Szanowni Państwo
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, mając świadomość wzrastającej skali problemu chorób nowotworowych,
w ramach projektu „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie", zaprasza Panie z obszaru województwa
świętokrzyskiego do skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych oraz mammograficznych.
Badania cytologiczne oferowane są Paniom w wieku 25-59 lat (należy je powtarzać co 3 lata), badanie
mammograficzne 50-69 (wykonujemy co 2 lata). Dla każdej z Pań, która wykona badanie - upominki.
W ramach projektu organizujemy spotkania edukacyjne dla Kobiet i Mężczyzn.
Spotkanie łączy prelekcję w formie luźnego wykładu, połączone z możliwością indywidualnej konsultacji, cateringiem
oraz konkursem na najlepsze hasło "Badam się bo..." - promujące program. Na każdym spotkaniu przyznawana jest
nagroda rzeczowa w postaci sprzętu AGD (sokowirówka, mikser, blender, itp.).
Najbliższe spotkania w Państwa Subregionie:
 12.06.2018 (wtorek) – Słupia Konecka - spotkanie edukacyjne z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy; Urząd
Gminy Słupia Konecka, Słupia 30a, 26-234 Słupia, godz. 10:00-14:00 - Kobiety, godz. 14:00-18:00 – Mężczyźni,
 13.06.2018 (środa) – Radoszyce - spotkanie edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi; Urząd Gminy
Radoszyce, ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce, godz. 9:00-13:00 - Kobiety, godz. 13:00-17:00 – Mężczyźni.
Oprócz spotkań Świętokrzyskie Centrum Onkologii prowadzi bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne z
możliwością bezpłatnego transportu samochodem grupy Pań (wystarczy 5 kobiet). Samochód dostosowany jest do
przewozu osoby na wózku inwalidzkim; wyposażony jest w windę elektryczną.
Istnieje również możliwość przyjazdu do Państwa Cytobusa – mobilnego gabinetu położnej, w którym na miejscu
pobierana jest, w komfortowych warunkach, cytologia oraz Mammobusa – mobilnego mammografu wraz z
gabinetem cytologicznym.
Prosimy o przekazanie tych informacji współpracownikom, rodzinie, znajomym.
Rejestracja na badania oraz wszelkie informacje pod numerem telefonu:

mammografia 607 77 88 88 , cytologia 609 99 00 33.
Czas trwania projektu - 03.2019.
Drogie Panie zadbajcie o swoje zdrowie, przypomnijcie o badaniu swojej koleżance, sąsiadce, znajomej.
Przyjedźcie na badanie indywidualnie lub zamówcie bezpłatny transport.
Drodzy Panowie, zatroszczcie się o swoje kobiety. Zapytajcie małżonkę, partnerkę, mamę, siostrę czy pamięta o
badaniu się.
Kierownicy projektu
dr Małgorzata Biskup
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