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Dzie? Kobiet z Cytologi? (i mammografi?) w ?CO
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 2019 r.
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.
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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
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.

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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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?
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ka?dym domu: miksery, ?elazka parowe, wagi elektroniczne, kombiwary, suszarki do w?osów.
Drogie panie, zmobilizujcie si?, atrakcyjne nagrody czekaj?.

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.

Poddzia?anie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie
„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: [6]

Powiat skar?yski: Bli?yn, ??czna, Skar?ysko – Kamienna, Skar?ysko – Ko?cielne, Suchedniów [6]
Powiat konecki: Fa?ków, Gowarczów, Ko?skie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Smyków, S?upia, St?porków
[6]
Powiat starachowicki: Brody, Mirzec, Paw?ów, Starachowice, W?chock [6]
Powiat ostrowiecki: Ba?tów, Bodzechów, ?mielów, Kunów, Ostrowiec ?w., Wa?niów [6]
Powiat kielecki: Mniów, Nowa S?upia, Bodzentyn, Bieliny. [6]
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„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: [7]

Powiat j?drzejowski: J?drzejów, Ma?ogoszcz, S?dziszów, Imielno, Wodzis?aw, Sobków, S?upia,
Nag?owice, Oksa [7]
Powiat w?oszczowski: Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, W?oszczowa [7]
Powiat kielecki: ?opuszno. [7]

„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: [8]

Powiat opatowski: Ba?kowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, O?arów, Sadowie, Wojciechowice, Tar?ów [8]
Powiat sandomierski: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, ?oniów, Obrazów, Samborzec, Sandomierz,
Wilczyce, Zawichost [8]
Powiat staszowski: Bogoria, ?ubnice, Ole?nica, Osiek, Po?aniec, Staszów, Szyd?ów, Rytwiany [8]
Powiat kielecki: Raków, Pierzchnica, ?agów. [8]

„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: [9]

Powiat buski: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tucz?py, Wi?lica [9]
Powiat pi?czowski: Dzia?oszyce, Kije, Micha?ów, Pi?czów, Z?ota Pi?czowska [9]
Powiat kazimierski: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Skalbmierz [9]

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: [10]

Kielce, Ch?ciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Mas?ów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, SitkówkaNowiny, Strawczyn i Zagna?sk. [10]

Panie w wieku 25-59 lat, które przez 36 miesi?cy nie wykonywa?y cytologii w ramach Populacyjnego Programu
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, zach?camy do skorzystania z bezp?atnego badania
cytologicznego.
Zapraszamy do Pracowni Cytologicznej (Poradnia Ginekologiczna ?CO, parter, gabinet nr 6) zgodnie z
harmonogramem pracy:
Poniedzia?ek 8:00 - 14:30
Wtorek 8:00 - 14:30
Czwartek 8:00 - 18:00
Pi?tek 8:00 - 12:00
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Spot promuj?cy cytologi?

Wydarzenie

Data

Na przekór burzom i nowotworom [11]

10.07.2018

Cytobusem strza? w dziesi?tk? [12]

