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A N6peg6szs6giiglyi Program keret6bern folyamatosan zailanak az
emlS megbeteged6sek korai felismerris6t szolg5lo ugynevezett
m am rnog r6fi6s szfirSvizs 95 latolk.
A2O1S. julius-szep,temlber kdzOtti id6sziakban az On teleptil6s6n 616

45-65 6v kcizcitti n5k egy resze nrivre s:zolo meglhiv6levelet kapott
em l6szfi r5 vizsgiilatra.

Amennryiben On is k6z6jii.ik tartoziik...
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Lehet, hog:f a vizsg5lat egy h?pef ellvesz a jelen6b6l,
de cser6lce srckkal aj6nd6kozhatiar meg a jciv6[6t.

A BETEGSEG KORAI FELISMERI=SEVCI EICTET
]ilIENTHETUK.
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BAZ Mergyei lKcizponti K6rhiz 6s Egyetermi Oktat5k6rhAz
K6pal kot6 Diag nosztikai Oszt6rly Szfi r6cen1lru m

l!/liskolc, Szentp6teri kapu
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TISZTELT ASSZOINYOM!
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N6peg6szs6giigyi Program keret6ben
folyamatosan zajlanak az eml6 megbetergedr6sek korai fClismer6s6t
szolg6f 6 rigynevezett mammogr6fi6s szfirSviizsg6latok. A Miskolcon
m(kod6 Komplex Mammogrdfi6s Kozponttoll n6vre szirl6, 6s e vizsg5lat

pontos helyet es idr:jet te*talmazo meghivolevelet kapnakl a 45-65 6v kdzotti
n6k. Ket 6vente minden ezen korcsoportba tarrtozd asszony lehelos6get kap
arra, hogy a SzUr6centrum Altal vegzett szUr6r,rizsgiilaton r6szt vegyen.

Ellen 6n is ezzel a lehretSs6ggel!

a

vizsg6llatra'? Az eml6berf kialakulo
elvAltozAsok gyaknan l6thato, tapinthat6 elv6ltoz6s nr6lkUl fejl6dnek, amikor
m6r tUnetekkel jel;lik jelenl6tUket, a gyogyul6s els6lyei csdkkennek. De a
tUnetmentesen fejl6d6 elv6ltoz6sok megfek:16 vizsg6lattal 6s ilyen a
mammogr6fi6s vizsgdlat is - nagy val6szin(sdggel kimutathatoakl Az id5ben
fe I is m ert elv AltozAs o k tii b bs6 g e j 6 | gy6g yith at6 !
Mi titrt6nik il vizsgilat sorin? El6sz:6r egy adatlapot kell kitOlteni,
, ismerteti az
majd a szakasszisztens elv6gzi a tapintdso
kUl6n-kUl6n a
6nvizsg6lat helyes modj6t. Ezt kovetben elvr
eg n6hiny
rontgenfelv6telt. A vizsgilat nem fa
jdrhat,
ugyanis a felv6tel elk€szit6s6hez
m6sodpercnyi kellemetlens6ggel

Mi6rt van szUks6g erre

az eml6t kiss6 ossz:e kell nYomni.

VizsgSlat utiin mi ttirt6nik? Szakorvosok a felv6teleket 6rtekelik. Ezt
nem kell megv6rni, a vizsg6latok eredm6nyer6l 6rtesfrt6st kap mindenki.
Abban az esetben, ha al vizsg6lat k6ros elvtlltoziist nenr tal6lt, legkozelebb
ket 6v mulva rijabb meghlv6s ala
megjelenni. Term6szetersen, ha id6l{
soron kiviil fel kelll keresni a h6zio
Abban az esetben, ha valamilYen re
lev6lben megadoltt ldopontban a tov6bbi kirrizsg6ltisok miatt kell a
SzUr6centru mot felkeresni.
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K6t6vente egy napot 6rdemes r6sz6nni a sz:Ur6vizsgdlatra, az 6letUnk
meg6r ennyit nekUnk, a csal6dunknak, a t6gabb kornyezetUnknek!
Kiisziin iim, h o gy v6 g i g o lvasta t6j6k0ztat6 n kat!

Edel6nyi Je4asi Hivatal
ll6peg6szs6g iigyi Oszt6ly

