Dzie? Kobiet z Cytologi? (i mammografi?) w ?CO
Published on ?CO Kielce (https://www.onkol.kielce.pl)

Dzie? Kobiet z Cytologi? (i mammografi?) w ?CO [1]
Na Dzie? Kobiet zrób sobie zdrowy prezent i skorzystaj z bezp?atnych bada? profilaktycznych - cytologii i
mammografii – zach?ca ?wi?tokrzyski Oddzia? Wojewódzki NFZ i ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii. Zapraszamy
panie na ca?y weekend bada? w placówkach ?CO. Razem z nami w profilaktycznym weekendzie bior? udzia?
szczypiorni?ci i biegacze.
Dzie? Kobiet z Cytologi? - co, gdzie, kiedy
8 marca
7.30 – 13.00 - ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwi?skiego 3 – bezp?atne badania cytologiczne i
mammograficzne
17.30 – Hala Legionów w Kielcach – akcja edukacyjna przed meczem PGNiG Superligi PGE VIVE Kielce vs
Orlen Wis?a P?ock. Razem z pracownikami ?CO zaproszenia na badania b?d? wr?cza? zawodnicy VIVE: Micha?
Jurecki i Alex Dujszebajew
9 marca
9.00-14.00 - ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwi?skiego 3 – bezp?atne badania cytologiczne i
mammograficzne
Czeka na panie przemi?y zespó? z Poradni Ginekologicznej oraz Pracowni Mammografii.
10 marca
12.00 – 14.30 – Suchedniów, Hala Sportowa, ul. Sportowa 3 – bezp?atne badania cytologiczne w cytobusie ?CO
oraz akcja edukacyjna podczas V Suchedniowskiego Biegu Kobiet „Nie cyckamy si? z rakiem”.
Z cytologii mog? skorzysta? panie w wieku 25 – 59 lat (badanie w ramach Programu Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy nale?y wykonywa? co 36 miesi?cy). W ramach jednej wizyty b?d? wykonane
bezp?atnie dwa badania cytologiczne - technik? klasyczn? oraz na pod?o?u p?ynnym, co pozwala wykry? wi?cej
nieprawid?owych komórek. Rejestracja na cytologi?: 609 99 00 33.
Mammografia jest dedykowana paniom w wieku 50-69 lat (badanie w Programie Wczesnego Wykrywania Raka
Szyjki Macicy nale?y wykonywa? co 24 miesi?ce). Rejestracja na mammografi?: 607 77 88 88.
Wci?? za ma?o si? badamy
Województwo ?wi?tokrzyskie znajduje si? na trzecim miejscu w Polsce pod wzgl?dem zg?aszalno?ci na badanie
cytologiczne. Ale nie jest to powód do rado?ci, bo cytologi? wykonuje zaledwie oko?o 21 procent mieszkanek
naszego regionu, uprawnionych do tego badania. Najch?tniej bada?y si? mieszkanki powiatu kieleckiego,
j?drzejowskiego i w?oszczowskiego (ok. 24 % zg?aszalno?ci na badanie). Najrzadziej – powiatu pi?czowskiego,
ostrowieckiego i skar?yskiego (oko?o 13-14 %) – poinformowa?a na konferencji prasowej (6 marca) Joanna
Wolszczak – Doma?ska, wicedyrektor ds. medycznych ?wi?tokrzyskiego Oddzia?u Wojewódzkiego NFZ. W 2018
roku w regonie ?wi?tokrzyskim wykonano 30 610 bada?, w tym 2 449 w cytobusie ?CO. 393 kobiety skierowano do
diagnostyki pog??bionej – doda?a Barbara Osman – wicedyrektor ds. finansowych ?OW NFZ.
Wykrycie nowotworu nie przekre?la kobiety
- Kobiety, które skierowano na pog??bion? diagnostyk?, by? mo?e uratowali?my od rozwoju choroby
nowotworowej. Bo to nie jest tak, ?e ka?da pacjentka z nieprawid?owym wynikiem cytologii na pewno rozwinie
chorob? onkologiczn? - t?umaczy? dr Kamil Zalewski z Kliniki Ginekologii ?CO, prezydent Europejskiej Sieci
Ginekologów Onkologów, cz?onek zarz?du Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Wcze?nie
wykryty rak szyjki macicy nie przekre?la równie? szans na macierzy?stwo. – Staramy si? leczy? m?ode kobiety z
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oszcz?dzeniem narz?du rodnego, aby w przysz?o?ci mog?y zosta? matkami. Ale to jest mo?liwe, kiedy nowotwór
zostanie wcze?nie wykryty – podkre?li?. Apelowa?, aby kobiety korzysta?y z przys?uguj?cych im bezp?atnie bada?
cytologicznych, poniewa? rak szyjki macicy w pocz?tkowym stadium nie daje ?adnych zauwa?alnych objawów. –
Ból, plamienie mi?dzy miesi?czkami i po stosunku, wydzielina z pochwy o nieprzyjemnym zapachu pojawiaj? si?
dopiero, gdy choroba jest ju? zaawansowana i wymaga interwencji radioterapeuty, chirurga i ginekologa onkologa
– mówi?.
G?ównym czynnikiem zachorowa? na raka szyjki macicy jest zaka?enie wirusem HPV, przebiegaj?ce równie?
bezobjawowo w wi?kszo?ci przypadków. Jak poinformowa? dr Zalewski, nawet do 80 % doros?ych kobiet i
m??czyzn mia?o styczno?? z wirusem HPV przenosz?cym si? drog? p?ciow?, dlatego warto promowa? badania
cytologiczne i szczepienia przeciwko HPV.
Na zdj?ciu grupowym, do badania cytologicznego zach?caj?: Barbara Osman (wicedyrektor ds. ekonomicznych
?OW NFZ), Joanna Wolszczak – Doma?ska (wicedyrektor ds. medycznych ?OW NFZ), Agnieszka Rokita (TV
?wi?tokrzyska), Magda Nowak (Radio eM Kielce), Iwona Murawska (Radio Kielce), Iwona Rojek (Echo Dnia), dr
Kamil Zalewski (Klinika Ginekologii ?CO, prezydent ENYGO – Europejska Sie? M?odych Ginekologów
Onkologów), Katarzyna Bancer (PAP).
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