BCO z okazji Dnia Ojca zaprasza panów na badania
Bez p łatne USG jamy b rz usz nej. T o p ro p o z ycja d la p anó w Biało sto ckieg o Centrum
Onko lo g ii (BCO) z o kaz ji Dnia Ojca. T elefo nicz ne z ap isy na b ad ania rusz yły we wto rek
(2 3.0 6) o g o d z . 12 .

- Z okazji Dnia Ojca przygotowaliśmy badania jamy brzusznej i
miednicy dedykowane panom. W badaniu USG jamy brzusznej
oceniamy wątrobę, śledzionę, trzustkę, nerki, okolice dużych
naczyń, jak również pęcherz moczowy i w przypadku panów
prostatę – powiedział Dr Tomasz Łobacz z Zakładu Diagnostyki
Obrazowej BCO
Zapisy telefoniczne na USG jamy brzusznej rozpoczęły się we
wtorek (23.06) o godz. 12:00 pod numerem telefonu 86 6646 888.
Liczba miejsc jest ograniczona, lista uczestników zostanie ustalona
według kolejności rejestracji. Badania będą wykonywane w
najbliższy czwartek (25.06) i piątek (26.06). Należy się na nie
zgłosić po 5 godzinach na czczo, bez papierosów, bez kawy. Do
oceny prostaty wymagane jest również wypełnienie pęcherza.
- Chciałbym życzyć panom przede wszystkim dużo zdrowia.
Przypomnieć, że nie jesteśmy niezniszczalni, musimy być jako
ojcowie odpowiedzialni, bo bycie ojcem to jest duża przyjemność,
wielki przywilej, ale odpowiedzialność nie tylko za drugą osobę, ale i
za siebie – podkreślił dr Rafał Maksim, z Zakładu Radioterapii BCO.
Dr Maksim dodał też, że ta odpowiedzialność to m.in. dobre zdrowie,
które pozwala zadbać o najbliższych.
- Żeby tego dokonać powinniśmy zgłaszać się na szereg badań
przesiewowych, uczestniczyć w programach profilaktyki chorób
nowotworowych, które są organizowane w większości w naszym

nowotworowych, które są organizowane w większości w naszym
centrum onkologii na ul. Ogrodowej 12. Wszystkim panom
chciałbym przypomnieć, że po 40. roku życia jest obowiązkowa
kontrola urologiczna raz w roku, a już absolutnym minimum jest
przynajmniej oznaczenie stężenia PSA we krwi – zalecił lekarz.
BCO ma nadzieję, że akcja będzie cieszyć się równie dużym
zainteresowaniem, jakie było w przypadku badań profilaktycznych
dla pań z okazji Dnia Matki. Z badań USG piersi i profilaktycznej
mammografii skorzystało wówczas ponad 80 kobiet.
Źródło: BCO, oprac. Małgorzata Sawicka
Białostockie Centrum Onkologii jest liderem projektów profilaktyki
nowotworów jelita grubego, skóry i płuc. Szczegóły znajdują się na
stronie internetowej www.onkologia.bialystok.pl w zakładce Unia
Europejska.
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