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Gmina Bierawa



  

  Działania promujące profilaktykę nowotworową 
w Gminie Bierawa

Gmina Bierawa przystąpiła do II edycji konkursu 
„Zdrowa Gmina” organizowanego przez Polską 
Unię Onkologii do promowania programu 
profilaktyki nowotworowej w zakresie 
przeprowadzenia badań:

 Mammografii
 Cytologii
 Kolonoskopii



  

        Cele programu profilaktyki nowotworowej 
       pn. „Zdrowa Gmina”

Cel główny:
Zwiększenie zgłaszalności mieszkańców Gminy Bierawa na 

badania profilaktyczne chorób nowotworowych.

Cele dodatkowe:
1. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców Gminy Bierawa 

wiedzy na temat profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych.

2. Przełamanie stereotypów dotyczących chorób nowotworowych.

3. Angażowanie różnych środowisk lokalnych w działania 
związane z wczesną profilaktyką i leczeniem chorób 
nowotworowych.

4. Ułatwienie dostępu do badań.



  

Działania podjęte przez Gminę Bierawa

Program profilaktyki raka piersi

W ramach programu wykonuje się mammografię. 
Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą 
skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat spełniające jedno
z poniższych kryteriów:

 Nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat w ramach NFZ.

 Otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie 
do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

 Nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.



  

Programem badań profilaktycznych nie 
mogą być objęte kobiety, u których już 

wcześniej zdiagnozowano zmiany 
nowotworowe o charakterze złośliwym 

(pacjentki te są w trakcie leczenia
lub pod kontrolą onkologiczną).

Działania podjęte przez Gminę Bierawa



  

Działania podjęte przez Gminę Bierawa

Badania mammograficzne zostaną wykonane 
w miesiącu czerwcu 2012 r. przy Urzędzie Gminy 

Bierawa w mammobusie dla osób wcześniej imiennie 
zaproszonych na badanie. 



  

Działania podjęte przez Gminę Bierawa

Program profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach programu wykonuje się cytologię. 
Z bezpłatnych badań cytologicznych mogą skorzystać 
kobiety w wieku 25-59 lat spełniające jedno
z poniższych kryteriów:

 Nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat w ramach NFZ.

 U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka badanie wykonuje się co 12 miesięcy.



  

Działania podjęte przez Gminę Bierawa

Bezpłatne badania cytologiczne zostaną wykonane 
 w Poradni Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
po uprzednim ustaleniu terminu badania 

w Urzędzie Gminy Bierawa. 



  

Działania podjęte przez Gminę Bierawa

Program profilaktyki raka jelita grubego

W ramach programu wykonuje się kolonoskopię. 
Z bezpłatnych badań kolonoskopii mogą skorzystać 
kobiety i mężczyźni w wieku 50-65 lat bez objawów raka 
jelita grubego oraz dla osób w przedziale wiekowym 
40-65 lat i są obciążone genetycznie – mające co 
najmniej jednego krewnego 1-go stopnia z rozpoznaniem 
raka jelita grubego.



  

Działania podjęte przez Gminę Bierawa

Bezpłatne badania kolonoskopii zostaną wykonane 
 w Poradni Badań Endoskopowych w Opolu,

po uprzednim ustaleniu terminu badania 
w Urzędzie Gminy Bierawa. 



  

Informacje

Wszelkie informacje na temat kampanii 
społecznej na rzecz profilaktyki nowotworowej  
udzielane są w Urzędzie Gminy Bierawa, 
telefonicznie (77)4872-266 (wewnętrzny 114)
lub w sekretariacie urzędu.

Gmina Bierawa organizuje bezpłatny dojazd
na badania cytologiczne i kolonoskopii po 
uprzednim ustaleniu terminu w Urzędzie Gminy 
Bierawa. 



  

         
        Zapraszamy na bezpłatne badania



  

Dziękujemy za uwagę
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