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Projekty unijne - profilaktyka [1]

"?yj zdrowo"
Profilaktyka raka piersi
tel. 607 77 88 88 [2]
facebook.com/scozyjzdrowo [3]

"B?d? ?wiadoma"
Profilaktyka raka szyjki macicy
tel. 609 99 00 33 [4]
www.facebook.com/scobadzswiadoma [5]

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, Poddzia?anie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.
Realizowanych b?dzie osiem projektów w czterech subregionach, na które podzielono województwo
?wi?tokrzyskie:
„?yj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez dzia?ania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu
Pó?nocnego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0002/16,
„By? ?wiadom? kobiet? – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dzia?ania zach?caj?ce kobiety z
Subregionu Pó?nocnego do bada? profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0001/16,
„?yj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez dzia?ania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu
Po?udniowego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0007/16,
„By? ?wiadom? kobiet? – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dzia?ania zach?caj?ce kobiety z
Subregionu Po?udniowego do bada? profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0008/16,
„?yj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez dzia?ania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu
Zachodniego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0003/16,
„By? ?wiadom? kobiet? – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dzia?ania zach?caj?ce kobiety z
Subregionu Zachodniego do bada? profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0004/16,
„?yj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez dzia?ania edukacyjno – informacyjne na terenie Subregionu
Wschodniego”, nr projektu RPSW.08.02.02-26-0005/16,
„By? ?wiadom? kobiet? – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dzia?ania zach?caj?ce kobiety z
Subregionu Wschodniego do bada? profilaktycznych”, nr projektu RPSW.08.02.02 – 26-0006/16.
Lider projektów: ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii,
Partnerzy: Samodzielny Publiczny Zespó? Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, Obwód Lecznictwa
Kolejowego Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Skar?ysku – Kamiennej, Gminny Samodzielny
Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Rytwianach, Gminny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, Gminny
O?rodek Zdrowia w Wodzis?awiu.
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Czas realizacji: 24 miesi?ce (kwiecie?/czerwiec 2017 – 2019).
Projekty s? adresowane do:
7581 kobiet w wieku 25 – 59 lat oraz do 4627 kobiet w wieku 50 – 69 lat, pracuj?cych lub biernych zawodowo z
powodu z?ego stanu zdrowia, które ucz? si?, pracuj? lub zamieszkuj? na obszarze czterech subregionów, s? w
wieku produkcyjnym, w grupie podwy?szonego ryzyka, które zostan? obj?te badaniami przesiewowymi w celu
wczesnego wykrycia choroby. Aby zwi?kszy? efektywno??, projekty b?d? po?rednio kierowane tak?e do m??czyzn,
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lokalnych liderów (przedstawicieli jednostek samorz?du terytorialnego,
przedstawicieli ZOZ, organizacji pozarz?dowych, przedsi?biorców, ksi??y.
G?ówne cele projektów:
wzrost ?wiadomo?ci kobiet oraz ich partnerów na temat chorób nowotworowych (raka szyjki macicy i raka piersi),
wzrost motywacji do zmiany zachowa? kobiet (m.in. do eliminowania czynników ryzyka, w tym przede wszystkim
czynników zawodowych oraz zach?cenie do prowadzenia zdrowego stylu ?ycia), wzrost motywacji do
wykonywania bada? mammograficznych i cytologicznych, wzrost stanu wiedzy lekarzy rodzinnych, lekarzy
medycyny pracy na temat chorób nowotworowych (rak szyjki macicy, rak piersi), wzrost ?wiadomo?ci
przedstawicieli pracodawców, samorz?dów terytorialnych, organizacji pozarz?dowych w zakresie konieczno?ci
wspólnego podejmowania dzia?a? zwi?zanych z profilaktyk? raka szyjki macicy i raka piersi. 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 (zach?cenie kobiet do udzia?u w badaniach, seminaria dla przedstawicieli
jednostek samorz?du terytorialnego, NGO, lekarzy POZ), warsztaty - spotkania edukacyjne dla kobiet we
wszystkich gminach oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla m??czyzn (m??ów, partnerów, ojców, braci),
badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla ka?dej pani, która wykona badanie atrakcyjne gad?ety
przypominaj?ce o profilaktyce), konkursy z nagrodami dla pa?, które zach?c? do bada? profilaktycznych
(fotograficzny i na has?o profilaktyczne). Dodatkowe przewidziano mo?liwo?? dowozu na badania do
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii lub do miejsca stacjonowania mammobusa oraz zakup cytobusa
umo?liwiaj?cego wykonanie bada? w miejscu zamieszkania uczestników projektu.
Projekty uzyska?y dofinansowanie w ramach Poddzia?ania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w
regionie Regionalny Program Operacyjny Województwa ?wi?tokrzyskiego 2014-2020 na ??czn? kwot?
8 569 419,55 PLN, w tym dofinansowanie ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego wynios?o
7 624 347,55 PLN.
Projekt numer Kwota dofinansowania z EFS
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008

1 579 343,52
1 302 601,20
464 026,69
699 291,81
761 505,43
1 164 174,96
488 227,25
824 835,75

Subregiony województwa ?wi?tokrzyskiego:

Subregion Pó?nocny – gminy w powiatach: koneckim, skar?yskim, starachowickim, ostrowieckim oraz
gminy z powiatu kieleckiego: Mniów, Nowa S?upia, Bodzentyn i Bieliny;
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Subregion Wschodni – gminy w powiatach: opatowskim, sandomierskim, staszowskim oraz gminy powiatu
kieleckiego: Raków, Pierzchnica i ?agów;
Subregion Zachodni – gminy w powiatach: w?oszczowskim, j?drzejowskim oraz gmin? powiatu kieleckiego
– ?opuszno;
Subregion Po?udniowy – obejmuj?cy gminy w powiatach: buskim, pi?czowskim, kazimierskim.

