Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego
Dla mieszkańców powiatu Pyrzyckiego
między 55-64 rokiem życia
Szpital Powiatowy w Pyrzycach rozpoczyna realizacją projektu pt: „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ
NIŻ LECZYĆ” dotyczącym badań kolonoskopowych w ramach Programu Profilaktyki Raka
Jelita grubego. Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie z funduszy unijnych..
Nasi lekarze będą nie tylko leczyć i badać, ale i edukować. W ciągu dwóch najbliższych lat
zorganizujemy ponad 20 spotkań poza Szpitalem, podczas których nasi specjaliści wyjaśnią
pacjentom dlaczego kolonoskopia jest tak ważna, rozwieją wszelkie wątpliwości, lęki,
wytłumaczą na czym polega badanie i dokładnie opowiedzą o profilaktyce raka jelita
grubego.
W ramach Programu Profilaktyki wykonujemy bezpłatną kolonoskopię.
Pacjent może liczyć na znieczulenie - przy braku przeciwskazań lekarskich.
W ramach Programu zwracamy Pacjentowi pieniądze za przejazd na badania i z
powrotem.
Jeśli Pacjent opiekuje się osobą niesamodzielną, to w czasie badań zapewniamy opiekę
nad taką osobą w domu. Opieka jest bezpłatna.
Zachęcamy do badań. Przypominamy, że Program jest skierowany do osób, które nie mają
żadnych objawów, zamieszkują powiat pyrzycki i są miedzy 55, a 64 rokiem życia. Bo
właśnie takie osoby mogą mieć raka jelita grubego. Kiedy dowiadujemy się o chorobie, często
jest za późno. Nie zwlekaj. Poddaj się kolonoskopii.
Zainteresowani badaniem kolonoskopii, mogą dzwonić z pytaniami i rejestrować się na nr tel.
91 570 25 73 lub wysłać e-mail: biuroprojektu@szpital.pyrzyce.net.plZapraszamy!

Szczegóły o programie w załączniku.

O PROGRAMIE
Głównym celem Programu Proflaktyki Raka Jelita Grubego u Osób między 55-65 rokiem
Życia zamieszkujących powiat Pyrzycki jest zwiększenie wiedzy na temat raka jelita
grubego wśród mieszkańców oraz przeprowadzenie około 400 badań kolonoskopii w l.20182020.
W ramach projektu, oprócz wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych, prowadzona
będzie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna, mająca poszerzyć świadomość
mieszkańców powiatu Pyrzyckiego na temat choroby nowotworowej, wczesnego
wykrywania i metod leczenia.

PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA
JEST WAŻNA
Program Profilaktyki Raka Jelita Grubego skierowany jest
do OSÓB, KTÓRE NIE MAJĄ ŻADNYCH OBJAWÓW.
Bo właśnie takie osoby mogą mieć raka jelita grubego.
Kiedy dowiadujemy się o chorobie, często jest za późno.
Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów
na raka jelita grubego.
•

Nieleczony rak jelita grubego jest chorobą śmiertelną. Wczesne wykrycie pozwala
wyleczyć 95 proc. chorych.
Późno rozpoznany rak jelita grubego to oznacza
m.in. wyłonienie stomii, radioterapię raka odbytnicy
bądź chemioterapię. Tego wszystkiego można uniknąć.
Nie zwlekaj. Poddaj się kolonoskopii!

•

•

Rak jelita grubego zazwyczaj rozwija się 8-10 lat; w tym czasie w środku jelita
zachodzi przemiana: ze zdrowej błony śluzowej lub z polipa powoli rośnie guz.
Odpowiednio wcześnie usuwając polipy nie dopuszczamy do rozwoju raka.
Rak jelita grubego dotyczy głównie osób po 65 roku życia,
ale zachorowania zdarzają się również u osób młodych i aktywnych Właśnie dlatego,
że początkowo nowotwór ten nie daje objawów, wprowadzono Program Profilaktyki
Raka Jelita Grubego dla osób o dziesięć lat młodszych niż zwyczajowy wiek
wystąpienia choroby. Kolonoskopię należy wykonywać co dziesięć lat, czyli każdego
z nas czeka to 4 – 5 razy w życiu.

15 TYSIĘCY POLAKÓW CO ROKU
ZAPADA NA RAKA JELITA GRUBEGO

Warsztaty edukacyjno-informacyjne
Lekarze, pielęgniarki będą nie tylko leczyć i badać, ale i edukować. W ciągu dwóch najbliższych lat
zorganizujemy ponad 20 spotkań, podczas których nasi specjaliści wyjaśnią pacjentom dlaczego
kolonoskopia jest tak ważna, rozwieją wszelkie wątpliwości, lęki, wytłumaczą na czym polega badanie i
dokładnie opowiedzą o profilaktyce raka jelita grubego .
Zainteresowani udziałem w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym mogą zadzwonić
pod nr tel. 91 5702573lub napisać e- maila na biuroprojektu@szpital.pyrzyce.net.pl
Najbliższe spotkania odbędą się w październiku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych .

Pracownia Endoskopii
Pracownia Endoskopii w Szpitalu to miejsce nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób przewodu
pokarmowego.
Innowacyjna, dostosowana do europejskich standardów przestrzeń, wyposażona jest w sprzęt medyczny,
umożliwiający nie tylko wczesną diagnostykę chorób przewodu pokarmowego, ale również skuteczne
leczenie wielu schorzeń, bez konieczności leczenia chirurgicznego. Jakość obrazowania, sposób
archiwizacji danych, możliwość udostępnienia ich w formie cyfrowej pacjentom lub innym lekarzom jest
nieocenionym narzędziem diagnostycznym. Wyposażenie Pracowni w endoskopy najnowszej generacji,
dysponujące możliwością obrazowania w najwyższej, cyfrowej jakości i rozdzielczości, w kilku pasmach
różnokolorowego światła, pozwala na zobaczenie patologii dotąd niewidocznych.
Pracownia Endoskopii jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Nasz personel zawsze służy pomocą dla
osób, które posiadają każdy stopień niepełnosprawności

