
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerem - Gminnym Samodzielnym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Rytwianach zaprasza panie w wieku 25- 59 lat na spotkanie 
edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy w ramach projektu „Być świadomą 
kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w Subregionie Wschodnim”.  

Uczestniczki spotkania otrzymują materiały piśmiennicze i edukacyjne na temat 
profilaktyki raka szyjki macicy oraz mogą wziąć udział w konkursie na hasło zachęcające do 
badań profilaktycznych. 
Na autorkę najciekawszego hasła czeka nagroda - sprzęt AGD. 

Serdecznie zapraszamy 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) Lipnik, Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 
20, 27-540 Lipnik, godz. 10.00 
 

 



Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerem - Gminnym Publicznym Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Rytwianach zaprasza panów w wieku 18-64 lat na spotkanie 
edukacyjne dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy w ramach projektu „Być świadomą 
kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy w Subregionie Wschodnim”. 

Uczestnicy spotkania otrzymują materiały piśmiennicze i edukacyjne na temat profilaktyki 
raka szyjki macicy oraz mogą wziąć udział w konkursie na najciekawsze hasło zachęcające 
panie do badań profilaktycznych. 
Na autora najciekawszego hasła czeka nagroda - sprzęt AGD. 

Serdecznie zapraszamy 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) Lipnik, Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 
20, 27-540 Lipnik, godz. 14.00 
  
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, mając świadomość wzrastającej skali problemu chorób 
nowotworowych, w ramach projektu "Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie", zaprasza 
Panie z obszaru województwa świętokrzyskiego do skorzystania z bezpłatnych badań 
cytologicznych oraz mammograficznych. 
  
Badania cytologiczne oferowane są Paniom w wieku 25-59 lat (należy je powtarzać co 3 lata), 
badanie mammograficzne 50-69 (wykonujemy co 2 lata). Dla każdej z Pań, która wykona 
badanie – przewidziane są upominki. 
W ramach projektu oferujemy również bezpłatny transport na badanie (grupa minimum 5 
osób, zapisy także na soboty) oraz spotkania edukacyjne. 
Podczas każdego spotkania konkursy na najciekawsze hasło "Badam się bo..."  - do wygrania 
sprzęt AGD. 
  
Najbliższe spotkania edukacyjne: 
  
Najbliższe spotkania: 
05.04.2018 (czwartek) Lipnik, Urząd Gminy, Lipnik 20, 27-540 Lipnik 
godz. 10.00 spotkanie edukacyjne dla kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy 
godz. 14.00 spotkanie edukacyjne dla mężczyzn z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy 
   
Rejestracja na badania oraz wszelkie informacje pod numerem telefonu 607 77 88 88 lub 609 
99 00 33. 
Czas trwania projektu - 03.2019 r. 
  
Drogie Panie zadbajcie o swoje zdrowie, przypomnijcie o badaniu swojej koleżance, sąsiadce, 
znajomej. 
Drodzy Panowie, zatroszczcie się o swoje kobiety. Zapytajcie małżonkę, partnerkę, mamę, 
siostrę czy pamięta o badaniu się. 
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