Media informuj? o projekcie:
TVP [6]
TVP INFO - Teleexpress extra, bo i inicjatywa extra - bezp?atny dowóz na badania z Oksy [7]
Urz?d Marsza?kowski - Sejmik [8]
Wrota ?wi?tokrzyskie [9]
Ogromny sukces ?CO. Kobiety przekona?y si? do tych bada? [30.01.2018] [10]
Radio Kielce - bezp?atny dowóz na badania z Oksy [11]
Radio Kielce [12]
Radio Kielce [13]
Radio Kielce [14]
Radio Kielce [15]
Radio Kielce [13]
Radio Kielce [14]
Radio Kielce [16]
Radio Kielce [15]
Radio Kielce [17]
Radio Kielce [18]
Radio Kielce [19]
Radio Kielce [20]
Radio EM Kielce [21]
TVP Kielce - Profilaktyka - klucz do walki z rakiem [20.01.2018] [22]
TVP Kielce - od fryzjera na badania [23]
TVP Kielce [24]
TVP Kielce [25]
TVP Kielce [26]
TVP Kielce [27]
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TVP Kielce [27]
Telewizja ?wi?tokrzyska - Cytologia – bez kolejki, bez skierowania, z bezp?atnym dowozem do ?CO [23.01.2018]
[28]
Telewizja ?wi?tokrzyska [29]
Echo Dnia - bezp?atny dowóz na badania z Oksy [30]
Echo Dnia [31]
Onet Kielce [32]
Onet Kielce - bezp?atny dowóz na badania [33]
Gazeta Wyborcza Kielce [34]
Gazeta Lekarska - bezp?atny dowóz na badania [35]
Rynek Zdrowia [36]
Rynek Zdrowia - bezp?atny dowóz na badania [37]
Medycyna Praktyczna [38]
Medycyna Praktyczna - bezp?atny dowóz na badania [31.07.2017] [39]
Dla pacjenta
Source URL: https://onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/projekty-unijne-profilaktyka
Links
[1] https://onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/projekty-unijne-profilaktyka
[2] http://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-piersi
[3] https://www.facebook.com/scozyjzdrowo/
[4] http://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-szyjki-macicy
[5] https://www.facebook.com/scobadzswiadoma/
[6] http://teleexpress.tvp.pl/32909428/12072017-1700
[7] http://www.tvp.info/33270157/08082017-1715
[8] http://www.sejmik.kielce.pl/item/54103-umowy
[9] https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/pio/zawartosc/-/asset_publisher/6cAE/content/wsparcie-dla-profilaktyki-raka
-piersi-oraz-raka-szyjki-macicy?redirect=https%3A%2F%2Fwww.wrota-swietokrzyskie.pl%2Fpio%3Fp_p_id%3D10
1_INSTANCE_F9Uh%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3
Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
[10] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-66516
[11] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-59480
[12] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-54412
[13] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-54956
[14] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-54629
[15] http://www.radio.kielce.pl/pl/przeglad-548/_post/54556
[16] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-54053
[17] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-57543
[18] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-58935
[19] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-58692
[20] http://www.radio.kielce.pl/pl/post-58665
[21] http://em.kielce.pl/region/beda-zachecac-do-profilaktyki
[22] http://kielce.tvp.pl/35687160/profilaktyka-klucz-do-walki-z-rakiem
[23] http://kielce.tvp.pl/33527603/od-fryzjera-na-badania
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[24] http://kielce.tvp.pl/29939744/rusza-duzy-program-profilaktyczny
[25] http://kielce.tvp.pl/33369087/profilaktyka-bez-wymowek
[26] http://kielce.tvp.pl/33295512/zyj-zdrowo
[27] http://kielce.tvp.pl/33179216/sco-profilaktyka-jeszcze-bardziej-dostepna
[28] http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/25618-cytologia-bez-kolejki-bez-skierowania-zbezplatnym-dowozem-do-sco.html
[29] http://www.tvswietokrzyska.pl/kielce/wiadomosci/item/23355-bezplatny-transport-na-badania-do-sco.html
[30] http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/kielce/a/zbadaj-sie-za-darmo-akcja-profilaktyczna-wswietokrzyskim-centrum-onkologii,12345777/
[31] http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/zdrowie-i-uroda/kielce/a/85-miliona-dla-swietokrzyskiego-centrumonkologii-umowy-podpisane,11984854/
[32] http://kielce.onet.pl/unijne-wsparcie-na-profilaktyke-zdrowotna-w-swietokrzyskiem/95kj5gp
[33] http://kielce.onet.pl/sco-likwiduje-bariery-w-dostepie-do-badan-bezplatny-transport-dla-pacjentek/m3l0b6y
[34] http://kielce.wyborcza.pl/kielce/7,47262,21635365,samorzad-wojewodztwa-stawia-na-profilaktyke-chcaprzebadac.html
[35] http://gazetalekarska.pl/?p=35152
[36] http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Swietokrzyskie-8-5-mln-zl-na-profilaktyke-raka-szyjki-macicy-iraka-piersi,172004,1013.html
[37] http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Swietokrzyskie-Centrum-Onkologii-zawozi-pacjentki-nabadania,175244,1013.html
[38] http://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci/162762,sco-85-mln-zl-na-profilaktyke-raka-szyjki-macicy-i-raka-piersi
[39] http://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci
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