
 

Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 40–49 i 70–75 lat  

– zwiększamy dostęp do bezpłatnych badań 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 

Zachęcamy do promowania projektu w swoim otoczeniu i informowania innych kobiet              

o możliwości wykonania bezpłatnej mammografii. Badania mogą wykonać kobiety  

w wieku 40 – 49 lat oraz 70 – 75 lat. To wyjątkowa okazja o której warto powiedzieć bliskim 

sobie kobietom – córce, mamie, siostrze, sąsiadce. Na badanie wymagane jest skierowanie 

od lekarza dowolnej specjalizacji (wzór poniżej). 

Panie, które miały już wcześniej wykonywaną mammografię powinny zweryfikować termin 

kolejnego badania wg zaleceń lekarskich, zawartych w poprzednim wyniku.  

Szczegółowe informacje o projekcie, badaniach mammograficznych oraz sposobie 

rejestracji: www.fundusze.mammo.pl 

Informacja o miejscach i terminach postoju mammobusu oraz rejestracja na badania: 

tel. 58 666 24 44. 

Fundusze EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności 

społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa 

ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). 

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% 

łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora 

publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich 

ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r. 

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo 

obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.  
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