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21-22 kwietnia cytobus ?CO na targach Health&Beauty
Mieszkanki województwa ?wi?tokrzyskiego, które w najbli?szy weekend odwiedz? Targi Kielce, aby pozna?
naj?wie?sze trendy w dziedzinie zdrowia i urody, b?d? mog?y w dniach 21- 22 kwietnia wykona? bezp?atnie
badania cytologiczne w cytobusie ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii.
Nasz salon profilaktyki, czyli mobilny gabinet po?o?nej uatrakcyjni Targi Health&Beauty, które odb?d? si? w
Targach Kielce. Z bezp?atnej cytologii podczas wydarzenia Health& Beauty b?d? mog?y skorzysta? w dniach
21-22 kwietnia w godzinach 12.30 – 16.00 mieszkanki województwa ?wi?tokrzyskiego, które nie wykonywa?y tego
badania w ci?gu ostatnich 36 miesi?cy w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy. ?eby umówi? si? na bezp?atne badanie, wystarczy zadzwoni? pod nr telefonu 609 99 00
33. Na badanie nale?y zabra? ze sob? dokument to?samo?ci z numerem PESEL.
Poni?ej link do wydarzenia:
http://www.targikielce.pl/pl/aktualnosci,1,przystanek-dla-zdrowia-w-targach-kielce-wykonaj-bezplatne-badanie-wcytobusie,23702.chtm [2]

Z mi?o?ci do zdrowia robili?my badania w Pasa?u ?wi?tokrzyskim
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii wspar?o bezp?atnymi badaniami i poradami inicjatyw? „Zdrowie kochamy wi?c
si? badamy”, która odby?a si? w Pasa?u ?wi?tokrzyskim w sobot?, 14 kwietnia. Hitem okaza? si? cytobus – czyli
mobilny gabinet po?o?nej ?CO, w którym 29 pa? wykona?o bezp?atne badania cytologiczne.
Joanna Ch?dz?ska i Jadwiga Zapa?a z Dzia?u Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ?CO udziela?y równie?
informacji dotycz?cych profilaktyki raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego, czerniaka i raka p?uc, uczy?y
samobadania piersi, mierzy?y ci?nienie t?tnicze, st??enie tlenku w?gla w wydychanym powietrzu oraz udziela?y
porad antytytoniowych osobom, które chcia?y rzuci? palenie papierosów. Ogó?em z instrukta?u, porad i konsultacji
skorzysta?o blisko 60 osób. W cytobusie ?CO 28 pa? wykona?o bezp?atne badania cytologiczne, ka?da pacjentka
zosta?a obdarowana kobiecym zestawem przypominaj?cym o profilaktyce raka szyjki macicy.
Ide? festynu „Zdrowie kochamy, wi?c si? badamy” by?o propagowanie zdrowego stylu ?ycia, promocja dzia?a? na
rzecz ochrony zdrowia oraz zwi?kszenie ?wiadomo?ci w?ród mieszka?ców na temat profilaktyki zdrowia.
Organizatorem akcji by?o Stowarzyszenie Projekt ?wi?tokrzyskie.
Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom akcji.

Na Wszechnicy ?wi?tokrzyskiej o profilaktyce raka szyjki macicy
Studentkom Wszechnicy ?wi?tokrzyskiej w Kielcach wyja?niali?my, jak chroni? si? przed rakiem szyjki macicy, a
tak?e, co ka?da m?oda kobieta wiedzie? powinna o swoim zdrowiu intymnym i badaniu cytologicznym. Cytobus
?CO dy?urowa? 7 kwietnia przed Wszechnic? ?wi?tokrzysk?.
Spotkania edukacyjne, które odby?y si? 7 kwietnia w ramach wspólnej akcji Wszechnicy ?wi?tokrzyskiej i
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii pt. „Dzie? Kobiet trwa ca?y rok. Cytobus we Wszechnicy ?wi?tokrzyskiej”,
by?y po??czone z badaniami profilaktycznymi w cytobusie – mobilnym gabinecie po?o?nej ?CO. Wyk?ady na temat
profilaktyki raka szyjki macicy prowadzi?a dla studentek mgr El?bieta Sosnowska – Parzyszek z Poradni
Ginekologicznej ?CO. Uczestniczki spotkania otrzyma?y praktyczne materia?y edukacyjne, wzi??y równie? udzia?
w konkursie na najciekawsze has?o zach?caj?ce kobiety do bada? cytologicznych. Mieli?my naprawd? trudny
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wybór, poniewa? studiuj?ce w tej uczelni m?ode kobiety wykaza?y si? ogromn? kreatywno?ci? wymy?laj?c wiersze,
rebusy, a nawet plakaty. Nagrod? w konkursie by? sprz?t AGD. 15 pa? skorzysta?o z bezp?atnych bada?
cytologicznych. – Warto inwestowa? w profilaktyk?, bo to d?ugoterminowa inwestycja w siebie – uwa?a dr
Agnieszka Walendzik – Ostrowska, pe?ni?ca obowi?zki dziekana Wydzia?u Humanistyczno – Pedagogicznego
Wszechnicy ?wi?tokrzyskiej – inicjatorka akcji.
Za dwa tygodnie – 21 kwietnia kolejna edycja akcji „Dzie? Kobiet trwa ca?y rok. Cytobus we Wszechnicy
?wi?tokrzyskiej”.

