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Informacja prasowa
Światowy Dzień Walki z rakiem
DZIEN OTWARTY W RADOMSKIM CENTRUM ONKOLOGII
SOBOTA 3lutego 2018

W niedzielę 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem (World
Cancer Day). Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami – już po raz osiemnasty –
organizuje Dzień Drzwi Otwartych w krajowych ośrodkach onkologicznych. Tego dnia
możemy wyrazić symbolicznie swoją solidarność z pacjentami onkologicznymi, ale również
zadbać o swoje zdrowie. W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 3 lutego 2018
roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad,
konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych na terenie
całego kraju. Na bezpłatne badania i konsultacje należy zabrać ze sobą ważny dokument
tożsamości z numerem PESEL.
W Radomiu dzień otwarty odbędzie się w Radomskim Centrum Onkologii.
W sobotę w godzinach 10-14 w ramach „białej soboty”
wszystkim zainteresowanym Radomskie Centrum Onkologii proponuje:



konsultacje specjalistów w zakresie onkologii, chirurgii onkologicznej,
profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (wystarczy przynieść dowód osobisty; badanie finansowane jest przez NFZ raz na dwa lata;



USG brzucha, tarczycy piersi, węzłów chłonnych – zapisy;



badania w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi;



konsultacje w zakresie rehabilitacji w chorobie onkologicznej;



konsultacje dietetyczne w chorobach nowotworowych;



konsultacje z Amazonkami ze Stowarzyszenia DANA;



możliwość uzyskania informacji o programach profilaktycznych i ich zasadach,



możliwość zapisu na warsztaty w zakresie wizażu dla pacjentek po chemio i radioterapii.



promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (materiały informacyjne, ulotki, broszury),



zwiedzanie szpitala i zapoznanie się z zakresem jego działalności;
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odpoczynek w kawiarni szpitala;

ZAPISY: 790 252 879 lub 48 377 90 24
Kontakt: Izabela Leśkiewicz 790 400 445 i.leskiewicz@onkologiaradom.pl

Światowy Dzień Walki z rakiem
Dzień otwarty sobota 3 lutego 2018r.
Godz. 10-14
Radomskie Centrum Onkologii ul. Uniwersytecka 6, Radom
dojazd autobusem 6 i 26.
Wszystkim zainteresowanym Radomskie Centrum Onkologii proponuje:



konsultacje specjalistów w zakresie onkologii, chirurgii onkologicznej,
profilaktyczne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (wystarczy przynieść dowód osobisty; badanie finansowane jest przez NFZ raz na dwa lata;



USG brzucha, tarczycy piersi, węzłów chłonnych – zapisy;



badania w ramach Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi;



konsultacje w zakresie rehabilitacji w chorobie onkologicznej;



konsultacje dietetyczne w chorobach nowotworowych;



konsultacje z Amazonkami ze Stowarzyszenia DANA;



możliwość uzyskania informacji o programach profilaktycznych i ich zasadach,



możliwość zapisu na warsztaty w zakresie wizażu dla pacjentek po chemio i radioterapii.



promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (materiały informacyjne, ulotki, broszury),



zwiedzanie szpitala i zapoznanie się z zakresem jego działalności;



odpoczynek w kawiarni szpitala;

ZAPISY: 790 252 879 lub 48 377 90 24
Kontakt: Izabela Leśkiewicz 790 400 445 i.leskiewicz@onkologiaradom.pl
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