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Posiadacz talonu 
ma do wyboru trzy pracownie:

1. NWZOZ „MEDICUS 99”  
Jastrzębie – Zdrój, 
ul. Dworcowa 1/D 
rejestracja w godz. 8.00 – 18.00 
tel. 32 47 64 550 lub 32 47 64 555. 
 
 

2. NZOZ „ALMED” Sp. J. 
Alfred Niewiem 
Wodzisław Śląski, ul. Leszka 10 
Osiedle Piastów 
rejestracja w godz. 9.00 – 19.00 
tel. 32 456 67 40. 
 
 

3. Dotyczy – SONOMAMMOGRAFII i BCI 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
dr n. med. JANUSZ JASTRZĘBSKI 
Jastrzębie – Zdrój, ul. Świerczewskiego 38 
rejestracja w godzinach 7.00 – 18.00 
tel. 32 348 74 86 oraz 32 470 26 26.

Rak piersi jest najczęściej występującym
nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce.

Kluczem do zdrowia jest profilaktyka.
 Nie bój się, z rakiem można wygrać!

PROGRAM WALKI Z RAKIEM PIERSI 

W Polsce na tę chorobę zapada ok. 12 tys.  
kobiet, z czego 60% umiera. Tylko natychmia-
stowe poddanie się badaniom może zapobiec 
tragedii w Waszych rodzinach. Dzisiaj wiado-
mo już na pewno, że nowotwór złośliwy jest 
chorobą uleczalną. Nie czekaj, idź na badanie!

Fundacja zapewnia 
Tobie bezpłatne 

badania, 
jeżeli Ty lub Twoja 

najbliższa rodzina, 
macie w niej swój 

udział. 



Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że 
rozpoczęcie leczenia w początkowym sta-
dium choroby stwarza szansę na całkowite 
wyleczenie.

Wykrycie nowotworu we wczesnej fazie roz-
woju jest możliwe pod warunkiem:
regularnego samobadania piersi przez ko-
bietę od 25 roku życia (przynajmniej raz w 
miesiącu), wykonywania kontrolnych badań 
lekarskich, a po menopauzie wykonywanie 
badań mammograficznych co 2 lata, nato-
miast od 50 roku życia – co rok. 

Sonomammografia (USG) wykorzystuje fale 
ultradźwiękowe, które nie są szkodliwe dla 
organizmu i jest wykonywana jako metoda 
pierwszoplanowa w wieku do 38 lat.

Mammografia jest badaniem polegającym 
na prześwietleniu piersi niewielką dawką 
promieni rentgenowskich. Umożliwia ona 
wykrycie zmian w gruczołach piersiowych 
niewyczuwalnych badaniem palpacyjnym.

JAK STAŁY DARCZYŃCA FUNDACJI 
REALIZUJE BEZPŁATNE BADANIE?

1. Zgłasza się do stałych przedstawicieli  
Fundacji wg rejonizacji.
2. Przedstawia dowód osobisty (lub inny do-
kument potwierdzający tożsamość), na pod-
stawie którego przedstawiciel Fundacji wyda 
dokument imienny (talon) upoważniający do 
bezpłatnego badania. 

3. Fakt wydania talonu zostaje zarejestrowany 
w kartotece Fundacji i przysługuje:

a) Sonomammografia - kobietom w wieku 
od 30 do 38 lat nie więcej niż jeden raz w roku 
(osoby młodsze na pisemne zlecenie lekarza)

b) Mammografia – kobietom w wieku od 39 
lat jeden raz na dwa lata.
Zasada drugiego badania jako uzupełniające-
go przy sonomammografii lub mammografii  
realizowana jest na pisemne zlecenie lekarza 
specjalisty jako uzupełniające badanie profi-
laktyczne  raz na 2 lata.

c) BCI i BGI – w przypadku wykrycia nieprawi-
dłowości, które wymagają dodatkowo wyko-
nania biopsji cienkoigłowej lub gruboigłowej, 
lekarz specjalista wystawia pisemne zlecenie, 
na podstawie którego wydany jest talon, upo-
ważniający do bezpłatnego badania.

4. Rejestruje się telefonicznie lub osobiście w 
wybranej poradni. Zgłasza się z dokumentem 
(talonem) upoważniającym do bezpłatnego 
badania wraz z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem potwierdzającym tożsamość  
w wyznaczonym terminie.

www.fundacjajastrzebie.pl www.fundacjajastrzebie.pl

S z c z e g ó ł y  u  p r z e d s t a w i c i e l i  Fu n d a c j i :

1. KWK „Jastrzębie” tel. 32 756 31 33
32 756 32 30

2. KWK „Borynia”  tel. 32 756 11 74

3. KWK „Zofiówka”  tel. 32 756 57 99

4. KWK „Pniówek” tel. 32 756 23 95 