Nowy samochód dowiezie na cytologi? w KOF
Nowy samochód (opel vivaro, 126 KM, ?adowno?? 3020 kg, diesel biturbo), przystosowany równie? do przewozu
osób niepe?nosprawnych, zosta? zakupiony przez ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii. Dzi?ki temu mieszkanki
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego b?d? mog?y ?atwo i bezp?atnie dotrze? do ?CO na badania profilaktyczne
(cytologi?). Aby zamówi? transport na badanie, wystarczy zadzwoni? pod numer telefonu: 609 99 00 33.
Samochód mo?e pomie?ci? 9 osób (z kierowc?), jest równie? dostosowany do przewo?enia dwóch wózków
inwalidzkich, posiada wind?, podest i uchwyt u?atwiaj?ce wsiadanie i wysiadanie. Pojazd zosta? oklejony
charakterystycznym bilboardem zach?caj?cym do bada? cytologicznych. – Robimy wszystko, ?eby u?atwi? paniom
dost?p do bada? profilaktycznych. Zapraszamy do korzystania z tej diagnostyki, bo dzi?ki takiemu prostemu
badaniu jak cytologia, mo?emy wygra? walk? z rakiem szyjki macicy – mówi profesor Stanis?aw Gó?d?, dyrektor
?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii. Marsza?ek województwa ?wi?tokrzyskiego Adam Jarubas doda?, ?e warto
inwestowa? w swoje zdrowie i korzysta? z oferowanych udogodnie?.
Zakup auta wraz z adaptacj? do potrzeb osób z niepe?nosprawno?ciami (ponad 141 tys. z? ) zosta? sfinansowany
z projektu „By? ?wiadom? kobiet? - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dzia?ania zach?caj?ce kobiety
z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do bada? profilaktycznych” realizowanego przez ?wi?tokrzyskie
Centrum Onkologii wraz z partnerami - Samorz?dowym O?rodkiem Zdrowia w Miedzianej Górze z siedzib? w
Kostom?otach II oraz Samorz?dowym Zak?adem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ch?cinach. Projekt jest
dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014 -2020.
Celem projektu jest wzrost ?wiadomo?ci kobiet oraz ich partnerów, dotycz?cej chorób nowotworowych (przede
wszystkim raka szyjki macicy), motywacja do eliminowania czynników ryzyka i do prowadzenia zdrowego stylu
?ycia, motywacja do cz?stszego wykonywania bada? profilaktycznych. Projekt jest adresowany do minimum 4000
kobiet w wieku 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. Ka?da pacjentka, która wykona cytologi? w ramach projektu „By?
?wiadom? kobiet?” otrzymuje atrakcyjne upominki przypominaj?ce o profilaktyce.
Dzia?ania w projekcie (spotkania edukacyjne, informacje) s? skierowane równie? do m??czyzn, lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, piel?gniarek/po?o?nych. Do tej pory odby?y si? i s? organizowane konferencje dla
liderów spo?eczno?ci lokalnych, POZ, organizacji pozarz?dowych, lekarzy i piel?gniarek, spotkania edukacyjne na
uczelniach wy?szych dla kobiet wchodz?cych na rynek pracy, spotkania edukacyjne dla kobiet i m??czyzn w
gminach. Najbli?sze spotkania edukacyjne w KOF: 1 lutego w Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, godz. 11.00
Okres realizacji projektu: wrzesie? 2017 r. – 31 sierpnia 2019 r. KOF obejmuje gminy: Kielce, Ch?ciny, Chmielnik,
Daleszyce, Górno, Mas?ów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka – Nowiny, Strawczyn, Zagna?sk.
Media o projekcie:
TVP Kielce [3]
TV ?wi?tokrzyska [4]
Radio Kielce [5]
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Wrota ?wi?tokrzyskie [6]
Urz?d Marsza?kowski [7]

