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- DOM - 
Dom gotowy do zamieszkania w bar-
dzo dobrej lokalizacji w miejscowości 
Czarlin przy ulicy Lipowej. Powierzch-
nia całkowita budynku mieszkalnego 
wynosi 160,05 m2, dodatkowo na po-
sesji znajduje się garaż wolnostojący 
o powierzchni 35,8 m2 wraz z wiatą ga-
rażową o pow. 20 m2, drewutnia wraz
pomieszczeniem na narzędzia ogrodo-
we oraz kamienny grill bezpośrednio 
przy tarasie. Powierznia działki wynosi 
967 m2. Cena 690 000 zł.

Czarlin, ul. Lipowa

- DZIAŁKI -
Tłuczewo (budowlane)

l 1000-1213 m2

l prąd, woda oraz kanalizacja 
l dojazd droga gminna
l cena 40 złm2

Siwiałka (2 budowlane)

l 748 m2 / 758 m2

l 48 620 zł / 49 270 zł - 65 zł m2

Biuro Nieruchomości Tczew, ul. Mickiewicza 9

( 795 484 825
www.nieruchomoscigtc.pl

Zabagno (inwestycyjno-budowlana)

l Działka 2000 m2

l 239 000 zł
l działka ogrodzona, bezpośrednio 
przy drodze nr 22, uzbrojona

Malenin

l 2999 m2 

l 60 000 zł
l prąd, woda, gaz

KUPIMY MIESZKANIA 
I LOKALE HANDLOWE

- LOKALE -
Tczew, ul. Jagiełły

l lokal - 105 m2 - 5000 zł netto
l cena do negocjacji
l niski koszt utrzymania

Czarlin / Śliwiny

l od 85 000 zł
l 1000 m2 (85 zł m2)

POLECAMY!

Rajkowy, ul. Bukowa dwie działki

l 39 000 zł (za działkę) 
l 1112 m2

l uzbrojenie w drodze: prąd, 
woda, kanalizacja
l dojazd drogą asfaltową

Tczew, ul. Kwiatowa

l 78 m2, pierwsze piętro 
ogrzewanie we własnym zakresie 
np. elektryczne
l cena 1100 zł/mies.

OSTATNIE DZIAŁKI

S.C.  ASCATUS
ZAPRASZA NA WĘDKOWANIE 

nad jezioro Sobowidzkie
Możliwość wypożyczenia łódek - tel. 531 501 189

Rak piersi, to jedna z najczę ściej wystę
pu ją cych cho rób nowo two ro wych. Jego 
roz po zna nie sta nowi 25% wszyst kich 
dia gnoz onko lo gicz nych w Pol sce. Co
raz czę ściej dotyka kobiety w pełni 
aktywne w życiu zawo do wym, rodzin
nym i spo łecz nym. W Pol sce dałoby się 
ura to wać co naj mniej 2500 kobiet rocz
nie. Nie stety w wielu przy pad kach przy
czyną śmierci jest zbyt późna dia gnoza. 
Połączenie regularnego samobadania 
z odpowiednio dobranymi metodami dia
gnostyki obrazowej, w tym rezonansem 
magnetycznym piersi, stanowi klucz do 
zwiększenia wykrywalności oraz lecze
nia raka piersi.

Badanie rezonansu magnetyczne-
go piersi jest obecnie najdokładniejszą 
metodą diagnostyki obrazowej stoso-
waną w wykrywaniu raka piersi. Dzięki 
temu bezbolesnemu badaniu, w czasie 
którego podawany jest jedynie dożylnie 
paramagnetyczny środek kontrastowy, 
często możliwe jest stwierdzenie guz-
ków niewidocznych w żadnym innym 
badaniu obrazowym. Ponadto, możliwe 
jest także określenie charakteru (łagod-
nego czy nowotworowego) obserwowa-
nych zmian.

Skuteczność leczenia raka piersi 
to przede wszystkim nowoczesne metody 
wczesnego wykrywania. Wiele pacjentek 
można całkowicie wyleczyć jeśli choroba ta 
wykryta zostanie we wczesnym stadium. 
Warto podkreślić, że badanie rezonansu 
magnetycznego powinno być wykonywane 
u kobiet, u których życiowe ryzyko zachoro-
wania przekracza 20% (pacjentki z muta-
cjami genetycznymi podnoszącymi ryzyko 
wystąpienia raka piersi) oraz z rodzinnym 
wystąpieniem raka piersi – wyjaśnia dr 
n. med. Ewa Gorczyca, Affidea Pol-
ska, kierownik Poradni Chorób Piersi 

w Zakładzie Profilaktyki Nowotwo-
rów COI w Warszawie.

