
1.02. 2020 – Dzień Otwartych Drzwi w ŚCO 

1 lutego zapraszamy do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii na Dzień 

Otwartych Drzwi w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem. W godzinach 

9.00-13.00 będzie można bezpłatnie skorzystać z badań, konsultacji oraz porad 

dotyczących zdrowego stylu życia i profilaktyki onkologicznej. 

Gabinet położnej (Poradnia Ginekologiczna, parter): badanie cytologiczne 

(cytologia konwencjonalna i na podłożu płynnym) dla kobiet w wieku 25 – 59 

lat zgodnie z zasadami Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka 

Szyjki Macicy. Rejestracja na badanie: 609 99 00 33 

Pracownia mammograficzna (parter) : mammografia dla kobiet w wieku 50 

– 69 lat zgodnie z zasadami Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. 

Rejestracja na badanie: 607 77 88 88 

Poradnia Chirurgii Głowy i Szyi (parter): badanie laryngologiczne dla osób  

w wieku 40-65 lat w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi 

„Twój świadomy wybór”. Rejestracja na badanie: 41 36 74 653 

Gabinet lekarski nr 60 (parter): konsultacje u onkologa 

Hol główny ŚCO 

- stanowisko ŚCO: pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu i 

poradnictwo w zakresie rzucania palenia, poradnictwo w zakresie zdrowego 

stylu życia, nauka samobadania piersi i jąder na fantomach, informacje o 

realizowanych przez ŚCO programach profilaktycznych i kolportaż materiałów 

edukacyjnych 

- stanowisko WSSE i PSSE: pomiar CO w wydychanym powietrzu i 

poradnictwo antytytoniowe, pomiary ciśnienia tętniczego krwi, poradnictwo w 

zakresie zdrowego stylu życia, 

- stanowisko NFZ: potwierdzanie profilu zaufanego pacjenta, logowanie do 

Internetowego Konta Pacjenta, wyrabianie kart EKUZ, informacje o e-recepcie 

- stanowisko CD Naturhouse: pomiary masy ciała, poradnictwo dietetyczne 

- stanowiska organizacji pacjenckich: praktyczne informacje dla pacjentów i 

ich rodzin. 

Główny organizator: Świętokrzyskie Centrum Onkologii.  



Partnerzy: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Powiatowa Stacja 

Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Dietetyczne Naturhouse, 

Świętokrzyski Klub Amazonki, Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, 

Stowarzyszenie na rzecz Walki z Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl”, 

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”, Polskie 

Towarzystwo Stomijne Pol-Ilko. 


