
 Narodowy Instytut Onkologii 
 im. M. Skłodowskiej-Curie –  

Państwowy Instytut Badawczy  
w Gliwicach zaprasza na 

bbeezzppłłaattnnąą  ccyyffrroowwąą  
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Panie urodzone w latach 1952–1971, a szczególnie te panie, 
które w tym roku (bez względu, w którym miesiącu) 

obchodzą 50 urodziny* 
 

Miejsce i termin wykonywania badań w mammobusie gliwickiego Instytutu Onkologii: 
    

LLYYSSKKII  ––  UURRZZĄĄDD  GGMMIINNYY  
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1, 2 września w godz.: 10.00-17.00 
3 września w godz.: 8.30-15.30  

 
 

 
Prosimy pamiętać, aby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia  

z poprzedniej mammografii – jeżeli była wykonana poza NIO Gliwice. 
 

Gwarantujemy w naszej placówce:  
 najnowszej generacji cyfrowy mammograf Mammomat Inspiration, pozwalający 

uzyskać najwyższą jakość obrazu stosując bardzo niską dawkę promieniowania 
   (nasz mammobus jest jednym z kilku w kraju oferujących tak wysoki standard), 
 opis zdjęć przez minimum 2 lekarzy z Narodowego Instytutu Onkologii  

w Gliwicach, specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, 
 zapewnienie bezpłatnej opieki i dalszych niezbędnych badań w Narodowym 

Instytucie Onkologii w Gliwicach w przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi. 
 

Więcej informacji na stronie: 
http://www.io.gliwice.pl/dla-pacjenta/mammografia-w-mammobusie-coi 

 

* Mammografia finansowana jest przez NFZ w ramach  
Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi.  

Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata,  
ubezpieczonym Paniom w wieku od 50 lat (liczy się tylko rok urodzenia) do 69 lat.  
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Zapisy na badanie pod nr tel.: 32 278 98 96, w godz.: 7.00-15.00 



  
  
  

  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE 
w MAMMOBUSIE NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII: 

 

 przed wejściem do mammobusu prosimy o założenie maseczki tekstylnej zasłaniającej usta  
i nos, 

 bezpośrednio przy wejściu do mammobusu rejestratorka poprosi Panią o wypełnienie 
ankiety epidemiologicznej, wykona u Pani pomiar temperatury oraz poprosi o dezynfekcję 
rąk środkami dostępnymi w mammobusie, 

 personel mammobusowy stosuje środki indywidualnej ochrony tj.: maski, przyłbice, 
rękawiczki jednorazowe, fartuchy oraz regularnie dezynfekuje dłonie; 

 po każdym zakończonym badaniu przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni mammografu 
oraz wszelkich powierzchni dotykowych tj.: klamki, poręcze, blaty, krzesła itp.; 

 wnętrze mammobusu jest regularnie wietrzone oraz zostało wyposażone w dodatkowe 
urządzenie wentylacyjne i dekontaminacyjne; 

 po każdym dniu pracy wnętrze mobilnej pracowni jest dokładnie czyszczone i dezynfekowane. 
 
 

UWAGA! Jeżeli obecnie lub w ciągu ostatnich 7 dni miała Pani kaszel, gorączkę, duszność, 
katar lub inne objawy infekcji lub w ciągu ostatnich 14 dni kontaktowała się Pani z osobą  
z wymienionymi objawami lub chorą na koronawirusa, prosimy o NIE ZGŁASZANIE SIĘ 
na badanie do mammobusu i zaplanowanie mammografii w innym terminie. 

 
 

 
OSOBY Z OBJAWAMI INFEKCJI NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE NA BADANIE. 

 


