
 

 

02.02.2019 r. Światowy Dzień Walki z Rakiem  

  

             

 

 

 

W tym roku Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach będzie organizatorem obchodów 

Światowego Dnia Walki z Rakiem. Będzie to dzień szerokiej edukacji dotyczącej chorób 

nowotworowych. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi będą prowadzić szeroko zakrojoną akcję informacyjną z zakresu objawów chorób 

nowotworowych, diagnostyki, najnowszych metod leczenia. Będą namawiać do onkologicznych 

badań profilaktycznych w myśl hasła: wczesna diagnoza, to szansa całkowitego wyleczenia choroby 

nowotworowej. Będą namawiać do zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania się.  

02.02.2019 r. w holu głównym Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w godzinach  

9 oo- 13 00 czynne będą stanowiska informacyjne, przy których można będzie nabyć literaturę, 

materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki, diagnostyki, metod leczenia lub bezpośrednio uzyskać 

informację dotyczącą szerokiego pojęcia jakim jest walka z rakiem. 

         Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn Chorobami Prostaty „Gladiator” w Kielcach 

włącza się do tego przedsięwzięcia i w wyznaczonym miejscu oraz terminie będzie informował  

wszystkich zainteresowanych o chorobach gruczołu krokowego u mężczyzn. 

Drodzy Panowie będziecie mogli uzyskać informację między innymi  w następujących tematach: 

- każdy mężczyzna po 50 roku życia przynajmniej 1 raz na 2 lata powinien zgłosić się do urologa 

celem oceny stanu gruczołu krokowego nazywanego również gruczołem męskości, 

- każdy mężczyzna, którego brat, ojciec lub jego bracia chorowali na raka prostaty powinien iść                        

do urologa 1 raz w roku, 

- nie wszystkie dolegliwości związane z oddawaniem moczu świadczą o raku prostaty, to może być 

również przerost, należy pamiętać że nieleczony odpowiednio przerost może prowadzić do raka, 

- rak rozwija się przez wiele lat nie dając objawów, 

- wcześnie rozpoznany rak czyli w okresie, gdy jeszcze nie daje objawów lub daje bardzo niewielkie,   

to największa szansa na wyleczenie pacjenta i małe skutki uboczne, 

- tylko okresowe badania urologiczne pozwalają na wykrycie małych, często bezobjawowych zmian 

w prostacie tj. tych zmian które dają największe szanse na pełne wyleczenie. 
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