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Uwaga! Zamiast konkursu fotograficznego wi?cej nagród dla pa?, które si? zbadaj?
?rednio co 20 pani, która skorzysta z bezp?atnych bada? mammograficznych lub cytologicznych w cytobusie,
cytomammobusie lub poradni stacjonarnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii i wymy?li has?o zach?caj?ce do
profilaktyki onkologicznej, ma szans? odebra? w nagrod? sprz?t AGD.
W zwi?zku z brakiem zg?osze? na konkurs fotograficzny zapraszamy mieszkanki województwa ?wi?tokrzyskiego
do korzystania z bezp?atnych bada? profilaktycznych (mammografii i cytologii) w ramach realizowanych przez
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii programów profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz
wczesnego wykrywania raka piersi oraz do udzia?u w konkursie na has?o profilaktyczne. Na panie, które si?
zbadaj? i zach?c? inne kobiety do profilaktyki, czekaj? cenne nagrody.
Dla kogo nagrody

Dla ?rednio co 20 pacjentki, która wykona mammografi? w poradni mammografii stacjonarnej lub w
cytomammobusie ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii ramach programu „?yj zdrowo” – wsparcie
profilaktyki raka piersi w regionie ?wi?tokrzyskim i wymy?li has?o zach?caj?ce inne kobiety do profilaktyki.
Program profilaktyki raka piersi jest adresowany do kobiet w wieku 50 – 69 lat.
Dla ?rednio co 20 pacjentki, która wykona cytologi? w poradni ginekologicznej, cytobusie lub
cytomammobusie ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w ramach programu „By? ?wiadom? kobiet?” –
wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie ?wi?tokrzyskim i wymy?li has?o zach?caj?ce inne
kobiety do profilaktyki. Program profilaktyki raka szyjki macicy jest przeznaczony dla kobiet w wieku 25 – 59
lat.
Co mo?na wygra?
W nagrod? za aktywn? profilaktyk? i inwencj? twórcz? panie maj? szans? otrzyma? urz?dzenia, które przydadz? si?
ka?dym domu: miksery, ?elazka parowe, wagi elektroniczne, kombiwary, suszarki do w?osów.
Drogie panie, zmobilizujcie si?, atrakcyjne nagrody czekaj?.
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Projekty „?yj zdrowo” – wsparcie profilaktyki raka piersi w regionie ?wi?tokrzyskim i „By? ?wiadom? kobiet?” –
wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w regionie ?wi?tokrzyskim i na terenie Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego s? dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Regulamin konkursu w za??czniku u do?u strony.

Harmonogram najbli?szych spotka? edukacyjnych:

6.03.2018 – Morawica, Samorz?dowe Centrum Kultury w Morawicy, ul. Spacerowa 7, godz. 17.00 – Kobiety
7.03.2018 – Daleszyce, Miejsko – Gminny O?rodek Kultury, ul. Chopina 25, godz. 17.00 - Kobiety
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii podpisa?o 8 wrze?nia z Marsza?kiem Województwa ?wi?tokrzyskiego
umow? na dofinansowanie projektu „By? ?wiadom? kobiet? - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez
dzia?ania zach?caj?ce kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do bada? profilaktycznych” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego 2014-2020
Umowa dotyczy:
Konkursu w ramach Poddzia?ania 8.2.3 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej dla obszaru ZIT” – projekty
realizowane na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w której sk?ad wchodz? gminy Kielce, Ch?ciny,
Chmielnik, Daleszyce, Górno, Mas?ów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i
Zagna?sk.
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Dofinansowanie otrzyma? projekt:
„By? ?wiadom? kobiet? - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dzia?ania zach?caj?ce kobiety z terenu
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do bada? profilaktycznych”, realizowany przez ?wi?tokrzyskie Centrum
Onkologii.
Partnerzy projektu:
Samorz?dowy O?rodek Zdrowia w Miedzianej Górze z siedzib? w Kostom?otach II oraz
Samorz?dowy Zak?ad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ch?cinach.

Projekt skierowany jest do:
minimum 4000 kobiet w wieku produkcyjnym (wiek: 25-59 lat), pracuj?cych lub biernych zawodowo, które ucz? si?,
pracuj? lub zamieszkuj? na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Uczestniczki projektu maj? zosta?
obj?te badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia nowotworów szyjki macicy. W celu zwi?kszenia
kompleksowo?ci i efektywno?ci oferowanych us?ug projekt po?rednio b?dzie tak?e skierowany do 360 m??czyzn,
100 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 120 piel?gniarek/po?o?nych.

G?ówne cele projektu
- wzrost ?wiadomo?ci kobiet oraz ich partnerów o chorobach nowotworowych (przede wszystkim raka szyjki
macicy),
- wzrost motywacji dzia?a? na rzecz eliminowania czynników ryzyka, w tym przede wszystkim prowadzenia
zdrowego stylu ?ycia,
- wzrost motywacji do cz?stszego wykonywania bada? profilaktycznych.

Dzia?ania w projekcie
- przeprowadzenie kampanii medialnej (m.in. zach?caj?cej kobiety do bada?)
- spotkania informacyjno-edukacyjne we wszystkich 12 gminach KOF dla kobiet i ich partnerów,
- konferencje dla placówek podstawowej opieki zdrowotnej.
- spotkania dla kobiet na uczelniach na terenie KOF
- spotkania dla grup o specjalnych potrzebach (osoby z niepe?nosprawno?ciami)
- zakup busa do dowozu osób z niepe?nosprawno?ciami na badania.

Okres realizacji projektu: od 1 wrze?nia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Warto?? projektu: 1 938 544,80 z?, w tym warto?? dofinansowania z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego
wynosi: 1 647 763,08 z?.
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Media o Projekcie:
Gazeta Wyborcza Kielce [07.12.2018] [2]
Echo Dnia [06.12.2018] [3]
TVP Kielce [23.11.2017] [4]
ITV Kielce [23.11.2017] [5]
Za??cznik:

Zaktualizowany regulamin konkursu na najciekawsze has?o [6]

Dla pacjenta
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