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Cytobus - mobilny gabinet po?o?nej ?CO czeka na panie w Busku-Zdroju i
Ostrowcu ?w. [1]
Cytobus czyli mobilny gabinet po?o?nej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii przyjedzie do Buska – Zdroju i
Ostrowca ?w. Zapraszamy panie na bezp?atne badania cytologiczne w ramach Programu profilaktyki raka szyjki
macicy!
W cytobusie – mobilnym gabinecie po?o?nej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii b?dzie mo?na wykona? dwa
bezp?atne badania podczas jednej wizyty: cytologi? konwencjonaln? i na pod?o?u p?ynnym – co zapewnia bardzo
dok?adn? diagnostyk? i umo?liwia ocen? wszystkich pobranych komórek. Badania jest przeznaczone dla pa? w
wieku 25-59 lat w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
Szczegó?owa trasa cytobusa:
7 kwietnia – Busko – Zdrój, parking przy Buskim Samorz?dowym Centrum Kultury, godz. 9.00-14.00
12 kwietnia - Ostrowiec ?w., Starostwo Powiatowe, ul. I??ecka 37, godz. 12.00-18.00
Rejestracja na badania pod numerem telefonu: 609 99 00 33. Ze wzgl?du na bezpiecze?stwo
epidemiologiczne panie wchodz?ce do cytobusa powinny zas?ania? usta i nos maseczk?, przed wej?ciem
obowi?zuje dezynfekcja r?k.
Diagnostyka w cytobusie ?CO jest ca?kowicie bezpieczna. Personel jest zaszczepiony przeciwko COVID-19,
przestrzega zalece? przeciwepidemicznych i jest wyposa?ony w ?rodki ochrony indywidualnej oraz p?yn do
dezynfekcji. Wymaz cytologiczny jest pobierany przy pomocy jednorazowych sterylnych zestawów, po ka?dym
badaniu fotel ginekologiczny jest dezynfekowany.
W cytobusie ?CO mie?ci si? gabinet po?o?nej, w którym znajduje si? fotel ginekologiczny i niezb?dne wyposa?enie
oraz wydzielona kabina higieny intymnej z bidetem i bie??c? wod?, aby pacjentka mog?a si? rozebra? i
przygotowa? do badania. Gabinet po?o?nej jest klimatyzowany. Badania s? wykonywane w ramach w ramach
realizowanych przez ?CO projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na
lata 2014-2020 wspó?finansowanych ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego (Profilaktyka raka szyjki
macicy - subregion pó?nocny RPSW.08.02.02-26-0002/20; 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? cytologicznych mo?e skorzysta? ponad 7,3 tys. kobiet w wieku 25 – 59 lat, wi?cej o projekcie:
https://www.onkol.kielce.pl/pl/dla-pacjenta/profilaktyka-raka-szyjki-macicy-2021-2023 [2]
Cytobus mo?na bezp?atnie zamówi? do swojej miejscowo?ci/zak?adu pracy. Zg?oszenia pod numerem
telefonu: 609 99 00 33.
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