ПРВА МАМОГРАФИЈА „ У БЕОЧИНУ“
У Општини Беочин спроводи се пилот пројекат „Прва мамографија“ под слоганом –
„Бори се као жена“ ! Пројекат финансира Покрајинска влада , а реализује Клинички
центар Војводине , а његову успешност прати Институт за Онкологију Ср. Каменица и
Институт за јавно здравље Војводине Н. Сад.
Ово је први покретни мамограф у Војводини а пројекат обухвата прегледе жена
руралних средина у Општинама где непостоји мамограф. У Општини Беочин мамограф
ће бити постављен испред Дома здравља „Др. Душан Савић Дода „.
Снимање је бесплатно, није потребна здравствена књижица, само лична карта
или неки други лични документ са сликом особе. Циљ пројекта је да се убрза сама
процедура и скрати време чекања од момента откривања тумора дојке до саме
операције. Код нас је тај период сада два месеца , у свету се чека 45 дана ,а ми смо
сада поставили јасан циљ – 35 дана. Томе тежимо, јер од тренутка сазнања о некој
дијагнози, породица пацијента и сам пацијент преживљавају трауму, те ми желимо да
то време скратимо и убрзамо. Свака жена која буде урадила мамограф добиће свој
налаз код изабраног лекара а уколико се примети нешто сумљиво пацијенткиња ће
одмах бити позвана телефоном.
Код жена до 40 година ради се ултразвук, а тек после 40-те године мамографија.
Зато се пројекат и зове „прва мамографија“ јер жена у том периоду од 41-49 година је
дужна да уради своју прву мамографију и то је наша циљна група, али ми наравно
нећемо одбити ни једну жену која је старија од те животне доби ако до тада није
урадила овај преглед.
Покретни мамограф биће постављен испред дома здравља у Беочину, а жене
које желе да ураде своју прву мамографију могу се пријавити за преглед у амбуланти у
месту становања.
Снимање ће се вршити од 7,30 до 14,30 часова сваки радни дан.
О термину започињања прегледа информацију ћете добити код изабраног лекара.
Прегледи су бесплатни!!!

