VABILO NA PRESEJALNO MAMOGRAFIJO
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na presejalno mamografijo v Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA:

Prosimo vas, da pridete točno ob naročeni uri. Za mamografijo ne potrebujete napotnice. S seboj
obvezno prinesite:
- vabilo,
- osebni dokument in
- kartico zdravstvenega zavarovanja (urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji).
Za vas smo uredili termin, zato vam udeležbe ni treba potrjevati. Obisk v presejalnem centru traja
največ pol ure (sprejem, pogovor z radiološkim inženirjem in slikanje dojk). Prosimo vas, da na
mamografijo pridete zdravi, brez znakov prehladnih ali drugih nalezljivih obolenj ali svežih poškodb
kože na dojkah. Če imate navedene zdravstvene težave, nam sporočite in dogovorili se bomo za nov
datum slikanja.
Če se želite prenaročiti, nam to sporočite na elektronski naslov dora@onko-i.si ali na brezplačno
telefonsko številko 080 27 28 vsak delavnik med 9. in 12. uro oziroma prek spletnega mesta
https://dora.onko-i.si pod zavihkom (Pre)naročanje ali po pošti Register DORA, Onkološki inštitut
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana. Na navedene kontakte nam tudi sporočite, ali ste mamografijo
opravili zunaj programa DORA pred manj kot enim letom in ali so vam že odkrili raka dojk.
Podrobnejše informacije o programu DORA in presejalni mamografiji so objavljene v priloženi zgibanki
in na spletnem mestu https://dora.onko-i.si. Tam si lahko preberete tudi več o prednostih in slabostih
presejanja.
Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah v starosti med 50. in 69. letom, zato vas vabimo, da se
redno udeležite mamografije na vsaki dve leti. Namen programa DORA je zgodnje odkrivanje
majhnih, netipnih rakov dojk, ko je zdravljenje bolezni lahko zelo uspešno. Zato naredite korak na
poti do zdravja in se odločite za presejalno mamografijo.
Lepo pozdravljeni,

mag. Kristijana Hertl, dr. med., spec. radiologije,
vodja Državnega presejalnega programa za raka dojk DORA
Vsi vaši podatki v programu DORA so obravnavani v skladu s predpisi, ki urejajo področje podatkov v zdravstvu in varovanja osebnih podatkov.
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