
 
 Az időben felfedezett melldaganat gyógyítható! 
A mammográfiás szűrővizsgálat az Ön életét védi, 
egészségét szolgálja! 
Ha Ön: NŐ, Csóronn lakik és a 45. évét már betöltötte, 
de még nem múlt el 65 éves, és az elmúlt  két évben 
nem vett részt olyan vizsgálaton vagy beavatkozáson, 
mely  melldaganat szűrésével, kezelésével 
kapcsolatos, akkor  szűrővizsgálatra  kap 
meghívólevelet . 
Saját egészsége érdekében kérem, vegyen részt a 
mellrákszűrésen! 
A melldaganat, ha időben felfedezik, gyógyítható!  
A műtét is kisebb, a kezelések is egyszerűbbek.  
Ha a daganatnak időt ad a halogatással, sokkal több 
lesz a baj vele. 
Ha az Ön Édesanyja, Nagymamája kapott meghívót, 
mondja el Neki, hogy még sokáig szüksége van rá, 
hogy félti az egészségét és megnyugtatná, ha 
elvégeztetné a mellrákszűrést! 
Ha Önnek van olyan rokona, ismerőse, aki kapott 
meghívót, de még nem vett részt a szűrésen, 
emlékeztesse rá!  
A szűrővizsgálat ingyenes.  
Információ munkaidőben: 06-20/387-7996 
FM Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
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