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Bezp?atne badania przy Elektrowni Po?aniec – wspólna akcja ?CO i Elektrowni
Po?aniec [1]
W dniach 20-21 maja pracownicy Enea Elektrowni Po?aniec b?d? mogli skorzysta? z bezp?atnej mammografii i
cytologii oraz zakwalifikowa? si? na bezp?atne badania laryngologiczne i niskodawkow? tomografi? p?uc w ramach
realizowanych przez ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii programów profilaktyki nowotworów z?o?liwych.
W cytomammobusie ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii, dost?pnym w dniach 20-21 maja w godzinach
10.00 - 16.00 na parkingu przy Enea Elektrowni Po?aniec (Zawada 26), panie b?d? mog?y bezp?atnie
wykona?:
- mammografi? - zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi – przeznaczon? dla kobiet w wieku 50 – 69 lat.
Badanie nale?y wykonywa? co dwa lata.
- cytologi? (konwencjonaln? i na pod?o?u p?ynnym, co zapewnia bardzo dok?adn? diagnostyk?) - w Programie
profilaktyki raka szyjki macicy – przeznaczon? dla kobiet w wieku 25-59 lat. Badanie nale?y powtarza? co trzy lata.
Uwaga! Konieczna jest wcze?niejsza rejestracja telefoniczna pod numerem: 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.
Na badanie nale?y zabra? ze sob? dokument to?samo?ci z nr PESEL. 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.
W budynku F9 przy Elektrowni Po?aniec (Zawada 26) w godzinach 10.00-16.00 pracownicy
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii b?d? prowadzili kwalifikacj? na badania laryngologiczne
(nasofiberoskopia) oraz niskodawkow? tomografi? p?uc.
Nasofiberoskopia – w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów G?owy i Szyi jest przeznaczona dla kobiet i
m??czyzn w wieku 40 – 65 lat, pal?cych papierosy, nadu?ywaj?cych alkoholu, lub maj?cych 1 z
nast?puj?cych objawów:

ból gard?a,
chrypka,
pieczenie j?zyka,
niegoj?ce si? owrzodzenia/ zmiany w jamie ustnej,
trudno?ci z po?ykaniem,
niedro?no?? jednej dziurki nosa,
guz na szyi
– je?li jeden z wymienionych objawów utrzymuje si? powy?ej 3 tygodni, jest to sygna? alarmowy kwalifikuj?cy do
badania. Badania laryngologiczne (nasofiberoskopia – czyli ogl?danie wn?trza nosogardzieli za pomoc?
cieniutkiego endoskopu – ca?kowicie bezpieczne i bezbolesne) b?d? wykonywane w ?wi?tokrzyskim Centrum
Onkologii w Kielcach w terminie uzgodnionym podczas kwalifikacji. Zapisy pod nr tel.: 41 36 74 653
Niskodawkowa tomografia komputerowa p?uc – w ramach Programu Profilaktyki Raka P?uca przeznaczona jest
dla osób w wieku 50-74 lata, pal?cych papierosy obecnie lub w przesz?o?ci (od momentu rzucenia palenia nie
mo?e up?yn?? wi?cej ni? 15 lat). Dodatkowymi obok palenia papierosów czynnikami ryzyka s?:

nara?enie zawodowe na: dym ze spalania w?gla kamiennego, sadz?, radon, krzemionk?, azbest,
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beryl, chrom, nikiel, kadm, spaliny z silnika diesla, zwi?zki arsenu.
przebyty rak p?uca, ch?oniak, rak g?owy i szyi lub inne nowotwory z?o?liwe zale?ne od palenia
tytoniu, np. rak p?cherza moczowego;
rak p?uca u krewnych pierwszego stopnia;
istniej?ca choroba p?uc: przewlek?a obturacyjna choroba p?uc (POCHP) lub w?óknienie p?uc (IPF).
Badanie (NDTK) jest wykonywane w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii
lub w Szpitalu ?w. Ducha w Sandomierzu, partnera ?CO w tym
programie. Pacjenci zakwalifikowani do programu maj? wykonane trzy niskodawkowe tomografie komputerowe
p?uc (w ci?gu 3 lat), korzystaj? z konsultacji u specjalisty torakochirurga lub pulmonologa oraz z poradnictwa
antytytoniowego. Zapisy pod nr tel.: 885 77 99 88
W miar? wolnych miejsc badania i kwalifikacje b?d? równie? dost?pne dla wszystkich zainteresowanych –
zgodnie z wytycznymi programów profilaktycznych.
Badania s? wykonywane w ramach realizowanych przez ?CO projektów z RPO 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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