Szanowni Państwo,
Jesteśmy w trudnym czasie pandemii SARS CoV-2. Wiele trudnych tygodni za nami, jednak wszystko
wskazuje na to, że wirus pozostanie z nami na długo. Nie możemy jednak zapominać o regularnych
badaniach profilaktycznych, przesiewowych i diagnostycznych, które z powodu koronawirusa na
pewien czas zeszły w naszym życiu na dalszy plan.
Onkolodzy przypominają, że „rak nie poczeka do końca epidemii" i regularne wykonywanie badań oraz
systematyczne kontrolowanie swojego stanu zdrowia może nam pomóc w ewentualnej diagnozie
i uratować życie.
Radomskie Centrum Onkologii pragnie poinformować, że nadal utrzymujemy wprowadzony już
w marcu reżim sanitarny, środki ochrony osobistej oraz zakaz przebywania na terenie placówki osób
postronnych.
Robimy wszystko, aby nasz szpital był bezpieczny, abyśmy mogli leczyć naszych chorych. Wprowadzone
środki bezpieczeństwa pomogły nam utrzymać leczenie pacjentów na oddziałach bez konieczności
wstrzymywania działalności.
Zachęcamy jednak do wykonywania badań przesiewowych, profilaktycznych oraz w zakresie
diagnostyki obrazowej, takich jak:
Kolonoskopia
Radomskie Centrum Onkologii realizuje Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
i uczestniczy w Programie Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego. Program ten finansuje
Ministerstwo Zdrowia.
Zapraszamy na bezpłatną kolonoskopię: osoby w wieku 50–65 lat, które nie miały wykonywanego
badania kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat, osoby w wieku 40–49 lat które mają krewnego
pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo), u którego wykryto raka jelita grubego, osoby w wieku 25–
49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. osoby w wieku 20-49 z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej
gruczolakowatej (FAP).
Zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Programu 570 196 599 w godz. 8.00-16.00.
Informacje i zapisy również pod numerem tel. 48 377 90 20 w godz. 7.30-18.00.
Rezonans magnetyczny
Mając na uwadze dobro naszych pacjentów wydłużyliśmy godziny, w których można skorzystać
z badania. Do tej pory od poniedziałku do piątku było to możliwe do godz. 19.00, a teraz już do 22.00.
Dodatkowo stworzyliśmy możliwość przebadania się w soboty w godz. 8.00-15.00. Dzięki tym zmianom
możemy zaproponować Pacjentom krótkie terminy. Badania wykonuje doświadczony zespół
specjalistów. Wymagane jest skierowanie od lekarza.
Zapisy osobiście w godzinach pracy rejestracji lub pod numerem infolinii 48 377 90 20 (w godz. 7.3018.00)
Tomografia komputerowa
Zachęcamy do zapisów na badania – 48 377 90 20.

PET-CT
Jako jedyna placówka w regionie wykonujemy również badanie PET-CT. Pozytonowa Tomografia
Emisyjna (PET) to nowoczesne badanie, które pozwala wykryć nowotwór i określić stopień jego
zaawansowania. Warto podkreślić, że w naszym szpitalu pacjent otrzymuje wynik badania już
następnego dnia. Więcej informacji na temat wymaganych skierowań na badania PET można znaleźć
tu: https://onkologiaradom.pl/pet-ct-informa cje-dla-lekarzy-kierujacych/
Nasofiberoskopia
Ponad połowa nowotworów głowy i szyi rozpoznawana jest zbyt późno. Szybkie wykrycie
i odpowiednie leczenie to największa szansa na powrót do zdrowia. Obecnie rozpoznaje się ok. 11
tysięcy zachorowań rocznie. W ciągu 10 lat liczba ta wzrosła o ok. 25 proc. Program „Profilaktyka
nowotworów głowy i szyi" skierowany jest do osób pomiędzy 40-65 rokiem życia, które znajdują się w
grupie ryzyka tj. które:
• palą papierosy
• piją alkohol
• mają nieleczone choroby zębów i dziąseł
• mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (tzw. wirusa HPV)
Zapraszamy na bezpłatne badania osoby, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden
z następujących objawów nie związanych z infekcją górnych dróg oddechowych, takich jak:
• pieczenie języka
• niegojące się owrzodzenia w jamie ustnej
• czerwone albo białe naloty w jamie ustnej
• ból gardła
• przewlekła chrypka
• guz na szyi
• niedrożność nosa lub krwawienie
• ból w trakcie przełykania i problemy z połykaniem
Uwaga – Program skierowany jest do osób, które nie miały zdiagnozowanego nowotworu głowy i szyi,
oraz które w ostatnich 24 miesiącach nie brały udziału w Programie Profilaktyki Nowotworów Głowy
i Szyi. Oznacza to, że uczestnikami projektu mogą być osoby z nowotworami w innych obszarach.
Zapisy oraz informacje o Programie pod numerem tel. 48 377 90 20 – w godz. 7.30-18.00
Badanie można wykonać również komercyjnie.
Więcej informacji o naszych badaniach na stronie www.onkologiaradom.pl

