
Пройдіть скринінг
Бережіть ваше здоров’я

Що таке Скринінг?
Скринінг –це національна програма ранньої діагностики, важливої 
для вашого здоров’я:

• є безкоштовною;

• є простою;

• є безболісною;

• можна зробити за місцем проживання;

• не вимагає попереднього запису;

• не вимагає скерування від лікаря;

• дотримується privacy-гарантує конфіденційність.

Якщо отримаєте лист,  

НЕ ВИКИДАЙТЕ ЙОГО! 

Бережіть ваше здоров’я 

Якщо ви не отримали лист або бажаєте мати більше інформації можете зателефонувати 
безкоштовно на номер  Секретаріату Організації Скринінгу зони вашого проживання 
(зі стаціонарного чи з мобільного телефону)

AREA VASTA n.1
Fano Numero Verde 800 710977

Pesaro Numero Verde 800 738073

Urbino Numero Verde 800 210858

AREA VASTA n.2
Ancona, Senigallia, 
Jesi, Fabriano
Numero Verde 800 267267

AREA VASTA n.3
Macerata, Civitanova Marche,
Camerino
Numero Verde 800 178 008

AREA VASTA n.4
Fermo Numero Verde 800 185 454

AREA VASTA n.5
San Benedetto, Ascoli Piceno 

Numero Verde 800 586 657

ЗАВАНТАЖТЕ 
БЕЗКОШТОВНИЙ ДОДАТОК 

Для повної інформації.
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Мамографічний скринінг (MAMOГРАФІЯ)

Це обстеження безкоштовне, просте, швидке та безболісне.

Скринінг полягає у провeденні мамографії (радіологічне обстеження стану 
молочних залоз) кожні 2 роки для виявлення патології грудей.

Якщо Ваш вік від 50 до 69 років, у персональному листі  буде вказано 
призначений Вам візит для обстеження у медичному закладі зони вашого 
проживання. 

При необхідності Ви можете змінити дату або час обстеження, 
зателефонувавши на номер вказаний у листі. 

Якщо Ви не отримаєте листа, дзвоніть в Секретаріат Організації Скринінгу 
зони вашого проживання. Відповідь з результатом надійде поштою на 
Ваше ім’я. При необхідності додаткових обстежень Вам зателефонують.

Цитологічний цервікальний скринінг (ПАП-ТЕСТ/HPV)

Це обстеження безкоштовне, просте, швидке та безболісне.

Скринінг проводять для виявлення патології клітин епітелію шийки матки.

Якщо Ваш вік від 25 до 34 років, Ви повинні проходити кожні 3 роки ПАП- ТЕСТ; а якщо 
Вам від 35 до 64 років, Ви повинні проходити кожні 5 років Тест HPV.  

Якщо Ваш вік від 25 до 64 років, у персональному листі буде вказано призначений Вам 
візит для обстеження у найближчій жіночій консультації зони вашого проживання. 

При необхідності Ви можете змінити дату або час обстеження зателефонувавши на 
номер вказаний у листі. 

Якщо Ви не отримаєте листа, дзвоніть в Секретаріат Організації Скринінгу зони 
вашого проживання. Відповідь з результатом надійде поштою на Ваше ім’я. 

При необхідності додаткових обстежень Вам зателефонують.

Колоректальний скринінг   
(SOF - ПРИХОВАНА КРОВ У КАЛІ)

Це обстеження безкоштовне, просте, швидке та безболісне.

Скринінг проводять для виявлення прихованої (непомітної) крові у 
калі; здійснюється кожних 2 роки.

Якщо Ваш вік від 50 до 69 років, отримаєте персональний лист з 
інструкціями, як отримати пробірку для збору зразка калу та як і куди 
здати цей матеріал.

Якщо Ви не отримаєте листа, зателефонуйте в Секретаріат Організації 
Скринінгу зони вашого проживання.

Відповідь з результатом надійде поштою на Ваше ім’я. 

При необхідності додаткових обстежень Вам зателефонують.


