Warto badać piersi! Weź udział w 6 edycji akcji „Łączy Nas Kobiecość”!
Łączy Nas Kobiecość to ogólnopolska akcja profilaktyki raka piersi, organizowana cyklicznie od 6 lat. Dbaj o siebie i
wykonaj badanie profilaktyczne, aby wykluczyć u siebie jedną z najgroźniejszych kobiecych chorób – raka piersi.
Bielenda, jako jeden ze strategicznych partnerów akcji, nagradza kobiety, które dbają o swoje zdrowie. Wykonując
dowolne badanie w ramach akcji, otrzymasz atrakcyjny kosmetyk.
W mammobusach i pracowniach stacjonarnych wykonasz:
• mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat bezpłatnie (roczniki między 1948 a 1967), które ostatnią mammografię
wykonywały przynajmniej 2 lata temu
• mammografię dla kobiet niekwalifikujących się do programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w
cenie 56 zł (cena regularna 80 zł)
Na badanie można zapisać się pod numerami: 42 254 64 10 lub 517 544 004. Sprawdź w jakich miejscowościach
wykonać badanie: www.laczynaskobiecosc.pl/gdzie-sie-zbadac .
W Salve Medica Centrum Medycznym skorzystasz z:
• mammografii dla kobiet w wieku 50-69 lat bezpłatnie (roczniki między 1948 a 1967), które ostatnią mammografię
wykonywały przynajmniej 2 lata temu
• mammografii dla kobiet niekwalifikujących się do programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w
cenie 56 zł (cena regularna 80 zł)
• bezpłatnych konsultacji onkologicznych
• USG piersi w cenie 84 zł (cena regularna 120 zł)
• rezonansu magnetycznego w cenie 595 zł (cena regularna 690 zł)
• badania krwi Ca15-3 (marker raka piersi) w cenie 30 zł (cena regularna 44 zł)
• bezpłatnego badania genetycznego BRCA1 i BRCA2 w kierunku dziedzicznego raka piersi i jajnika dla kobiet, u
których w najbliższej rodzinie wykryto te choroby
• badania genetycznego BRCA1 i BRCA2 w kierunku dziedzicznego raka piersi i jajnika dla kobiet, które nie spełniają
powyższego kryterium w cenie 259 zł (cena regularna 370 zł)
• badania HPV „genotypy wysokiego ryzyka: 16,18”, wykluczającego predyspozycje do zachorowania na raka szyjki
macicy w cenie 70 zł (cena regularna 160 zł)

Na badanie można zapisać się w Dziale Obsługi Pacjenta Salve Medica, przy ulicy Szparagowej 10 w Łodzi lub pod
numerami telefonów: 42 254 64 00 lub 42 254 64 10.

Zeszłoroczna edycja zakończyła się wielkim sukcesem. Do grona kobiet świadomych swojej kobiecości dołączyło 15
018 pań. Łącznie, w ciągu 5 edycji, wykonanych zostało ponad 70 tysięcy badań.

Więcej informacji o akcji na stronach: www.laczynaskobiecosc.pl, www.salvemedica.pl oraz na profilu Łączy Nas
Kobiecość na Facebooku.

