Zaproszenie na badania profilaktyczne.
Stowarzyszenie „POMÓŻMY SOBIE” informuje, iż z dniem 1 lutego 2019 roku rozpoczęło realizację
współfinansowanego przez Powiat Krotoszyński projektu pod hasłem „Moja decyzja – Moje życie” i
przygotowania do trzeciej edycji badań profilaktycznych związanych z chorobami układu oddechowego, a zwłaszcza z coraz częściej ujawnianym na naszym terenie rakiem płuc.
W minionych dwóch latach w ramach dwóch przeprowadzonych akcji profilaktycznych przebadano
łącznie 135 osób a w trakcie konsultacji wyników tych badań stwierdzono 21 przypadków chorobowych, co stanowi 15,55 % wszystkich przebadanych beneficjentów. Wszystkie te osoby uzyskały szansę odwrotnego rozpoczęcia procesu leczenia, a z uwagi na wczesne wykrycie choroby także szansę
ratowania życia lub poprawy jego jakości.
W roku bieżącym kolejna grupa beneficjentów ma szansę sprawdzić i skonsultować swój stan zdrowia ze
specjalistą pulmonologiem. Na organizowane badania profilaktyczne zapraszamy mieszkańców powia-

tu krotoszyńskiego powyżej 40 roku życia, a szczególnie długoletnich palaczy nikotyny, u których
właśnie w tym okresie ujawniają się często pierwsze oznaki choroby utrudniające codzienne życie,
jak i zagrażające naszemu zdrowiu. Skorzystaj z kolejnej tury badań i przygotowanego pakietu badań, który obejmuje:
1. badanie rentgenowskie klatki piersiowej (wykonanie zdjęcia rtg),
2. wykonanie spirometrii, tj. badania objętości i pojemności płuc, które pozwoli ocenić sprawność
oddechową pacjenta,
3. badanie osłuchowe płuc przez lekarza pulmonologa,
4. specjalistyczną diagnozę będącą oceną stanu zdrowia, a w przypadku stwierdzonej choroby skierowanie na dalsze leczenie.
Badania będą prowadzone w Zakładzie Opieki Medycznej „CER-MEDIC” Sp. z o.o. w Krotoszynie
przy ul. Przemysłowej 21. Ponieważ liczba badań jest ograniczona zgłoszenia osób zainteresowanych akcją będą przyjmowane pod nr tel. 663 430 330 codziennie od godz. 11,00 do godz. 14,00
począwszy od dnia 25 lutego 2019 roku. W tym czasie każdy uzyska także wszystkie niezbędne informacje związane z organizacją i przeprowadzeniem poszczególnych badań.
Środki pozyskane na projekt „Moja decyzja – Moje życie” pozwalają w pełni sfinansować wszystkie
zaplanowane w jego ramach badania oraz zapewniają każdemu beneficjentowi bezpośredni kontakt
ze współpracującym z organizatorem badań specjalistą pulmonologiem. Dla zainteresowanych
mieszkańców powiatu krotoszyńskiego badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania od lekarza rodzinnego.
Zastanów się nad problemem i skorzystaj z szansy sprawdzenia swojego stanu zdrowia.