kwiecie?, maj 2

Media o Projekcie:
https://kielce.tvp.pl/43763542/sco-zaprasza-panie-na-badania-tym-razem-do-centrum-geoedukacji-w-kielcach [13]
https://www.swietokrzyskie.pro/niedziela-z-profilaktyka-w-geoparku-i-w-lopusznie/ [14]
http://em.kielce.pl/region/niedziela-z-profilaktyka-w-geoparku-i-lopusznie [15]
http://em.kielce.pl/region/swietokrzyskie-liderem-wsrod-badan-profilaktycznych-pod-katem-raka-szyjki-macicy [16]
http://em.kielce.pl/miasto/te-badania-moga-uratowac-zycie-kazdej-kobiety [17]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-89039 [18]
http://em.kielce.pl/miasto/w-sobote-bezplatne-badania-profilaktyczne-w-ogrodzie-botanicznym-w-kielcach [19]
https://kielce.tvp.pl/43681561/cytologia-w-ogrodzie-botanicznym-panie-spacer-polaczyly-z-profilaktyka [20]
https://www.swietokrzyskie.pro/profilaktyka-w-ogrodzie-botanicznym/ [21]
https://kielce.tvp.pl/43467517/cytobus-na-swiecie-zalewajki-bezplatne-badania-dla-pan-w-wieku-2559-lat [22]
http://em.kielce.pl/region/cytobus-w-hucie-szklanej-na-swiecie-zalewajki [23]
https://www.swietokrzyskie.pro/wakacje-z-cytologia-cytobus-sco-w-wachocku-i-bodzentynie/ [24]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88037 [25]
https://kielce.tvp.pl/43346224/od-profilaktyki-nie-ma-wypoczynku-cytobus-wyjechal-w-wakacyjna-trase [26]
https://kielce.tvp.pl/42702899/panie-chetniej-zglaszaja-sie-na-badania-profilaktyczne [27]
https://kielce.tvp.pl/42577449/zaproszenie-dla-pan-przystanek-cytobusu-w-opatowie [28]
https://kielce.tvp.pl/42176406/nie-czekaj-przyjdz-i-wykonaj-cytologie-bezplatne-badania-dla-kobiet [29]
https://kielce.tvp.pl/41954891/laparoskop-zamiast-skalpela-warsztaty-dla-lekarzy-w-sco [30]
http://em.kielce.pl/region/bezplatne-badania-cytologiczne-w-opatowie [31]
http://em.kielce.pl/miasto/w-piatek-piknik-rodzinny-z-radiem-em-zadbamy-o-mamy-i-ich-dzieci [32]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-86321 [33]
https://kielce.tvp.pl/42772731/planuje-dlugie-zycie-czyli-biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii [34]
https://kielce.tvp.pl/42087911/biala-sobota-w-sco-regularne-badania-moga-calkowicie-wyeliminowac-ryzykoPage 6 of 14
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nowotworu [35]
https://kielce.tvp.pl/42071426/zadbaj-o-zdrowie-i-zapisz-sie-na-bezplatna-cytologie-i-mammografie [36]
http://em.kielce.pl/region/biala-sobota-z-sco-i-nfz [37]
https://www.swietokrzyskie.pro/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii/ [38]
https://www.onet.pl/?utm_source=kielce.onet.pl_viasg_kielce&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic
&srcc=ucs&pid=7328de49-4b84-4a14-8b2d-ee424c2613c9&sid=ef7f292ce1ee-4126-bd8f-85e4b7950990&utm_v=2 [39]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-84206 [40]
https://kielce.tvp.pl/42071426/zadbaj-o-zdrowie-i-zapisz-sie-na-bezplatna-cytologie-i-mammografie [36]
https://kielce.tvp.pl/42087911/biala-sobota-w-sco-regularne-badania-moga-calkowicie-wyeliminowac-ryzykonowotworu [35]
https://em.kielce.pl/region/biala-sobota-w-sco [41]
https://radiofama.com.pl/aktualnosci/biala-sobota-z-profilaktyka-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-w-kielcach
[42]
