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Projekt Mamma

Kako smo uspjeli popuniti termine
Adem Suljić, Valerija Čop, Zvonimir Šibenik
Zavod za javno zdravstvo Bjelovarskobilogorske županije
Ključne riječi: Nacionalni program, rak dojke
„Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke“ je trajao mjesec dana kada smo primijetili da se
događa nešto neobično u vezi s odazivom žena na mamografske preglede. Bilo je dana kada su se na
pregled od 30 žena javile dvije, a bilo je dana kada je došlo 28 žena. Na RTGu Bjelovar su se
najozbiljnije zabrinuli da ne pregori mamograf.
Popunjavali smo sve slobodne termine nakon telefonskih poziva žena koje su otkazivale dolazak, sa
županijskim Uredom za statistiku smo organizirali dostavu podataka o umrlim ženama, iz Udruge
žena liječenih od karcinoma dojke smo dobili spisak oboljelih žena, a iz Udruge „Edukacijom protiv
raka dojke zagrebačke županije“ spisak žena koje su obavile mamografiju u Garešnici u posljednjih
12 mjeseci. Poduzimali smo sve za što smo smatrali da bi smanjilo pozivanje žena koje se neće
odazvati.
Bilo je nedovoljno. Nakon provjere žena bez obiteljskog liječnika shvatili smo da je najvažnije ažurirati
bazu, jer žene koje nemaju evidentiranog obiteljskog liječnika najčešće više ne žive na našoj županiji.
Mnogo smo termina izgubili pozivanjem tih žena. Telefonskim pozivima, putem patronaže, poštanskih
ureda i poštara smo provjeravali žene koje nemaju evidentiranog obiteljskog liječnika, ali
najunčikovitije se pokazalo kada su na teren izašli naši djelatnici iz Bjelovara, Daruvara, Garešnice,
Čazme i Grubišnog Polja. Na terenu se otkriju nevjerojatne istine: žena umrla prije 5 godina, ili
odselila prije 40 godina u Australiju, a nalazi se u našoj bazi podataka.
Sada obavezno svaku godinu provjeravamo prije pozivanja. Evidentiramo žene koje su odselile, umrle
ili nepoznate, a žene koje nađemo se obavezno odazovu. Budući da nemaju riješeno zdravstveno
osiguranje sretne su da ih se netko sjetio.
Pozive šaljemo mjesec dana unaprijed, a uz veliku pomoć lokalnih medija uspjeli smo postići da nam
se odmah jave žene koje ne mogu doći na mamografiju pa stignemo iskoristiti termin i pozvati druge.
Bio nam je cilj da u što kraćem vremenu organiziramo preglede za što više žena, a na ovaj način smo
to uspjeli.
Poduzimamo i dalje sve što je u našoj moći da „Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke“ što
bolje uspije.
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