Światowy Dzień Walki z Rakiem w Śląskim OW NFZ

4 lutego obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji, już w piątek 2 lutego
pracownicy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ramach akcji „NFZ bliżej Pacjenta”
przypomną odwiedzającym Fundusz o możliwości skorzystania z programów profilaktycznych.
2 lutego w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach oraz w Delegaturach Śląskiego OW NFZ w:
Bielsku-Białej, Częstochowie, Piekarach Śląskich i Rybniku w godz. 9.00 – 13.00 będzie można
otrzymać szczegółowe informacje dotyczące programów profilaktycznych. Szczegółowy plan
wydarzeń:

Rybnik:
Na bezpłatne porady onkologa, dermatologa, internisty oraz dietetyczki mogą liczyć pacjenci
odwiedzający 2 lutego Delegaturę w Rybniku (przy ul. 3 Maja 29). Tego dnia, w godz. 9.00-13.00
będzie można także zmierzyć ciśnienie, poziom glukozy we krwi oraz skonsultować z dermatologiem
wygląd podejrzanych znamion. Specjaliści Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku będą
udzielać porad w zakresie prewencji onkologicznej oraz orzecznictwa lekarskiego ZUS.

Bielsko-Biała:
W Delegaturze w Bielsku-Białej (przy ul. Karpackiej 24) będzie można spotkać się z przedstawicielami
Stowarzyszenia Amazonki oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej.
Przedstawicieli bielskiej Delegatury tego dnia będzie można spotkać w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych w Bielsku-Białej, Starostwie Powiatowym w Cieszynie i Starostwie Powiatowym
w Żywcu. Pacjenci uzyskają informacje na temat profilaktyki nowotworów oraz możliwości zadbania
o swoje zdrowie w ramach bezpłatnych badań.

Katowice
W Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach (przy ul. Kossutha 13) pacjenci spotkają się
z paniami z Klubu Śląskich Amazonek, które opowiedzą o swoich doświadczeniach i zachęcą kobiety
do regularnego samobadania piersi.
Częstochowa:
Odwiedzający 2 lutego Delegaturę w Częstochowie (przy ul. Czartoryskiego 28) otrzymają materiały
informacyjne dotyczące programów profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, raka skóry czy raka

jelita grubego. Ponadto, pracownicy Śląskiego OW NFZ spotkają się z częstochowianami poza firmą,
w stanowiskach informacyjnych w: Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP, Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie, Urzędzie Miasta Częstochowy. Informacyjnie wspierać
ich będą pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.
Piekary Śląskie:
Pracownicy piekarskiej Delegatury odwiedzą Szpital Miejski w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza.,
aby opowiedzieć pacjentom o możliwościach korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych.
Towarzyszyć im będzie koordynator Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego Szpitala Miejskiego,
któremu będzie można zadać szczegółowe pytania dotyczące etapów leczenia onkologicznego.
Natomiast w Delegaturze w Piekarach Śląskich (przy ul. Kościuszki 22) będzie można otrzymać
materiały informacyjne dotyczące programów profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, raka skóry
czy raka jelita grubego.
W sobotę 3 lutego w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach odbędzie się Dzień Drzwi Otwartych. Tego dnia
odwiedzający Instytut (przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 w Gliwicach) będą mogli skorzystać
z konsultacji z lekarzem onkologiem, psychoonkologiem, neurologopedą, fizjoterapeutą, dietetykiem.
W stanowisku informacyjnym Śląskiego OW NFZ będzie można otrzymać login i hasło
do Zintegrowanego Informatora Pacjenta oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz
uzyskać informacje o bezpłatnych badaniach profilaktycznych. Panie będą mogły nauczyć się
samobadania piersi na fantomie oraz skorzystać z badań mammograficznych w ramach
„Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” (dla kobiet w wieku 50-69 lat).

