
KRŪTS VĒZI VAR
PAREDZĒT UN NOVĒRST

РАК ГРУДИ МОЖНО
ПРЕДВИДЕТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ

Projekts (LLB-1-090) „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā.”

Projekta īstenotājs ir Daugavpils novada dome un SIA Daugavpils reģionālā slimnīca Latvijā, Lazdijai slimnīca 
Lietuvā un Grodņas reģionālā klīniskā slimnīca Baltkrievijā. Projekta ietvaros Daugavpils reģionālajā slimnīcā 
ir iegādāts mobilais mammogrāfs, kas ir vienīgais Latgalē.
Projekta īstenošana: 22.09.2011- 21.12.2013.
Kopējais projekta budžets sastāda 1 653 186,75 Eiro (1 161 866,10 Ls), no kuriem 90% t.i. 1 487 868 Eiro 
(1 045 679,50 Ls) tiek finansēti no Eiropas Savienības. 
Projekta partneru līdzfinansējums ir 165 318,70 Eiro (116 186,62 Ls).

Šo projektu finansē Eiropas Savienība.
This project is funded by the European Union.

EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programma, www.enpi-cbc.eu

Dārgās  SIEVIETES!
Aicinām Jūs veikt KRŪŠU PĀRBAUDI, jo tieši savlaicīga krūts vēža atklāša-
na var būt izšķiroša visai tālākai dzīvei. Ja slimība tiek konstatēta agrīnā 
stadijā, tad savlaicīgas un kvalitatīvas ārstēšanas rezultātā ir iespējams 
izārstēties no krūts vēža. Pārbaudi krūtis, lai DZĪVOTU un atceries, ka TU 
esi nepieciešama savai ģimenei! 

Piesakies uz mammogrā�jas izmeklējumu jau ŠODIEN!

Ārstniecības iestādes Latgales reģionā, kur var veikt 
mammogrā�jas izmeklējumus.

Дорогие ЖЕНЩИНЫ!
Мы приглашаем Вас обследовать грудь, так как раннее выявление рака 
молочной железы может иметь решающее значение для всей будущей 
жизни. Если болезнь обнаружена на ранней стадии, то в результате 
своевременного и качественного лечения,есть возможность вылечить 
рак молочной железы. Проверь грудь, чтобы ЖИТЬ и помни, что ТЫ 
необходима для своей семьи!
Запишись на маммографическое исследование уже СЕГОДНЯ!

Rēzeknes slimnīca, SIA, 18. novembra iela 41, Rēzekne, LV-4600,
Staru diagnostikas nodaļas reģistratūra                 64622239

AS „Veselības centru apvienība”, „Olvi medicīnas centrs”
Arhitektu iela 12, Daugavpils, LV-5410, Reģistratūra                 65441226

Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA, Viestura iela 5, Daugavpils 
LV-5403, Centra poliklīnikas reģistratūra                 65440856

Ludzas slimnīca, SIA, 18.Novembra 17, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, Reģistratūra                 65707093

Veselības centrs „Ilūkste”, SIA, Raiņa 35, Ilūkste, Ilūkstes novads , 
LV-5447, Reģistratūra                  65462455

Detalizēta informācija par krūts pārbaudēm ir pieejama Nacionālā ve-
selības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes 
pakalpojumi Vēža savlaicīgas atklāšanas programma.

Подробная информация об обследовании груди доступна на 
домашней странице Национальной службы здравоoхранения  ww-
w.vmnvd.gov.lv в разделе  Программа своевременной диагностики 
рака.

Лечебные учреждения в Латгальсом регионе, 
которые обеспечивают профилактическое 
обследование рака груди (маммографию).