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/biala-sobota-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii-beda-darmowebadania/ar/c14-14023721 [43]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-82876 [44]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-80796 [45]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-82876 [44]
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/21-procent-kobiet-robi-cytologie-w-swietokrzyskiem-dlaczego-tak-malo-wktorych-powiatach-badaja-sie-najczesciej-a-w-ktorych/ar/13943520#zdrowie [46]
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/29758-cytobus-sco-w-onkologicznej-topdziesiatce-2018.html [47]
https://kielce.tvp.pl/40945467/zadbaj-o-swoje-zdrowie-sco-zaprasza-na-bezplatne-badania-cytologiczne [48]
https://kielce.tvp.pl/40945467/zadbaj-o-swoje-zdrowie-sco-zaprasza-na-bezplatne-badania-cytologiczne [48]
https://kielce.tvp.pl/40945467/zadbaj-o-swoje-zdrowie-sco-zaprasza-na-bezplatne-badania-cytologiczne [48]
https://kielce.tvp.pl/41656708/zdrowie-to-prezent-ktorego-nie-kupimy [49]
https://kielce.tvp.pl/40960975/cytologia-ratuje-zycie-najlepszym-lekarstwem-jest-profilaktyka-czyli-badania-co-trzylata [50]
http://www.naszekielce.com/?q=badania_8_marca [51]
https://kielce.tvp.pl/40664788/to-pierwszy-taki-pojazd-w-polsce-swietokrzyski-cytobus-w-top-10 [52]
https://kielce.tvp.pl/40357019/edukacja-koedukacyjna-specjalisci-z-sco-opowiedza-o-badaniach-profilaktycznych
[53]
https://kielce.tvp.pl/40349910/spotkanie-edukacyjne-na-temat-raka-szyjki-macicy-dla-pan-ale-takze-panow [54]
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http://www.tygodnikponidzia.pl/wypadly-najgorzej-w-wojewodztwie/ [55]
http://em.kielce.pl/region/cytobus-sco-w-gminie-dwikozy [56]
https://em.kielce.pl/region/badania-cytologiczne-bez-kolejek-z-bezplatnym-dowozem-i-upominkami [57]
http://www.em.kielce.pl/region/dzien-kobiet-z-cytologia [58]
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Ginekologia-i-poloznictwo/Kielce-SCO-zaprasza-na-dwa-rodzaje-cytologii-zupominkami-i-bezplatnym-dowozem,191371,209.html [59]
http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Swietokrzyskie-badania-cytologiczne-i-mammograficzne-na-DzienKobiet,192805,8.html [60]
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Swietokrzyskie-badania-cytologiczne-w-regionie-wykonujejedynie-21-proc-kobiet-a-teraz-jest-okazja-w-SCO,192675,1013.html [61]
https://www.swietokrzyskie.pro/dzien-kobiet-z-cytologia/?pdf=243273 [62]
https://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci/205447,cytologia-na-dzien-kobiet-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii [63]
http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/cytologia,3041.html [64]
http://www.nfz-kielce.pl/aktualnosci/cytologia,3044.html [65]
https://www.mp.pl/onkologia/aktualnosci/205757,cytologia-na-101 [66]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-82975 [67]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-81495 [68]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-81328 [69]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-81107 [70]
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-82908 [71]
https://kielce.tvp.pl/41645846/bezplatne-badania-cytologia-i-mammografia-na-dzien-kobiet [72]
