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Stowarzyszenie "Gladiator" [1]
Stowarzyszenie M??czyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddzia?
?wi?tokrzyski w Kielcach
Celem Stowarzyszenia "Gladiator" jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna m??czyzn dotkni?tych
chorob? prostaty, przed i po resekcji gruczo?u krokowego oparta na zasadzie samopomocy. Jednym z istotnych
zada? Stowarzyszenia jest organizowanie akcji zwi?zanych z profilaktyk? i diagnostyk? maj?c? na celu wczesne
wykrywanie raka prostaty.
Stowarzyszenie "Gladiator" jest organizacj? pozarz?dow? zaanga?owan? na rzecz walki z rakiem i posiada status
organizacji po?ytku publicznego.
Oddzia? ?wi?tokrzyski Stowarzyszenia "Gladiator" powsta? z inicjatywy dr n. med. Stefana Olszewskiego oraz
W?odzimierza Pasternaka w pa?dzierniku 2003 r. Obecnie Oddzia? zrzesza 62 zadeklarowanych cz?onków z
terenu Miast: Kielce, Skar?ysko Kamienna i Ostrowiec ?wi?tokrzyski.
Spotkania cz?onków Oddzia?u Stowarzyszenia, na które zapraszamy równie? wszystkich zainteresowanych
oraz dy?ury cz?onków Stowarzyszenia odbywaj? si? w pierwszy poniedzia?ek miesi?ca w godz. 15:30 – 16 30 w
?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii, budynek 25-734 Kielce, ul. Artwi?skiego 3 - I pi?tro pokój 226.
W latach 2004 - 2016 r. Oddzia? ?wi?tokrzyski Stowarzyszenia "Gladiator" zorganizowa? w Kielcach oraz na
terenie gmin Wodzis?aw i Sobków badania przesiewowe m??czyzn po 50 roku ?ycia w kierunku wykrycia raka
prostaty. Badaniami tymi obj?to oko?o 500 osób. Ponadto organizowa? szkolenia, prelekcje, wyk?ady i ró?ne
dzia?ania edukacyjne w celu wczesnego ujawniania zmian chorobowych nerek, prostaty, p?cherza moczowego i
podj?cia niezb?dnego leczenia celem powstrzymania rozwoju choroby. Oddzia? ?wi?tokrzyski Stowarzyszenia
"Gladiator” realizuj?c zadania statutowe ?ci?le wspó?pracuje z Dyrekcj? i Specjalistyczn? Kadr? Lekarsk?
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Urz?dem Miasta Kielce.
Adres:
Oddzia? ?wi?tokrzyski Stowarzyszenia M??czyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" przy ?wi?tokrzyskim Centrum
Onkologii
25-734 Kielce, ul. Artwi?skiego 3
telefon: (+48 41) 367-42-16
e-mail: gladiator@onkol.kielce.pl [2]
dy?ury: ka?dy pierwszy poniedzia?ek miesi?ca w godz. 15:30 – 16:30
Zarz?d:
Janusz Marszycki - Prezes
Dariusz Michnowski - Wiceprezes
Zbigniew Szczepa?ski - Skarbnik
S?awomir Witkowski - Sekretarz
Grzegorz Banach, W?adys?aw Poche?, Zbigniew Wojna - Cz?onkowie Zarz?du
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Spot radiowy [3]

Spot radiowy [4]
Spot radiowy [5]
Spot radiowy [6]
Spot radiowy [7]
Choroby nowotworowe uk?adu moczowego - ulotka [8]
Pro?ba o 1% [9]
O?wiadczenie PIT-wzór [10]
O?wiadczenie PIT-do wype?nienia [11]
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