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Cytomammobus ?CO – zaprasza na badania w ?ubnicach, Po?a?cu i Osieku [1]
Cytomammobus ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w najbli?szych dniach b?dzie stacjonowa? w ?ubnicach,
Po?a?cu i Osieku. Zapraszamy mieszkanki tych gmin do korzystania z bezp?atnej mammografii i cytologii w
mobilnej pracowni diagnostycznej ?CO.
Pomimo pandemii mieszkanki województwa ?wi?tokrzyskiego mog? bez przeszkód korzysta? z bezp?atnej
profilaktyki onkologicznej. Mobilna pracownia diagnostyczna ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii ca?y czas
podró?uje po ?wi?tokrzyskich gminach. Jak zapewnia dr n.med. Leszek Smor?g, ginekolog onkolog, kierownik
Zak?adu Profilaktyki Onkologicznej ?CO, diagnostyka w cytomammobusie ?CO jest ca?kowicie bezpieczna.
Personel cytomammobusa zosta? zaszczepiony przeciwko COVID-19, przestrzega wszystkich zalece?
przeciwepidemicznych, jest wyposa?ony w ?rodki ochrony indywidualnej, maseczki, p?yn do dezynfekcji, po
ka?dym badaniu sprz?t jest dezynfekowany. Pacjentki s? umawiane na konkretn? godzin?, aby nie musia?y czeka?
w kolejce.
Bezp?atna mammografia - zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – jest przeznaczona dla pa? w wieku 50 –
69 lat. Badanie nale?y wykonywa? co dwa lata.
Z bezp?atnego badania cytologicznego na zasadach Programu profilaktyki raka szyjki macicy mog? skorzysta?
panie w wieku 25-59 lat. Zgodnie z wytycznymi programu badanie nale?y powtarza? co trzy lata. W
cytomammobusie ?CO wykonywane s? dwa rodzaje badania cytologicznego: cytologia konwencjonalna i na
pod?o?u p?ynnym, co zapewnia bardzo dok?adn? diagnostyk? i umo?liwia wykrycie wi?kszej ilo?ci
nieprawid?owych komórek.
Aktualna trasa cytomammobusa
17 maja – ?ubnice, plac przy Urz?dzie Gminy
18 – 19 maja – Po?aniec, przy Galerii Po?anieckiej
20-21 maja – Po?aniec, Enea Elektrownia Po?aniec, parking przy Zawada 26
24 maja – Osiek, przy Urz?dzie Miasta i Gminy Osiek, Rynek1.
Na badanie nale?y zabra? ze sob? dokument to?samo?ci z nr PESEL. Badania s? wykonywane w godzinach
10.00-16.00. Uwaga! Konieczna jest wcze?niejsza rejestracja telefoniczna: 661 911 300. Ze wzgl?du na
bezpiecze?stwo epidemiologiczne panie wchodz?ce do cytomammobusa powinny zas?ania? usta i nos
maseczk?, przed wej?ciem obowi?zuje dezynfekcja r?k i pomiar temperatury.
Badania s? wykonywane w ramach realizowanych przez ?CO projektów, Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020 wspó?finansowanych ze ?rodków Europejskiego Funduszu
Spo?ecznego (Profilaktyka raka piersi - subregion po?udniowy RPSW.08.02.02-26-0003/20; Profilaktyka raka
szyjki macicy - subregion po?udniowy RPSW.08.02.02-26-0004/20). Projekty s? przeznaczone dla mieszkanek
województwa ?wi?tokrzyskiego. Z bezp?atnych bada? mammograficznych i cytologicznych mo?e skorzysta? ponad
18,7 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat (cytologia) i 50 – 69 lat (mammografia).
Wi?cej informacji o projektach:
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-poludniowy [2]
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-poludniowy-0 [3]
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