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?CO: dzi?ki programom profilaktycznym spada umieralno?? [1]
Dzi?ki realizowanym przez ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii programom profilaktycznym uda?o si? zmniejszy?
umieralno?? w tych grupach nowotworów z?o?liwych. Dlatego warto si? bada? – przekonywali 23 stycznia
onkolodzy z ?CO podczas konferencji prasowej z okazji ?wiatowego Dnia Walki z Rakiem i zach?cali do
korzystania z bezp?atnych bada? 1 lutego w ramach Dnia Otwartych Drzwi Onkologii.
Jak poinformowa? profesor Stanis?aw Gó?d? – dyrektor ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii, w 2017 roku na
nowotwory z?o?liwe zachorowa?o w Polsce 165 tys. osób, zmar?o ponad 100 tys. chorych. – W województwie
?wi?tokrzyskim mamy wprawdzie utrzymuj?c? si? wysok? liczb? zachorowa?, (6,1 tysi?ca w 2017 roku), ale maleje
liczba zgonów – powiedzia? profesor Stanis?aw Gó?d?. W 2017 roku z powodu nowotworów zmar?o w
województwie ?wi?tokrzyskim 3,1 tys. osób, o ponad 350 mniej ni? w 2016 roku. – Wed?ug naj?wie?szych danych
z Krajowego Rejestru Nowotworów województwo ?wi?tokrzyskie nale?y do regionów o niskiej umieralno?ci z
powodu nowotworów. Systematycznej poprawie ulegaj? równie? 5 –letnie prze?ycia w raku piersi. Obecnie
wynosz? 86% i s? takie jak w krajach Europy Zachodniej. To wynik poprawiaj?cego si? poziomu diagnostyki i
leczenia a tak?e efekt realizowanych przez nasze Centrum programów profilaktycznych. Nasze dzia?ania s?
dostrzegane w kraju i wiele innych o?rodków chce korzysta? z naszych do?wiadcze?. To dobrze, bo najlepiej
wydane pieni?dze w s?u?bie zdrowia, to pieni?dze wydane na profilaktyk? – doda? dyrektor ?CO.
Lepsza profilaktyka = lepsze wyniki leczenia
Prowadzone w latach 2017 – 2019 intensywne dzia?ania edukacyjne i kampanie promocyjne maj?ce zach?ci?
kobiety do wykonywania cytologii przynios?y wzrost zg?aszalno?ci na to badanie w ramach Programu Profilaktyki i
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. – Z ostatniego miejsca wskoczyli?my na trzecie miejsce w Polsce i
jako jedyni osi?gn?li?my 40 procentowy wzrost zg?aszalno?ci na cytologi?. Jak wynika z ostatnich danych NFZ, na
stycze? 2020, w województwie ?wi?tokrzyskim cytologi? wykonuje ponad 22 procent uprawnionych do tego kobiet
przy ?redniej dla Polski 16,2 procent – powiedzia? dr Leszek Smor?g, ginekolog onkolog, kierownik Zak?adu
Profilaktyki Onkologicznej ?CO. Efektem poprawiaj?cej si? zg?aszalno?ci na badanie jest spadek umieralno?ci z
powodu raka szyjki macicy w województwie ?wi?tokrzyskim (55 zgonów w 2016 r. i 34 zgony w 2017 r.). Pacjentki
w ?CO maj? wykonywane dwa rodzaje cytologii: konwencjonaln? i na pod?o?u p?ynnym, co zapewnia
dok?adniejsz? diagnostyk?. – Planujemy rozszerzenie tego badania o diagnostyk? wirusa HPV – doda? dr Smor?g.
Bia?e czwartki i soboty dla g?owy i szyi
Do ko?ca 2020 roku ?CO b?dzie realizowa? Program Profilaktyki Nowotworów G?owy i Szyi „Twój ?wiadomy
wybór”. Doktor Jakub Spa?ek, koordynator programu poinformowa?, ?e w 2017 roku na nowotwory rejonu g?owy i
szyi zachorowa?o w województwie ?wi?tokrzyskim 231 osób, w tym na raka krtani 88. – W tej grupie nowotworów
równie? obserwujemy wzrost zachorowa?, zw?aszcza w?ród m?odych osób, ale dzi?ki wczesnemu wykrywaniu
spada umieralno?? - zauwa?y?. Z powodu raka krtani zmar?o w 2017 roku 38 osób (w 2016 r. – 57 osób).
Do chwili obecnej z programu skorzysta?o ponad 7 tys. osób, u 40 wykryto nowotwór. Aby u?atwi? pacjentom
korzystanie z tego programu w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii b?d? przez ca?y rok organizowane „bia?e
czwartki” (badania i edukacja do godz. 17.00) i po jednej „bia?ej sobocie” w miesi?cu. Badaniu nasofiberoskopem
mog? podda? si? osoby w wieku 40- 65 lat, szczegó?owe informacje i rejestracja pod nr tel. 41 36 74 653 oraz na
stronie gis.onkol.kielce.pl
Unikalny Program Profilaktyki Nowotworów P?uc
W tym roku ?CO rozpoczyna równie? realizacj? Programu Profilaktyki Nowotworów P?uc z wykorzystaniem nisko
dawkowej tomografii komputerowej. – Jest to pierwszy taki program w Polsce i Europie, wzorowany na programie
realizowanym w USA. Mog? z niego skorzysta? pacjenci mieszkaj?cy na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego,
ma?opolskiego i podkarpackiego – wyja?ni? dr Leszek Smor?g, kierownik programu. Badania s? przeznaczone dla
osób w wieku 55 – 74 lata, pal?cych papierosy obecnie lub w przesz?o?ci. Szczegó?owe informacje na stronie
www.onkol.kielce.pl [2]
W 2017 r. w województwie ?wi?tokrzyskim na raka p?uc i oskrzeli zachorowa?o 720 osób (zmar?y 682 osoby). –
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Mamy ogromne nadzieje, ?e dzi?ki programowi profilaktycznemu uda si? wcze?niej wykrywa? raka p?uc i
skuteczniej leczy? – doda? dr Smor?g.
W 2017 r. w województwie ?wi?tokrzyskim do najcz?stszych nowotworów z?o?liwych wyst?puj?cych u m??czyzn
nale?a?y: rak gruczo?u krokowego (713 zachorowa?), rak p?uc i oskrzeli (482), rak jelita grubego (379). U kobiet:
rak piersi (542), jelita grubego (272), oskrzeli i p?uc (238). Najcz?stsz? przyczyn? zgonów u kobiet i m??czyzn by?
rak p?uc i oskrzeli (682).
1 lutego – Dzie? Otwartych Drzwi w ?CO
1 lutego w ramach Dnia Otwartych Drzwi ?CO b?dzie mo?na w godzinach 9.00 – 13.00 skorzysta? z bezp?atnych
bada?: mammograficznych, cytologicznych , laryngologicznych (zgodnie z zasadami programów profilaktycznych),
pomiaru ci?nienia t?tniczego, BMI, tlenku w?gla, nauki samobadania piersi i j?der (na fantomach) a tak?e z
konsultacji u onkologa, dietetyka, terapeuty uzale?nie? (pomoc w rzucaniu palenia papierosów), specjalisty
promocji zdrowia. Szczegó?owy plan akcji w za??czniku.
Za??cznik:

Plan Dnia Otwartych Drzwi ?CO [3]

Apel Polskiej Unii Onkologii [4]
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