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Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne „Skałka” sp. z o. o. w Bukownie przy ul. 

Kolejowej 28 jest oficjalnym partnerem ogólnopolskiej akcji pn. „Gabinety USG z Różową Wstążką” we 

współpracy ze Stowarzyszeniem „Amazonki” Warszawa-Centrum oraz AVON Cosmetics Polska. 
 

Akcja przeznaczona jest dla kobiet zamieszkałych na terenie Gmin Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, 

Sławków. 
 

Jedną z najważniejszych inicjatyw podejmowanych w ramach kampanii jest program realizacji badań USG 

piersi. Akcja „Gabinety USG z Różową Wstążką” jest organizowana od 11 lat w ramach ogólnopolskiej 

prestiżowej kampanii AVON Kontra Rak Piersi, podnoszącej świadomość tego, jak ważna w walce z 

nowotworem jest profilaktyka. Celem akcji jest poszerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości kobiet 

na temat profilaktyki raka piersi oraz realna pomoc poprzez ułatwienie im dostępu do kontrolnych badań 

diagnostycznych. 
 

Gabinety biorące udział w tej akcji wyróżniają się najwyższym standardem obsługi. 
 

Akcja ma też na celu uświadamianie kobietom, że wcześnie wykryta choroba jest uleczalna. 

Od dnia 15 października br. rusza ogólnopolska kampania informacyjno-reklamowa w telewizji i innych 

środkach masowego przekazu. 
 

Od dnia 15 października 2021 r. ruszają zapisy na badanie USG piersi w Centrum Medycznym Skałka w 

Bukownie przy ul. Kolejowej 28. 

 

Termin realizacji badań to okres od 25 października do 31 grudnia 2021 r. - w tym dniu rusza także 

ogólnopolska kampania informacyjno-reklamowa w telewizji i innych środkach masowego przekazu. 
 

Badanie USG dla pacjentki jest bezpłatne. Pacjentka wnosi jedynie opłatę w wys. 20 zł, za które otrzymuje 

zestaw kosmetyków firmy AVON. 

Ilość badań jest ograniczona więc liczy się kolejność zgłoszeń. 

 

Zapisy na badanie USG można dokonać osobiście w rejestracji Centrum Medycznego „Skałka” 

telefonicznie pod numerem tel.: 723 434 014 lub mailowo na adres: rejestracja@cmskalka.   
 

Zapraszamy serdecznie 
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