Według aktualnych wytycznych 
Europejskiego Towarzystwa Obrazo-
wania Piersi (European Society of Bre-
ast Imaging – EUSOBI) badanie MR 
(rezonans magnetyczny) wykonuje się 
przede wszystkim u kobiet obciążonych 
ryzykiem zachorowania oraz z rodzin-
nym wystąpieniem raka piersi. Kobiety 
z wykrytymi guzkami za pośrednictwem 
mammografii czy USG, jak również po-
twierdzonym histopatologicznie rakiem 
piersi mogą za pomocą MR wyelimino-
wać zmiany w drugiej piersi. Badanie 
MR należy wykonać także: w przypadku 
przerzutów o nieznanym punkcie wyj-
ścia, w celu oceny skuteczności leczenia 
u pacjentek w trakcie chemioterapii, 
w celu oceny zmiany przed operacją lub 
wykluczenia wznowy miejscowej po za-
biegu oszczędzającym. Dla kobiet z im-
plantami piersi, ze względu na ryzyko 
ich uszkodzenia, jest to bezpieczna moż-
liwość skutecznej i pewnej diagnostyki.

Rezonans magnetyczny w bada-
niu kobiet z mutacjami genów

Ze względu na to, że ryzyko zachoro-
wania na raka piersi jest wyższe u osób 
z mutacjami określonych genów (najczę-
ściej BRCA1 i BRCA2), połączenie bada-
nia MR piersi z badaniem genetycznym 
jest dodatkową zaletą. Pobranie krwi 
w czasie badania MR piersi i badanie ge-
netyczne ewentualnej obecności mutacji 
genów BRCA1 i BRCA2 pozwala w krót-
kim czasie zakwalifikować pacjentkę do 
odpowiedniego dalszego postępowania 
(najczęściej dotyczy to okresowych ba-
dań kontrolnych). 

Skumulowane ryzyko zachorowania 
na raka piersi dla nosicielek mutacji 
BRCA1 lub BRCA2 wynosi 50% do 50 

roku życia i 85-90% do 80 roku życia. 
Zarówno nowotwory piersi jak i jaj-
nika w ok. 30-40% przypadków mają 
charakter dziedziczny. Dziedziczenie 
predyspozycji do zachorowania na raka 
jest dominujące to znaczy, że w przypad-
ku gdy mutacja występuje na przykład 
u matki ryzyko odziedziczenia błędu 
genetycznego dla jej dzieci wynosi 50%. 
W przypadku kobiet z grupy wysokiego 
ryzyka genetycznego badania przesie-
wowe mogą rozpocząć się od 25. roku 
życia. Liczne badania potwierdzają celo-
wość wykonywania rezonansu magne-
tycznego piersi, którego czułość wynosi 
97% proc., w przeciwieństwie do mam-
mografii i ultrasonografii.

Wskazania do wykonania badań 
genetycznych u kobiet obciążonych 
ryzykiem raka piersi

Badanie genetyczne w kierunku mu-
tacji genów BRCA1 i BRCA2 warto wy-
konać w przypadkach:
l Rodzinnego występowania raka 

piersi (co najmniej 2-3 przypadki) 
zwłaszcza rozpoznanych przed 50 r.ż.
l Raka jajnika występującego rodzinnie 
(niezależnie od wieku).
l Nawet pojedynczo stwierdzonego 
w rodzinie raka rdzeniastego.
l Nietypowych postaci raka piersi (rak 
obustronny, rak piersi u mężczyzny) 
z wczesnym wiekiem występowania 
(przed 40 r.ż.).
l Planowanego rozpoczęcia hormonal-
nej terapii zastępczej, zwłaszcza u mło-
dych kobiet z rozpoznanymi zmianami 
niezłośliwymi.
l Stwierdzenia mutacji genu BRCA1 
lub BRCA2 u krewnej z rakiem piersi lub 
jajnika (wskazane wykonanie badania 
u wszystkich bezobjawowych krewnych 
najpóźniej około 20-30 r.ż).

Rezonans magnetyczny, jako najdokładniejsza metoda diagnostyki raka piersi

Badanie piersi – kiedy 
warto, kiedy trzeba i dlaczego?

Badanie piersi – kiedy warto, kiedy 
trzeba i dlaczego?

tel. 224 411 111

Affidea Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, Affidea Gdynia, ul. 10 lutego 23


