ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ!!!

Οκτώβριος!!! έχει θεσµοθετηθεί ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ως «Μήνας Πρόληψης &
Ενηµέρωσης για τον καρκίνο του µαστού», της συχνότερα εµφανιζόµενης
µορφής καρκίνου, στις γυναίκες ανά τον κόσµο. Πρόκειται για µια ασθένεια η οποία,
εάν διαγνωστεί έγκαιρα και σε πρώιµο στάδιο, σε εξειδικευµένα κέντρα µαστού, µε
τον πλήρη µαστολογικό έλεγχο έχει ποσοστό ίασης που ξεπερνά πολλές φορές
το 97%.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΥΜΕ; ( πρόγραµµα screening )
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ , η σηµαντικότερη, έως σήµερα µέθοδος
πληθυσµιακού ελέγχου σε συνδυασµό µε τον ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΥΠΕΡΗΧΟ
ΜΑΣΤΟΥ- ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ CAD
/ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ αποτελούν τον ΠΛΗΡΗ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ (Πρόγραµµα Screening) και µακράν την καλύτερη, ορθή , αξιόπιστη και
έγκυρη µέθοδο που εκτελείται σε εξειδικευµένα κέντρα, σήµερα.
Το ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ της ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διενεργεί ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ µε τον παγκοσµίως
αναγνωρισµένο και βραβευµένο ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ HOLOGIC SELENIA,
στην προνοµιακή τιµή των 5,25 ευρώ, έχοντας σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ . Πρόκειται
για µια πραγµατικά αξιόλογη κίνηση που δίνει την ευκαιρία σε όλες τις γυναίκες, οι
οποίες µπορεί να µην έχουν την οικονοµική δυνατότητα, να φροντίσουν για την
υγεία τους σχετικά µε µια τόσο σοβαρή ασθένεια !
Επιπλέον µπορείτε να επωφεληθείτε ειδικές προσφορές στο εξειδικευµένο
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ, εφόσον επιθυµείτε τον πλήρη έλεγχός σας (πρόγραµµα
Screening) και αγορά κουπονιού για τα πακέτα προσφορών και των οικογενειακών
πακέτων. - Το κουπόνι µπορεί να εξαργυρωθεί έως 30/11/2017
1.ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ/ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑΣ
CAD από τους ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ /ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ 3D/ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
2. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ/ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑΣ
CAD από τους ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ
ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ /ΕΙΔΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ 3D/ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ(DEXA) ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ(Ο.Μ.Σ.Σ. και ΙΣΧΙΟΥ)
Οι ενδιαφερόµενες µπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο της Γραµµατείας
(2641022100 -2641552299 από 08.00 π.µ. – 21: 00µ.µ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες)
για να ενηµερωθούν για τα προνοµιακά προγράµµατα –πακέτα προσφορών µας και
να κλείσουν το ραντεβού τους. Η προσφορές ισχύουν (χωρίς κουπόνι) για όσες
κυρίες κλείσουν το ραντεβού τους έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι εξετάσεις θα
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέχρι τις 31/12/2016.

