Dzień Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii w Krakowie
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje lekarskie i badania profilaktyczne.
Rozpoznanie choroby nowotworowej na wczesnym etapie daje szanse na całkowite wyleczenie.
Badania profilaktyczne są jednym z najważniejszych elementów w walce z rakiem. Dlatego już
po raz 19. z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem największe polskie placówki
onkologiczne zapraszają na bezpłatne konsultacje i badania profilaktyczne.
W Krakowie Dzień Drzwi Otwartych odbędzie się w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii
Skłodowskiej-Curie przy ul. Garncarskiej 11. Dzień Drzwi Otwartych w Centrum Onkologii to
okazja do skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracujących tu specjalistów.
2 lutego w godzinach 9:00-13:00 lekarze krakowskiego Centrum Onkologii będą udzielać
porad w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Można będzie skorzystać z
konsultacji onkologa klinicznego, chirurga, ginekologa, jak również psychologa i
fizjoterapeuty, wykonać badanie USG jamy brzusznej, USG piersi oraz badanie znamion
skórnych (dermatoskopia).
Wystarczy tylko się zarejestrować. Rejestracja telefoniczna pod numerem 12 63 48 319
będzie czynna od 29 stycznia w godzinach 9:00-14:00. Na badania i konsultacje należy
zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości z numerem PESEL.
Choroby nowotworowe od wielu lat stanowią w Polsce drugą przyczynę zgonów, w wyniku
której umiera rocznie około 96 tys. osób (25% wszystkich zgonów), przy czym ogólna liczba
zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe będzie systematycznie rosnąć, stając się w
niedalekiej przyszłości pierwszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia zarówno u
mężczyzn, jak i u kobiet. Choć wyniki leczenia poprawiły się w ciągu ostatnich 20 lat, to wciąż
w Polsce chorzy na nowotwory żyją o 10-15% krócej niż chorzy w większości krajów Unii
Europejskiej. Przyczyną tego jest m.in. zbyt późne rozpoznanie choroby – dlatego nie należy
opóźniać decyzji o skorzystaniu z fachowej porady lekarskiej.
Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem Polska Unia Onkologii i całe środowisko polskich
onkologów apelują o wspólne działania, by zapewnić pacjentom w naszym kraju równy dostęp
do europejskich standardów opieki onkologicznej.
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie (COOK) jest
jedyną placówką w Małopolsce, która w dziedzinie onkologii świadczy kompleksowe usługi
diagnostyczne i terapeutyczne. Badania diagnostyczne wykonywane są w zakładach: Patologii
Nowotworów (badania histopatologiczne, molekularne i genetyczne), Analityki i Biochemii
Klinicznej, Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (radiologia konwencjonalna, mammografia,
ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), Pracowni Medycyny
Nuklearnej (badanie PET, scyntygrafia). Centrum dysponuje 174 łóżkami, a w 2017 roku
leczono w nim 18 547 osób. Kompleksowe leczenie onkologiczne zapewniają Kliniki:
Onkologii Klinicznej, Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej, Radioterapii z

możliwością protonoterapii, jak również Zakład Radioterapii i Oddział Chemioterapii
Dziennej.
Ponadto COOK prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, dzięki czemu
pacjenci mają dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostycznych i leczniczych.

