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22 maja – bia?a sobota w ?CO dla mam [1]
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza wszystkie mamy w sobot?, 22maja, na bezp?atne badania
mammograficzne i cytologiczne w ramach realizowanych programów profilaktyki nowotworów z?o?liwych.
Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo epidemiologiczne konieczna jest wcze?niejsza rejestracja telefoniczna na
badania.
Zdrowie jest najcenniejszym prezentem, dlatego ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii, w trosce o obecne i przysz?e
mamy, zaprasza je na bezp?atn? profilaktyk? z okazji Dnia Matki. Badania b?d? wykonywane 22 maja w
godzinach: 9.00-14.00. W ramach akcji b?d? dost?pne:
- cytologia konwencjonalna i na pod?o?u p?ynnym - dla kobiet w wieku 25-59 lat – w Programie profilaktyki
raka szyjki macicy. Badanie nale?y powtarza? co trzy lata. Badanie mo?na wykona? w Poradni Ginekologicznej
?CO. Wymagana rejestracja telefoniczna na badanie: 609 99 00 33
- mammografia - dla kobiet w wieku 50 – 69 lat – zgodnie z zaleceniami Programu profilaktyki raka piersi. Badanie
nale?y wykonywa? co dwa lata. Badanie mo?na wykona? w pracowni mammograficznej ?CO. Wymagana
rejestracja telefoniczna na badanie: 607 77 88 88
Badania s? wykonywane w ramach realizowanych przez ?CO projektów z 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
piersi – subregion pó?nocny RPSW.08.02.02-26-0001/20; Profilaktyka raka szyjki macicy – subregion pó?nocny
RPSW.08.02.02-26-0002/20; 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/subregionpoludniowy [2]
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-poludniowy-0 [3]
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-polnocny [4]
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/subregion-polnocny-0 [5]
Przypominamy, ?e ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii realizuje do ko?ca tego roku Program profilaktyki
nowotworów g?owy i szyi – Twój ?wiadomy wybór. Bezp?atne badanie: nasofiberoskopia – jest przeznaczona dla
osób w wieku 40 – 65 lat, pal?cych papierosy, nadu?ywaj?cych alkoholu, z ryzykiem infekcji wirusem HPV lub
maj?cych jeden z objawów alarmowych (ból gard?a, pieczenie j?zyka, przewlek?a chrypa, guz na szyi, niegoj?ce
si? owrzodzenie jamy ustnej, jednostronna niedro?no?? lub krwawienie z nosa, problemy z prze?ykaniem).
Program dotyczy mieszka?ców województwa ?wi?tokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. R
ejestracja telefoniczna na badanie nasofiberoskopowe: 41 36 74 653.
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