań skierowany jest do kobiet                                          

w wieku 50-69 lat (ur.1969-1950), które nie wykonywały mammografii w ciągu 

ostatnich 24 miesięcy. 

     

          Prosimy o wyrażenie zgody na organizację akcji bezpłatnych badań 

mammograficznych i wyznaczenie odpowiedniego miejsca postoju mammobusu na 

parkingu przy budynku Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.                                         

Pani Dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury została poinformowana o planowanej akcji 

i wyraziła zgodę na jej realizację oraz przyłączenie mammobusu do sieci energetycznej 

budynku. 

Usytuowanie pracowni mammograficznej w miejscu wszystkim znanym zachęca osoby 

przebywające w okolicy do skorzystania z badania oraz sprzyja nadaniu większego 

rozgłosu akcji i tym samym - większego jej powodzenia. Prosimy o umożliwienie jak 

najszerszego dostępu do informacji o naszej najbliższej wizycie i zachęceniu jak 

największej liczby Pań do skorzystania z możliwości bezpłatnych badań w miejscu 

zamieszkania. 

Wzorem zeszłych lat, z naszej strony zapewniamy akcję promocyjno-medialną, rozesłanie 

zaproszeń na badanie do Pań,  profesjonalne badania wraz z opisem,  pokrycie kosztów 

postoju płatnych w Babiogórskim Centrum Kultury.  

 

Powiedzmy wspólnie STOP CHOROBOM NOWOTWOROWYM i zachęćmy Panie:  

Mammografia... warto o niej pamiętać! 

 

 Badania mammograficzne w mammobusie wykonywane są w systemie 

ucyfrowionym.  Zaletą technologii cyfrowej w mammografii jest m.in. bardzo wysoką 

jakość wykonywanych zdjęć.  

Auto przeznaczone do badań ma długość 11m,  więc nie należy do największych i 

najcięższych z tego typu, a jego masa całkowita nie przekracza 10 ton. 

Do pracy mammobusu niezbędne jest przyłącze do sieci energetycznej tj. gniazdo 

prądowe - prąd trójfazowy, tj. tzw. siły z zabezpieczeniem na 32 amper (min.16 amper, 

max. odległość od źródła prądu 50m). Posiadamy sublicznik prądu.  
 

Przyjazd następuje 23 kwietnia 2019 w godzinach popołudniowych. 

Badania będą wykonywane 24 kwietnia 2019 w godzinach od 9 do 16.  
W okresie niskich temperatur mammobus musi być podłączony do prądu również w nocy. 
 
 

Planowany pobyt mammobusu w Zawoi:  24 kwietnia 2019r. 
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