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ŚCO zaprasza na profilaktykę z nagrodami
W październiku – Miesiącu Świadomości Raka Piersi Świętokrzyskie Centrum
Onkologii zachęca do badań profilaktycznych. Na pacjentki, które skorzystają z
bezpłatnej mammografii lub cytologii czekają kobiece upominki i sprzęt AGD.

– Chcemy, żeby nasze społeczeństwo zrozumiało, że nasze zdrowie jest w naszych rękach.
Droga, jaką idziemy, prowadzi do przebudowy mentalności i świadomości społecznej –
powiedział na konferencji prasowej profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego
Centrum Onkologii. Podkreślił, że dzięki pozyskanym przez ŚCO środkom unijnym i
prowadzonej od ponad roku intensywnej kampanii promującej badania profilaktyczne oraz
spotkaniom z mieszkańcami świętokrzyskich gmin, przebudowa świadomości społecznej już
się dokonuje.

Tekst pochodzi ze strony www.swietokrzyskie.pro ŚCO zaprasza na profilaktykę z
nagrodami | 1

ŚCO zaprasza na profilaktykę z nagrodami | 2

Widać efekty: panie chętniej się badają
Efekty widać w rosnącej liczbie kobiet zgłaszających się na badania profilaktyczne. W 2016
roku zanim ŚCO zaczęło realizować projekty „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi
w regionie świętokrzyskim” z profilaktycznej mammografii skorzystały w tej placówce 3 832
panie. W 2017 roku, gdy ŚCO rozpoczęło projekt, liczba wykonanych mammografii wzrosła
do 4 649 badań. Natomiast w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku wykonano w ŚCO już
ponad 4300 mammografii.
Jeszcze wyraźniejszy wzrost zgłaszalności na badania przynosi projekt „Być świadomą
kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie świętokrzyskim”. W 2016 roku
w ŚCO wykonano niespełna 1000 cytologii. W 2017 roku, kiedy wystartował projekt, liczba
wykonanych badań wzrosła niemal dwukrotnie (1986). W 2018 roku od stycznia do września
w ŚCO wykonano już blisko 4 500 badań cytologicznych. – W samym tylko miesiącu
wrześniu 2018 roku wykonaliśmy 1115 cytologii i ponad 1130 mammografii – poinformował
dr Leszek Smorąg, kierownik projektu „Być świadomą kobietą”.
Obecny na konferencji prasowej Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego
podziękował pracownikom ŚCO za starania na rzecz upowszechniania badań
profilaktycznych. – Widać efekty waszych działań – powiedział.

Konferencja prasowa w ŚCO
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Nie lekceważ nowotworów – zbadaj się
Dr Leszek Smorąg podkreślił, że rak szyjki macicy nadal jest groźnym nowotworem,
ponieważ wciąż zbyt dużo pacjentek zgłasza się w zaawansowanym stadium choroby. W
2015 roku zaawansowaną postać raka szyjki macicy stwierdzono u 77 mieszkanek
województwa świętokrzyskiego, a przedinwazyjną postać choroby u 49. Z powodu raka
szyjki macicy zmarły 53 kobiety.
Jak poinformowała dr Małgorzata Biskup – kierownik projektu „Żyj zdrowo” , rak piersi
jest drugim pod względem częstości zachorowań nowotworem dotykającym kobiet. W 2015
roku w województwie świętokrzyskim zachorowało na raka piersi ponad 500 kobiet. Prawie
200 kobiet zmarło z powodu tego nowotworu. – Dlatego zachęcamy i apelujemy, żeby panie
korzystały z bezpłatnych badań profilaktycznych – dodała dr Biskup.
Z profilaktycznej mammografii mogą bezpłatnie skorzystać mieszkanki województwa
świętokrzyskiego w wieku 50 – 69 lat. Rejestracja na badanie pod nr telefonu: 607 77 88 88.
Bezpłatne badania cytologiczne są przeznaczone dla mieszkanek województwa
świętokrzyskiego w wieku 25 – 59 lat. Rejestracja na badania pod nr telefonu: 609 99 00 33.
Wszystkie panie, które wykonają bezpłatną mammografię lub cytologię w ramach
realizowanych przez ŚCO projektów, otrzymują upominki. Co 20. pacjentka, która wymyśli
hasło zachęcające do profilaktyki, może odebrać w nagrodę sprzęt AGD.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii jako pierwszy szpital w kraju oferuje kobietom bezpłatny
dowóz na profilaktyczną mammografię i cytologię. Szpital zapewnia bezpłatną opiekę dla
dziecka lub osoby niesamodzielnej na czas badania. Centrum dysponuje również pierwszym
w Polsce cytobusem – mobilnym gabinetem położnej skonstruowanym wewnątrz lekkiego
busa, wyposażonym w fotel ginekologiczny i wszelkie niezbędne udogodnienia (ogrzewanie,
klimatyzacja, kabina higieny intymnej z bidetem). Cytobus przyjeżdża bezpłatnie na życzenie
mieszkanek świętokrzyskiego do ich miejsca zamieszkania lub zakładu pracy. Ogółem ŚCO
otrzymało ponad 10,5 mln zł na realizację projektów „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki
raka piersi w regionie świętokrzyskim” i Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka
szyjki macicy w regionie świętokrzyskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Źródło: Świętokrzyskie Centrum Onkologii
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