Ze studentkami WSEPiNM o profilaktyce raka szyjki macicy

W Wy?szej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odby?a si? 7 stycznia konferencja edukacyjna
na temat profilaktyki raka szyjki macicy dla m?odych kobiet wchodz?cych na rynek pracy w ramach projektu By?
?wiadom? kobiet? - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym – realizowanego
przez ?CO.
Uczestniczy?o w niej ponad 100 studentek piel?gniarstwa. Wyk?ady prowadzili specjali?ci ze ?wi?tokrzyskiego
Centrum Onkologii: dr n med. Leszek Smor?g, specjalista ginekologii onkologicznej, mgr Jadwiga Zapa?a specjalista promocji zdrowia i mgr El?bieta Parzyszek - po?o?na. Uczestniczki konferencji pozna?y zasady
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, dowiedzia?y si?, jakie s? czynniki ryzyka zachorowania na raka szyjki
macicy, dlaczego warto chroni? si? przed zaka?eniem wirusem HPV, który jest jednym z czynników ryzyka
zachorowania na ten nowotwór. Dowiedzia?y si? równie?, na czym polega badanie cytologiczne. Jak podkre?li? dr
Leszek Smor?g - kierownik projektu, tylko niewiele ponad
20 % mieszkanek województwa ?wi?tokrzyskiego korzysta z bezp?atnych bada? cytologicznych w ramach
Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. - Gdyby wykonywa?y to
badanie regularnie co trzy lata, kobiety w naszym województwie nie umiera?yby na raka szyjki macicy. Dlatego
chcemy dotrze? z informacjami o profilaktyce do jak najm?odszych kobiet.
Rocznie w województwie ?wi?tokrzyskim na raka szyjki macicy zachorowuje ponad 70 kobiet. Co roku z powodu
tego nowotworu umiera w naszym regionie ponad 30 kobiet. Choroba rozwija si? przez wiele lat, praktycznie nie
daj?c ?adnych objawów, natomiast mo?na j? wykry? we wczesnym stadium wykonuj?c cytologi?.
Organizatorem konferencji by?o ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii we wspó?pracy z dr Grzegorzem Ga?uszk? dziekanem Wydzia?u Nauk Medycznych WSEPINM. – To bardzo cenna inicjatywa, podnosz?ca ?wiadomo??
spo?eczn? m?odych kobiet. Piel?gniarki b?d? t? wiedz? przekazywa? pacjentkom. Zamierzamy wspólnie ze
?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii zorganizowa? jeszcze jedn? tak? konferencj? w semestrze letnim - doda?
dziekan Grzegorz Ga?uszka.
Projekt „By? ?wiadom? kobiet? - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez dzia?ania zach?caj?ce kobiety z
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do bada? profilaktycznych”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Spo?ecznego, b?dzie realizowany do ko?ca wrze?nia 2019 roku. W ramach projektu odbywaj? si? spotkania
edukacyjne dla kobiet i m??czyzn w ka?dej gminie wchodz?cej w sk?ad KOF, konferencje na uczelniach kieleckich
wy?szych dla kobiet wchodz?cych na rynek pracy oraz dla lekarzy i piel?gniarek. Kobiety w wieku 25 -59 lat mog?
korzysta? z bezp?atnego dowozu na badanie cytologiczne do ?CO. Rejestracja na badanie i zamawianie
bezp?atnego dowozu pod numerem tel. 609 99 00 33.
Media o projekcie:
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-65623 [8]
http://kielce.tvp.pl/35512529/byc-swiadoma-kobieta [9]
http://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/25433-specjalisci-sco-przekonuja-do-badanprofilaktycznych.html [10]
http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/o-profilaktyce-raka-szyjki-macicy-dla-studentekpielegniarstwa-w-kielcach,12825320/ [11]
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