EMLŐSZŰRÉS
A TOLDY FERENC KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET
RADIOLÓGIAI OSZTÁLYÁN

A RÁK FELFEDEZÉSÉTŐL VALÓ FÉLELEM TERMÉSZETES!
Az emlőszűrés Nemzeti Népegészségügyi Program részeként megvalósuló ingyenes,
szervezett (meghívólevéllel történő behívásos) vizsgálat 45–65 éves nők részére 2
évenkénti gyakorisággal. Az emlőszűrés célja a megelőzés, tehát a panasszal nem
rendelkező nők vizsgálata.
Az emlőszűrésre nem kell előjegyzési időpontot kérnie, a szűrőállomás küld
meghívólevelet Önnek. Negatív eredmény esetén két év múlva fogjuk hasonló
szűrővizsgálatra írásban behívni.
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet Radiológiai Osztályán
megkezdtük a 45-65 év közötti hölgyek emlőszűrését az alábbi
települések vonatkozásában: Abony, Albertirsa, Cegléd,
Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő,
Kocsér, Kőröstetétlen, Mikebuda, Nagykőrös, Nyársapát,
Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás.
A fenti települések 45-65 év közötti nőlakosai részére szűrőállomásunk 2 évenként
behívólevelet küld az általunk biztosított emlőszűrési vizsgálati időpontra.
Napi átlagban 30 hölgy szűrésére van lehetőségünk.
A vizsgálatról bővebb felvilágosítást kérhet, illetve a vizsgálat időpontját egyeztetheti
munkaidőben 08:00-16:00 óráig a következő telefonszámon: 06-53-310-011/285-es mellék.
HASZNÁLJA KI A SZŰRŐVIZSGÁLAT LEHETŐSÉGÉT!
A vizsgálatról röviden
A vizsgálat álló testhelyzetben, speciális röntgen berendezéssel történik. A gyakorlott
asszisztensek kétirányú felvételt készítenek mindkét emlőről. A jó képminőség, valamint a
sugárterhelés csökkentése érdekében a felvételek alatt az emlőt speciális műanyag lemez
segítségével összenyomjuk. Az emlők összenyomása – ami a jól értékelhető képek készítését
szolgálja – csak ritkán okoz kisebb kellemetlenséget.
A vizsgálat semmilyen előkészítést nem igényel, csupán a vizsgálat előtt a bőrre került
kozmetikumokat, krémeket le kell törölni.
A szűrővizsgálat eredményéről 3 héten belül levélben küldünk értesítést.
Amennyiben kiegészítő ultrahang vizsgálatot tartunk szükségesnek, az Ön által megadott
telefonszámon értesítjük és vizsgálati időpontot egyeztetünk.

A mammográfiás vizsgálatnak nincsenek mellékhatásai.
A mammográfiás szűrővizsgálat rendszeres ismétlése esetén is csekély a kockázata annak,
hogy a sugárzás bármilyen problémát okozna. Ez a minimális kockázat
összehasonlíthatatlanul kisebb veszély annál a lehetőségnél, hogy a daganatos megbetegedést
nem fedezik fel időben, még a korai stádiumban. Ez történhet akkor, ha a félelem visszatartja
a mammográfiás vizsgálattól.
A szűréstől függetlenül, amennyiben önnek panasza van, s háziorvosa beutalóval ellátta,
az előjegyzési rendszerben mammográfiás vizsgálatra kérhet időpontot az 53/310011/142–es telefonszámon.
Útiköltség térítés
Amennyiben Ön nem ceglédi lakos, úgy az utazásra jogosító utalványt a jogszabály alapján
(az Ebtv. 22. § (5)) – „a szűrővizsgálat igénybevételekor – a szűrővizsgálatot végző
egészségügyi szolgáltató" biztosítja. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a menetjegy,
a beutalásra jogosult által kiállított és az egészségügyi szolgáltatónál történő megjelenés
leigazolásával ellátott utazási utalvány együttes benyújtása alapján, a kérelmező részére járó
viteldíj árát utólag megtéríti.
(Tehát aki kapott meghívólevéllel elutazik a szűrésre, kérheti, hogy részére állítsanak ki a
költségtérítéshez szükséges nyomtatványt. A nyomtatványt és a megvásárolt jegyeket a
kérelmezőnek be kell nyújtania az illetékes Kormányablakhoz, ahol utólagosan megtérítik az
utazási költséget.) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szűrővizsgálat helyszínén csak
tömegközlekedési eszköz igénybevételére jogosító utazási utalvány kiállítására van
lehetőség. Amennyiben betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön
utazni nem képes, akkor az utazás megkezdése előtt forduljon háziorvosához az utazási
utalvány kiállítása érdekében.
Útiköltség igényét a szűrővizsgálatra érkezéskor előre jelezni szíveskedjen.

AZ IDŐBEN FELFEDEZETT EMLŐRÁK JÓ ESÉLLYEL GYÓGYÍTHATÓ,
ÉS HAZÁNKBAN A LEGINKÁBB ÉRINTETT KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLATI LEHETŐSÉG!

