
 
CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ  
 
 
W ramach ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych rozpoczęto 

realizację bezpłatnych badań profilaktycznych wykrywających wczesna stadia nowotworów 
piersi i szyjki macicy. 

W Polsce, kaŜdego dnia 10 kobiet dowiaduje się, Ŝe są chore na raka szyjki macicy, 
5 z nich umiera. 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej realizując program badań w zakresie cytologii 
i mammografii zakupiło najnowocześniejszy, i jak dotąd jedyny w tej części Polski 
cytomammobus. 

Celem było dotarcie do pacjentek z odległych miejscowości naszego regionu 
i umoŜliwienie im wykonanie bezpłatnych, specjalistycznych badań dostępnych do tej pory 
jedynie w większych ośrodkach medycznych. 

To, co wyróŜnia to przedsięwzięcie od dotychczasowych, to moŜliwość wykonania 
zarówno mammografii jak i cytologii. Nad prawidłowym wykonaniem badań czuwają 
specjaliści z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 

Naczepa cytomammobusu posiada dwa osobne wejścia i windę dla osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowo ciągi komunikacyjne wewnątrz pojazdu dostosowano do 
potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mając na uwadze komfort 
i wygodę pacjentek cytomammobus wyposaŜono w gabinety badań, poczekalnię z recepcją 
i toaletę. Pomieszczenia są odpowiednio oświetlone i klimatyzowane. Pracownię 
mammograficzną wyposaŜono w nowoczesny mammograf.  

Mammografia jest rentgenowskim badaniem, jednym z najbardziej skutecznych 
sposobów wykrywania raka piersi we wczesnym okresie jego rozwoju. W badaniu tym 
wykorzystuje się promienie rentgenowskie, w celu zobrazowania wewnętrznej budowy piersi. 
Podczas badania wykonuje się dwa zdjęcia kaŜdej piersi. 

Regularne badania profilaktyczne pod kątem nowotworu piersi i szyjki macicy mogą 
przyczynić się do ich szybkiego wykrycia, a wczesne wykrycie nowotworu gwarantuje jego 
całkowite wyleczenie. Niestety rzeczywistość nadal nie jest optymistyczna - statystyki 
przeraŜają. 

 
Z inicjatywy Dyrekcji i Pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w kaŜdej 

z odwiedzanych przez cytomammobus miejscowości w 3 (trzeci) dzień pobytu wszystkie 
kobiety bez ograniczeń wiekowych mogą skorzystać z bezpłatnej porady specjalisty – 
onkologa, oraz wykonać zlecone badanie (cytologię/mammografię). 

 
Ta akcja jest szczególnym darem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej dla kobiet 

Lubelszczyzny. 
 
 
 
 
INFOLINIA 

 
Pod bezpłatnym numerem tel . 0 800 11 26 95 działa  infolinia, gdzie moŜna 

zarejestrować się na badanie i uzyskać informacje.  
 
Infolinia jest czynna w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 15.00 
 
BADANIA PROFILAKTYCZNE W CYTOMAMMOBUSIE: 
 

� Mammografia  - dla kobiet 50-69 lat, które w ostatnich 24 miesiącach nie 



korzystały z profilaktycznej mammografii – bez skierowania. 

� Cytologia  - dla kobiet w wieku 25-59 lat, które w ostatnich 36 miesiącach nie 

korzystały z profilaktycznej cytologii – bez skierowania. 

� Bezpłatne badania cytologiczne  dla kobiet w wieku 18-25 lat oraz powy Ŝej 

60 rz. bez ograniczeń. 

� Bezpłatne badania onkologiczne piersi , przez lekarza onkologa w kaŜdy 3 

dzień pobytu cytomammobusu . 

 

Pacjentki proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego i dowodu ubezpieczenia. 
 

 

OCZEKIWANIE NA WYNIKI 

Na wyniki pacjentki czekają maksymalnie do dwóch tygodni. Wyniki wysyłane są drogą 

pocztową. JeŜeli są wskazania do dodatkowych badań wówczas pacjentki są informowane 

drogą telefoniczną o takich wskazaniach. 

 

FINANSOWANIE 

Programy profilaktyczne: mammografia  - dla kobiet 50-69 lat oraz cytologia  - dla 

kobiet w wieku 25-59 lat rozlicza Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast pozostałe badania 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE DYSTRYBUOWANE NA TRASIE CYTOMA MMOBUSU 

- Plakat formatu A2 

- Ulotka Informacyjna 

 

KOGO PROSIMY O POMOC W POINFORMOWANIU PACJENTEK 

- Urząd Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, Proboszcz Parafii, SłuŜba zdrowia, 

Apteki, Szkoły, Prasa, Telewizja 

 

CEL BADAŃ 

Podstawowym celem tych działań jest obniŜenie umieralności kobiet z powodu chorób 

nowotworowych na danym terenie. Liczymy na masowy udział kobiet w tej akcji oraz 

zaangaŜowanie i fachową pomoc zainteresowanych podmiotów (np. umieszczenie plakatów 

w widocznym dla Pacjentek miejscu). 