https://kielce.tvp.pl/41142561/biala-sobota-w-sco-badania-i-porady-specjalistow [73]
https://kielce.tvp.pl/41118374/z-rakiem-mozna-wygrac-dzien-otwarty-w-swietokrzyskim-centrum-onkologii [74]
https://kielce.tvp.pl/41069773/dzien-otwarty-sco-bezplatne-badania-wyklady-i-porady-specjalistow [75]
https://kielce.tvp.pl/40994633/bezplatne-badania-ktore-ratuja-zycie-coraz-mniej-kobiet-decyduje-sie-namammografie [76]
https://kielce.tvp.pl/40618379/profilaktyka-rosnie-w-sile-rekordowa-liczba-badan [77]
https://kielce.tvp.pl/5354358/glos-dnia [78]
https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/30502-w-dniu-kobiet-warto-pomyslec-o-zdrowiu-w-kielcachbeda-bezplatne-badania.html [79]
http://www.em.kielce.pl/publicystyka/przebadaj-sie [80]
Urz?d Marsza?kowski - Cytologia - bez kolejki, z upominkami i bezp?atnym dowozem do ?CO [22.01.2019] [81]
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Rynek Zdrowia - Kielce: ?CO zaprasza na dwa rodzaje cytologii, z upominkami i bezp?atnym dowozem
[22.01.2019] [59]
TVP3 - Kielce - Cytologia ratuje ?ycie. Najlepszym lekarstwem jest profilaktyka, czyli badania co trzy lata
[22.01.2019] [50]
Onet - Kielce - Bez kolejki, z upominkami i bezp?atnym dowozem. ?CO zaprasza na badania [21.01.2019] [82]
TVP3 - Kielce - Zadbaj o swoje zdrowie. ?CO zaprasza na bezp?atne badania cytologiczne [21.01.2019] [48]
Radio Kielce - W ?CO namawiaj? kobiety, aby zadba?y o swoje zdrowie [21.01.2019] [83]
Radio FAMA - Rozpoczyna si? Europejski Tydzie? Profilaktyki Raka Szyjki Macicy [21.01.2019] [84]
Gazeta Wyborcza - Kielce - Za wykonanie cytologii w ?CO rozdaj? upominki [20.01.2019] [85]
FB - Nasze Kielce - ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zaprasza panie na bezp?atne badania
cytologiczne. [18.01.2019] [86]
FB - Kielce Dobre Miejsce - Ka?da pani otrzymuje po badaniu zestaw kobiecych upominków [18.01.2019] [87]
TVP3 - Kielce - Rozmowa z dr Marcinem Pasiarskim [18.01.2019] [88]
Starostwo Powiatowe w Kielcach - Cytologia bez kolejki, z upominkami i bezp?atnym dowozem [17.01.2019] [89]
Nasze Kielce - Zrób badania bez kolejki, z upominkami i bezp?atnym dowozem [17.01.2019] [90]
Radio Kielce - Cytologia p?ynna pozwala wykry? raka szyjki macicy we wczesnym stadium choroby [16.01.2019]
[45]
Radio eM - Badania cytologiczne bez kolejek, z bezp?atnym dowozem i upominkami [16.01.2019] [57]
Tygodnik Ponidzia - Cytologia – bez kolejki, z upominkami i bezp?atnym dowozem do ?CO [16.01.2019] [91]
NFZ - Kielce - Europejski Tydzie? Profilaktyki Raka Szyjki Macicy [16.01.2019] [92]
Lokalna TV - Cytobus w?ród najlepszych [03.01.2019] [93]
TV ?wi?tokrzyska - Cytobus ?CO w onkologicznej TOP Dziesi?tce 2018 [02.01.2019] [94]
Radio eM - Cytobus ?CO wyró?niony [02.01.2019] [95]
Urz?d Marsza?kowski - Cytomammobus w onkologicznej Top Dziesi?tce 2018 [02.01.2019] [96]
TVP3 - Kielce - To pierwszy taki pojazd w Polsce. ?wi?tokrzyski cytobus w TOP 10 [01.01.2019] [52]
Gazeta Wyborcza - Kielce - Cytobus ?CO w TOP Dziesi?tce bran?owego portalu onkologicznego [01.01.2019] [97]
Onet - Kielce - Cytobus ?CO doceniony w bran?owym portalu [02.01.2019] [98]
Radio Kielce - Badania profilaktyczne, a nasze postanowienia noworoczne [02.01.2019] [99]
Urz?d Marsza?kowski Województwa ?wi?tokrzyskiego - Cytobus w trasie [07.11.2018] [100]
