ZOZ „EPIONE”

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH - bezpłatnej tomografii
komputerowej płuc (klatki piersiowej)
Program realizowany w zakresie Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca,
prowadzonego w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,
pod patronatem Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Charakterystyka badania:
Badanie tomografii komputerowej płuc jest badaniem nieinwazyjnym, niskodawkowym,
bez konieczności podania kontrastu, zupełnie bezbolesnym, trwa około 5 minut.
Badanie wykonywane jest na podstawie skierowania. Wzór skierowania można pobrać
bezpośrednio z naszej strony internetowej lub otrzymać w Centrum Diagnostyki
Obrazowej EPIONE.
http://www.epione.pl/o-nas/aktualnosci/TK-płuc-2014/
Skierowanie na badanie może być wystawione przez lekarza POZ lub lekarza dowolnej
specjalizacji. Istnieje możliwość uzyskania skierowania na badanie od lekarza EPIONE
(skierowanie bezpłatne).
Program skierowany jest do osób w wieku 55 – 75 lat, zamieszkałych na terenie:






miasto Rybnik
powiat pszczyński
powiat żywiecki
powiat cieszyński
powiat raciborski

Dodatkowo należy spełnić jeden z poniższych warunków:







życie w mieście / na terenie przemysłowym
długoletnie palenia papierosów (minimum 1 paczkę dziennie przez 20 lat)
tzw. bierne palenie
kontakt z czynnikami rakotwórczymi typu: azbest, ołów, chrom, nikiel, arsen
narażenie na promieniowanie jonizujące / czynniki szkodliwe dla zdrowia powstałe
w wyniku przetwórstwa węgla lub ropy naftowej
różnego typu choroby nowotworowe w rodzinie

Z racji charakterystyki naszego regionu każdy mieszkaniec w/w miast i powiatów

spełnia warunek „miejsce zamieszkania w mieście przemysłowym/na terenie
przemysłowym, narażenie na pyły i inne czynniki szkodliwe dla zdrowia”
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WAŻNE!
Pacjent, który chce skorzystać z możliwości udziału w Programie Przesiewowym (badania
tomografii komputerowej płuc) nie może mieć zdiagnozowanej choroby płuc (typu
astma, gruźlica, nowotwory itp.) oraz w przeciągu ostatnich 5 lat nie może mieć
wykonanych badań radiologicznych klatki piersiowej* (RTG oraz tomografii
komputerowej).
* z wyłączeniem badań radiologicznych wykonanych w celach profilaktycznych
(np. w ramach badań wstępnych/okresowych/kontrolnych z zakresu medycyny pracy).

Miejsce realizacji badań:
ZOZ EPIONE
Centrum Diagnostyki Obrazowej
ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice – Osiedle Tysiąclecia
tel. (32) 254 53 84
Termin realizacji badań:
Od września do końca listopada 2014r.
W związku z ograniczoną liczbą badań decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem
Adriana Sadowska
Specjalista ds. marketingu i promocji
tel. 500 261 382
fax. (32) 253 07 82
a.sadowska@epione.pl
www.epione.pl
EPIONE Sp. z o.o.
40-431 Katowice, ul. Szopienicka 59
NIP: 634 22 41 017, REGON: 273700680, KRS: 0000480431
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