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Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach podpisa?o z Marsza?kiem Województwa ?wi?tokrzyskiego umowy na
dofinansowanie realizacji projektów dotycz?cych wsparcia profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne
wykrywanie raka piersi oraz wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, wspó?finansowanych ze ?rodków
Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
?wi?tokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Projekty uzyska?y dofinansowanie w ramach Poddzia?ania RPSW.08.02.02 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w
regionie (projekty konkursowe) na ??czn? kwot? 5 852 973,20 z? w tym:

dofinansowanie ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego wynios?o 4 973 627,10 z?
wk?ad w?asny ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii wynosi 683 000,00 z?.
Projekty skierowane s? do kobiet w wieku 25-59 lat i 50-69 lat pracuj?cych lub biernych zawodowo z powodu
z?ego stanu zdrowia, które ucz? si?, pracuj? lub zamieszkuj? na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego
(subregion pó?nocny i subregion po?udniowy), które zostan? obj?te badaniami przesiewowymi w celu
wczesnego wykrycia choroby. W celu zwi?kszenia kompleksowo?ci i efektywno?ci oferowanych us?ug projekt
po?rednio b?dzie tak?e skierowany do osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej oraz lekarzy POZ.
G?ówne cele projektów: zwi?kszenie dost?pno?ci do bada? profilaktycznych, poprzez zapewnienie bada? w
miejscu zamieszkania lub zapewnienie bezp?atnego transportu na badania (w tym dla osób z
niepe?nosprawno?ci?), zapewnienie opieki nad osob? niesamodzieln? na czas badania; a tak?e zapewnienie
dost?pu do wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez dzia?ania informacyjno-edukacyjne dla kobiet z grupy docelowej
oraz osób z ich otoczenia. Efektem podejmowanych dzia?a? b?dzie równie? wyd?u?enie aktywno?ci zawodowej
osób w wieku produkcyjnym poprzez udzia? w programach zdrowotnych.
Dzia?ania przewidziane w projektach:

dzia?ania informacyjno-edukacyjne (przygotowanie materia?ów informacyjno-edukacyjnych; kolporta?
ulotek, plakatów, broszur edukacyjnych na terenie wszystkich gmin subregionów; przygotowanie i realizacja
akcji profilaktycznych; dzia?ania informacyjno-edukacyjne w mediach; wysy?ka zindywidualizowanych
zaprosze? na badania);
indywidualne konsultacje (indywidualne konsultacje dla pacjentek z zakresu profilaktyki; infolinia dla
uczestniczek projektu);
zapewnienie dost?pu do bada? profilaktycznych (realizacja bezp?atnego transportu na badania;
realizacja bada? w ?CO i w miejscu zamieszkania uczestniczek poprzez mobilne punkty bada?;
zapewnienie opieki nad osob? niesamodzieln?, któr? opiekuje si? osoba obj?ta wsparciem w ramach
projektu);
badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla ka?dej pani, która wykona badanie atrakcyjne
gad?ety przypominaj?ce o profilaktyce).
Projekty s? dost?pne dla osób z niepe?nosprawno?ciami. Mo?liwo?? zg?oszenia szczególnych potrzeb pod
numerami telefonu: 609 99 00 33 (cytologia), 607 77 88 88 (mammografia).
W okresie od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowane s? cztery projekty w dwóch subregionach,
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na które podzielono województwo.
"Profilaktyka raka piersi - subregion pó?nocny” nr RPSW.08.02.02-26-0001/20 [2]

Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
Obszar realizacji - gminy w powiatach: kieleckim, koneckim, ostrowieckim, skar?yskim,
starachowickim, miasto Kielce.
Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 4367 kobiet kwalifikuj?cych si? na badania
Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.
"Profilaktyka raka piersi - subregion po?udniowy” RPSW.08.02.02-26-0003/20 [3]

Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat
Obszar realizacji - gminy w powiatach: buskim, j?drzejowskim, kazimierskim, opatowskim,
pi?czowskim, sandomierskim, staszowskim, w?oszczowskim.
Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 2565 kobiet kwalifikuj?cych si? na badania
Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.
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