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Badam się więc mam pewność

Zaproszenie na Przystanek Mammobus
„Badam się, więc mam pewność”

Znany  Szczecinianom  Plac   Lotników zamieni   się

w dniach 14-15.05.2011r. w szczególny przystanek - 

„Przystanek Mammobus”, na który zapraszamy od  

godz. 9.00 Panie w wieku 50-69 lat (rocznikowo), 

które będą mogły  zbadać swoje piersi w Mammobu-

sie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą 

skorzystać   Panie,   które   nie   wykonały   badania

w ciągu ostatnich 24 miesięcy w ramach Populacyj-

nego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 

Piersi. 

Uwaga! bez wcześniejszej rejestracji badanie mam-

mograficzne   będzie    można    wykonać    również

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Zachodniopo-

morskiego Centrum Onkologii w Szczecinie 

(budynek nr  2) w  dniu 14.05.2011 (sobota) w godz. 

12.00 – 17.00. a  także  codziennie  od poniedziałku 

do piątku w godz. 9.00 – 16.00.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, 

ważnego ubezpieczenia oraz poprzednich 

wyników badań i zdjęć.

Więcej informacji można uzyskać  w rejestracji 

mammografii profilaktycznej tel. 91 425 15 93 od 

poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 15.00.

Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia 
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych

Szanowni Państwo,

Fundacja  Akademia  Zdrowia  i  Rozwoju  wraz
z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w 
Szczecinie pragną Państwa zaprosić na „Biały 
Weekend Zdrowia”.

W dniach 14-15 maja 2011 w godzinach od 9.00 
do 16.00 zapraszamy Państwa na Plac Lotników 
w Szczecinie, gdzie będą mogli Państwo 
skorzystać z BEZPŁATNYCH badań:

Badania mammograficznego - (Panie w wieku 
50-69 lat) radiologiczne badanie gruczołu 
piersiowego

Pomiaru objętości płuc - Spirometria - służy 
ocenie wydolności oddechowej człowieka, ma 
określić pojemność zawartych w płucach 
gazów i dać informację o sprawności wentyla-
cyjnej układu oddechowego. 

Badania BMI - wskaźnik masy ciała, który ma 
istotne znaczenie w ocenie zagrożenia 
chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, 
np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, 
miażdżycą.

Pomiaru ciśnienia krwi,
Pomiaru poziomu cukru,
Badania słuchu,
Pokazu metod samobadania piersi.

Oprócz bezpłatnych badań i prezentacji 
programów profilaktyki zdrowotnej przed-
stawione zostaną Państwu założenia Europejsk-
iego Kodeksu Walki z Rakiem oraz programy 
realizowane przez Zachodniopomorskie 
Centrum Onkologii w Szczecinie.

Serdecznie Zapraszamy
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Sanofi-Aventis jest globalnym dostawcą usług 
zdrowotnych, zaangażowanym w odkrywanie, 
produkcję i dystrybucję leków, które mają 
poprawić stan zdrowia pacjentów na całym 
świecie.

Firma Sanofi-Aventis jest notowana na 
giełdach    w    Paryżu     ( EURONEXT: SAN )   oraz
w Nowym Jorku (NYSE: SNY).

Do Grupy Sanofi-Aventis należy m.in.: spółka 
Sanofi Pasteur, będąca największym naświecie 
producentem szczepionek oraz Zentiva lider 
produkcji leków generycznych w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

W 2010r. do Grupy Sanofi-Aventis dołączyła 
firma Nepentes S.A., uznany w branży polski 
producent leków oraz dermokosmetyków.

Grupa Sanofi-Aventis w Polsce zatrudnia ponad 
1300 osób, wtym 190 we własnym zakładzie 
produkcyjnym w Rzeszowie. Według danych 
IMS,     Grupa     Sanofi-Aventis     zajmuje   j  edno
z wiodących miejsc w krajowym rankingu 
największych firm farmaceutycznych. Sanofi-
Aventis jest członkiem Związku Pracodawców 
Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych 
INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, 
a także członkiem PASMI Polskiego Związku 
Producentów Leków bez Recepty. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.sanofi-aventis.pl

pragnie serdecznie podziękować
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za pomoc w realizacji pierwszej edycji 
programu badań profilaktycznych 
dzieci w szkołach podstawowych

“Zdrowy krok w nowy rok”

Prezes Fundacji
Krzysztof maculewicz


