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Zaproszenie na bezpłatne badanie kolonoskopowe. 

 

           ARION Szpitale sp. z o. o. realizuje projekt „Profilaktyka raka jelita grubego”                            

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata                   

2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Strukturalnego                                           

i Inwestycyjnego. 

            W projekcje mogą wziąć  udział osoby: 

- w wieku 50-65 lat i nie mają objawów raka jelita grubego, 

- w wieku 40 – 49 lat i mających co najmniej jednego krewnego I stopnia z rozpoznaniem 

raka jelita grubego, 

- w wieku 25-49 lat i pochodzący z rodziny szczególnego ryzyka, (tzw. raka jelita grubego 

HNPCC nie związany z polipowatością). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie 

rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w Poradni Genetycznej na podstawie 

spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.  

           Wsparcie jest skierowane do osób fizycznych, będących w grupie podwyższonego 

ryzyka, kwalifikujących się do objęcia badaniami przesiewowymi w ramach Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

           Celem  głównym  projektu  jest przeciwdziałanie bierności zawodowej powodowanej 

stanem zdrowia   poprzez   profilaktykę   i   diagnostykę raka jelita grubego Uczestników 

projektu w wieku aktywności zawodowej, podregionu chełmsko-zamojskiego                                   

woj. Lubelskiego do 28.02.2019 r 

           W ramach projektu dostępne są następujące BEZPŁATNE formy wsparcia: 

1. Spotkania informacyjno-edukacyjne wraz z konsultacjami medycznymi. Podczas spotkań 

projekcja reportażu o tematyce profilaktycznej. 

2. Dostępna BEZPŁATNA publikacja na temat profilaktyki RJG.  

3. Podczas   spotkań  będzie  możliwość  konsultacji medycznych. 

4. BEZPŁATNE   badanie   kolonoskopii   wraz   z   możliwością znieczulenia.  

5. BEZPŁATNY dojazd dla osób chętnych na badanie kolonoskopowe.  

6. Dla   tych   którzy   będą   potrzebowali   takiego  wsparcia  zapewniona będzie opieka  nad  
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osobą  zależną, umożliwiając przeprowadzenie badania. 

           W celu zgłoszenia do projektu należy dostarczyć do Biura projektu osobiście, pocztą 

lub mailem (skan w przypadku osób niepełnosprawnych, oraz kiedy będzie wymagać tego 

sytuacja) wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne, czyli: 

- Formularz Rekrutacyjny do projektu, 

- Ankieta kwalifikująca. 

                        Dokumenty zgłoszeniowe oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

Projektu dostępne są na stronie internetowej www.arion-szpitale.pl oraz w Biurze Projektu: 

Arion Szpitale sp. z z o. o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska 5, 23-400 

Biłgoraj, Budynek Administracji Szpitala pok. nr 2, tel. 84 688 22 70.  

             Proste badanie może ocalić życie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 

wzięcia udziału  w badaniu. 

 

http://www.arion-szpitale.pl/

