RAZEM ZATRZYMAJMY EPIDEMIĘ CHORÓB NOWOTWOROWYCH
Drodzy Państwo, ze względu na epidemię zachorowań na choroby nowotworowe,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia
w Wodzisławiu oraz Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krasocinie, podjęło walkę z
tym zagrożeniem poprzez stworzenie mieszkankom województwa świętokrzyskiego szeregu
udogodnień w dostępie do badań profilaktycznych (mammografii oraz cytologii). Oferujemy:
 bezpłatny transport na badania (grupa minimum 5 osób),
 zwiększamy świadomość społeczną poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych w
każdej gminie województwa świętokrzyskiego,
 zapewniamy opiekę dla dzieci lub osób starszych i niepełnosprawnych na czas
badania się kobiety.
 Dla każdej Pani biorącej udział w badaniu lub spotkaniu edukacyjnym zapewniamy
upominki,
 na spotkaniach edukacyjnych połączonych z konkursem na najciekawsze hasło
„Badam się bo…” wręczamy w nagrodę sprzęt AGD.
Powyższe działania przyniosły efekt w postaci 4 000 już zbadanych mieszkanek naszego
regionu, ale wiemy, że wciąż są kobiety, do których nie dotarliśmy z profilaktyką. Właśnie
dlatego potrzebujemy Waszej pomocy – pomocy lokalnych Liderów – burmistrzów,
wójtów, księży, dyrekcji placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych. Tylko Wy macie wpływ na otaczające Was społeczeństwo. Zwracamy się
do Was z prośbą o pomoc w zachęcaniu kobiet do korzystania z bezpłatnej profilaktyki i
dowozu na badania do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii (również w soboty).
24 maja 2018 – KONFERENCJA DLA LIDERÓW LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
Pragniemy także zaprosić Państwa na konferencję dedykowaną lokalnym Liderom
Subregionu Zachodniego (powiat włoszczowski i powiat jędrzejowski), która odbędzie się
24 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu, ul Krakowska 6.
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Podczas konferencji podpowiemy:
 jak efektywnie działać na rzecz swojej społeczności lokalnej w obszarze profilaktyki
onkologicznej
 jak zorganizować dla mieszkańców swojej gminy bezpłatne badania w
Świętokrzyskim Centrum Onkologii lub na terenie swojej miejscowości
 jak korzystać z udogodnień w dostępie do badań (mammografia i cytologia)
 jak dbać o siebie i swoich najbliższych w kontekście profilaktyki raka piersi i
profilaktyki raka szyjki macicy
 Przedstawimy również gminnych liderów profilaktyki zaangażowanych w promocję
badań profilaktycznych.
Konferencję poprowadzą:
dr Małgorzata Biskup – Kierownik projektu „Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi w
regionie świętokrzyskim”,
dr Leszek Smorąg – Kierownik projektu „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka
szyjki macicy w regionie świętokrzyskim”,
dr Ewa Błaszkiewicz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Agnieszka Jaros – Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu
Uczestnicy konferencji otrzymują materiały edukacyjne oraz poczęstunek (obiad i przerwa
kawowa).
Bardzo liczymy na Państwa obecność oraz współpracę na rzecz Państwa społeczności.
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