
te, które wcześnie rozpoczęły życie 
seksualne, wiele razy rodziły, palą 
papierosy.
Wczesne wykrycie choroby gwarantuje 
niemal 100% skuteczność wyleczenia. 
Rak szyjki macicy jest bardzo podstępny 
i w pierwszym okresie przebiega bez 
niepokojących objawów. Jego rozpoznanie 
jest możliwe tylko dzięki cytologii. 
Dlatego warto dać sobie szansę i wziąć 
udział w badaniu.

Gdzie można uzyskać dodatkowe 
informacje

Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia

 
www.nfz.gov.pl 

lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej

Czym jest cytologia?

To bezpieczne i bezbolesne badanie. 
Pozwala na wykrycie nie tylko 
wczesnych postaci raka szyjki macicy, 
ale także stanów, które nieleczone mogą 
doprowadzić do powstania nowotworu. 
Każda kobieta powinna wykonywać 
cytologię co trzy lata, jeśli lekarz nie 
zaleci inaczej.

Gdzie można wykonać bezpłatne 
badanie cytologiczne?

Bezpłatne badania cytologiczne       
można wykonać w zakładach opieki 
zdrowotnej, które podpisały umowę         
z NFZ na realizację programu (wykaz    
w załączeniu). Wystarczy zgłosić się 
osobiście lub umówić telefonicznie 
z wybraną placówką i ustalić dogodny 
termin wizyty. Należy mieć ze sobą 
dokument tożsamości. 
Skierowanie nie jest potrzebne.

 
Dlaczego warto wziąć udział                   
w programie? 

W Polsce co roku na raka szyjki macicy 
zapada 4 tys kobiet (10 dziennie).
Połowa z nich umiera tylko dlatego,        
że zbyt późno zgłosiły się do lekarza. 
Ryzyko zachorowania rośnie wraz 
z wiekiem - najczęściej chorują kobiety 
między 45 a 55 rokiem życia, szczególnie 

mammograficzne

cytologiczne 

badania        
Bezpłatne

Bezpłatne
badania        
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raka szyjki 
macicyPopulacyjny program wczesnego 

wykrywania raka piersi                             
W ramach Programu Narodowy 
Fundusz Zdrowia i Ministerstwo 
Zdrowia zapraszają kobiety do 
skorzystania z bezpłatnych badań 
mammograficznych.
 

Do kogo jest skierowany Program? 

Do wszystkich ubezpieczonych kobiet          
w wieku od 50 do 69 lat, które przez 
ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej 
mammografii.

Jeśli kobieta nie mieści się w grupie 
wiekowej od 50 do 69 lat może skorzystać 
z bezpłatnej mammografii w ramach 
ubezpieczenia w NFZ. W tym celu 
powinna się zgłosić do lekarza specjalisty, 
który wyda skierowanie na badanie.

Czym jest mammografia? 
To bezpieczne i bezbolesne badanie 
piersi, które jest najlepszym sposobem 
wczesnego wykrycia nieprawidłowych 
zmian. 
Każda kobieta powinna poddać się 
mammografii co dwa lata, jeśli lekarz
nie zaleci inaczej.

Gdzie można wykonać bezpłatne 
badania mammograficzne?

Bezpłatne badania mammograficzne 
można wykonać w zakładach opieki 
zdrowotnej, które podpisały umowę 
z NFZ na realizację programu (wykaz 
w załączeniu). Wystarczy zgłosić się 
osobiście lub umówić telefonicznie 
z wybraną placówką i ustalić dogodny 
termin wizyty. Należy mieć ze sobą 
dokument tożsamości. 
Skierowanie nie jest potrzebne.
 

Dlaczego warto wziąć udział                  
w programie? 

Rak piersi jest najczęściej występującym 
nowotworem złośliwym u kobiet. Co 
roku zapada na tę chorobę 12 tys. Polek. 
Prawie połowa z nich umiera, bo zbyt 
późno zgłosiły się do lekarza. Gdyby 
skorzystały z badań profilaktycznych, 
mogłyby żyć. Rak piersi wcześnie 
wykryty jest niemal w 100% uleczalny.

Populacyjny program profilaktyki            
i wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy

W ramach Programu Narodowy 
Fundusz Zdrowia i Ministerstwo 
Zdrowia zapraszają kobiety do 
skorzystania z bezpłatnych badań 
cytologicznych.

Do kogo jest skierowany Program?
Do wszystkich ubezpieczonych kobiet 
w wieku od 25 do 59 lat, które 
w ciągu ostatnich trzech lat nie miały 
wykonywanego badania cytologicznego.

Jeśli kobieta nie mieści się w grupie 
wiekowej od 25 do 59 lat może skorzystać 
z bezpłatnej cytologii w ramach 
ubezpieczenia w NFZ. W tym celu 
powinna się zgłosić do lekarza specjalisty, 
który wyda skierowanie na badanie.Daj sobie szansę...

Populacyjny 
program 
wczesnego 
wykrywania 
raka piersi