Radio Kielce - Rycerze Kolumba zach?caj? kobiety do bada? profilaktycznych [30.10.2018] [101]
Radio Kielce - Ostrowczanie ch?tnie korzystaj? z bezp?atnych bada? profilaktycznych [26.10.2018] [102]
TVP Kielce - Po pierwsze - profilaktyka. Pa?dziernik miesi?cem walki z rakiem piersi [20.10.2018] [103]
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LokalnaTV Ostrowiec - Rycerze zapraszaj? panie [19.10.2018] [104]
TVP Kielce - Jak bada? samemu piersi? Akcja edukacyjna centrum onkologii [17.10.2018] [103]
Onet KIELCE - ?CO zaprasza na profilaktyk? z nagrodami [03.10.2018] [105]
Medycyna Praktyczna - ?CO zaprasza na profilaktyk? z nagrodami [02.10.2018] [106]
Echo Dnia - Konferencja w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii. Nowotwór piersi po raku p?uc zbiera najwi?ksze
?niwo [01.10.2018] [107]
Radio EM - ?CO zach?ca do bada? [01.10.2018] [108]
Radio Kielce - Kobiety ch?tniej badaj? si? w ?wi?tokrzyskiem [01.10.2018] [109]
TVP3 Kielce - Profilaktyka na fali. Tysi?ce kobiet przebadanych przez ?CO [01.10.2018] [110]
Urz?d Marsza?kowski - ?CO Zaprasza na profilaktyk? z nagrodami [02.10.2018] [111]
Radio Kielce - Ro?liny z ogrodu botanicznego ciesz? oczy zwiedzaj?cych [22.07.2018] [112]
TVP3 Kielce - Po pierwsze profilaktyka. ?CO w ogrodzie botanicznym [22.07.2018] [113]
Urz?d Marsza?kowski - ?CO zaprasza na bezp?atne badania cytologiczne [18.07.2018] [114]
Urz?d Marsza?kowski - Kielce na trasie Ride 4 Women [11.07.2018] [115]
TVP Kielce - "Ride for women"- promocja bada? i zdrowego stylu ?ycia [10.07.2018] [116]
TV ?wi?tokrzyska - "Ride 4 Women" - rajd ginekologów onkologów w Kielcach [11.07.2018] [117]
Echo Dnia - Onkolodzy z ca?ej Europy przejechali na rowerach przez Kielce [10.07.2018] [118]
Radio eM - Przejechali przez Kielce by wesprze? kobiety zmagaj?ce si? z chorob? [10.07.2018] [119]
Radio Kielce - Ride 4 Woman. Peda?uj? dla propagowania bada? profilaktycznych [10.07.2018] [120]
Gazeta Lekarska - R4W: Na dwóch kó?kach na przekór burzom i nowotworom [11.07.2018] [121]
Lokalna TV Ostrowiec - Cytobus ?CO w Bodzechowie i Oksie [21.03.2018] [122]
TVP3 Kielce - Walka z rakiem. Zadzwo? i zbadaj [20.03.2018] [123]
Radio EM - Badania na wyci?gni?cie r?ki [05.03.2018] [124]
Rynek Zdrowia - ?wi?tokrzyskie: wiosn? cytobus ?CO wyruszy w tras? po województwie [02.03.2018] [125]
Wrota ?wi?tokrzyskie - ?wi?tokrzyska onkologia pod strzechy [01.03.2018] [126]
Telewizja ?wi?tokrzyska - Bli?ej na badania. ?CO zakupi?o pierwszy w Polsce cytobus [01.03.2018] [127]
Radio Kielce - Najnowocze?niejszy w Polsce cytobus trafi? do Kielc [01.03.2018] [128]
Lokalna TV Ostrowiec - Kobiety musz? by? ?wiadome [01.03.2018] [129]
Urz?d Marsza?kowski - Onkologia bli?ej ludzi [01.03.2018] [130]
Echo Dnia - Pierwszy w Polsce cytobus zakupi?o ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii [01.03.2018] [131]
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Onet - Pierwszy w Polsce cytobus trafi? do ?CO [01.03.2018] [132]
TVP Kielce - G?os Dnia [24.01.2018] [133]
Radio Kielce - Dlaczego kobiety nie wykonuj? bada? profilaktycznych? [21.06.2017] [134]
Za??cznik:

Zaktualizowany regulamin konkursu na najciekawsze has?o [135]
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