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W Żorach nie mamy na stałe mammografu. Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym 

badaniem w zwalczaniu raka piersi. Mammografia to obrazowa metoda badania gruczołu 

piersiowego (sutka) z użyciem minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. W takcie badania 

wykonuje się po dwa zdjęcia każdej piersi. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. Zmian 

bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju 

– wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotne zwiększa szansę 

wyleczenia. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, wykonywanie tego 

badania zaleca się kobietom: od 40 do 50 roku życia – raz na 2 lata, po 50 roku życia – raz w roku, na 

podstawie skierowania od lekarza. Dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie chorowały na raka piersi 

istnieje możliwość wykonania bezpłatnej mammografii w ramach programu NFZ. Na takie badanie 

nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Screeningowe badanie mammograficzne powinno być 

wykonywane co 24 miesiące, czyli co 2 lata. Jednak u części kobiet występuje wskazanie do 

wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia 

następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki), 

mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2. 

Mammografia klasyczne cechuje się 75-98% czułością i 80-95% swoistością, a ujemna wartość 

predykcyjna badania wynosi 99%. Zdaniem ekspertów – mniej niż 15% nowotworów złośliwych bywa 

niewidoczna w badaniu mammograficznym, a aż 45% przypadków w badaniu mammograficznym 

można ujawnić raka piersi, zanim stanie się on wyczuwalny. 

Przyjmując, że tylko 1/3 pań chciałaby poddawać się badaniom mammografem zgodnie z powyższymi 

zasadami, należałoby rocznie w Żorach przeprowadzać blisko 6.000 badań rocznie. Wobec braku 

mammografu w Mieście ponad 20.000 mieszkanek Miasta ma utrudniony dostęp do tej koniecznej 

diagnostyki. 

Projekt przewiduje wyposażenie Szpitala Miejskiego w mammograf oraz pokrycie kosztów badań 

przez radiologa. 

Szacunkowy koszt projektu:  

1. Zakup mammografu do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. – 1.000.000,00 
zł 

 
Łączny koszt: 1 000 000,00 zł 
 



Załączniki: 

- lista poparcia. 


