
   Program Badań Profilaktycznych „Rak PROSTATY to nie wyrok” 
   Program będzie miał charakter etapowy. W pierwszej kolejności w TVP3 w Bydgoszcz wyemituje spotkania przed kamerą a w Radiu PiK zorganizujemy audycję radiową w celu uświadomienia chorym problemu, że trzema najczystszymi nowotworami u mężczyzn wśród pięciu najczęściej występujących są raki prostaty, pęcherza i nerki. Wskaźnik wykrywalności raków prostaty we wczesnym stopniu zaawansowania w województwie kujawsko pomorskim należy do najniższych w Polsce. Ważnym elementem programu będzie kampania społeczna w województwie kujawsko – pomorskim związana z informacją, że rak prostaty to nie wyrok, a każdy z tych trzech nowotworów urologicznych możemy skutecznie leczyć. Kluczowe znaczenie ma tu wczesne rozpoznanie, szybka diagnostyka i odpowiednia terapia. Spodziewamy się, że dzięki kampanii zwiększy się świadomość pacjentów i w ten sposób wzrośnie liczba rozpoznań nowotworów we wczesnym stadium. Celem kampanii będzie również uświadomienie lekarzom rodzinnym i pacjentom różnic w postępowaniu terapeutycznego zależnym od zaawansowania choroby nowotworowej. Pacjenci z podejrzeniem raka winni jak najszybciej trafić do najbliższej Poradni Urologicznej. Urolog po serii badań zadecyduje o stanie choroby i w przypadku rozpoznania wczesnej postaci raka skieruje pacjenta do najbliższego Oddziału Urologii celem leczenia operacyjnego.  Kolejnym etapem będzie uruchomienie bezpłatnej infolinii i szybkiej ścieżki rejestracji dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu układu moczowo-płciowego. W ramach prowadzonej kampanii pacjentom zgłaszającym telefonicznie swój akces zostanie wyznaczony termin i miejsce badania. Wszyscy zostaną przebadani w wyznaczonych poradniach urologicznych. Celem programu będzie wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych w stadium umożliwiającym natychmiastowe podjęcie radykalnego leczenia operacyjnego. Skutecznie przeprowadzony zabieg w swoim założeniu ma wyleczyć pacjenta z choroby nowotworowej i umożliwić szybki powrót do normalnej aktywności życiowej i zawodowej.  Zapraszamy Panów w wieku > 50 lat do wzięcia udziału w programie badań profilaktycznych.                  Do dyspozycji pacjentów oddajemy dwie infolinie telefoniczne. Pod niżej podanymi numerami                     w godzinach 11.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku będą mogli Panowie dokonać rejestracji i ustalić termin wykonania badań. Badania są bezpłatne.  U każdego pacjenta zgłaszającego się do badania pobrana zostanie krew celem oceny poziomu specyficznego antygenu sterczowego (PSA). Ponadto poprosimy o wypełnienie międzynarodowej ankiety objawów ze strony dolnych dróg moczowych (IPSS). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w badaniach pacjenci zostaną skierowani do dalszej diagnostyki w ramach Poradni Urologicznej.     Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza - tel: 537 565 485   Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela - tel: 537 565 508           



Podstawy merytoryczne podęcia kampanii w województwie kujawsko-pomorskim  1. W grupie pięciu najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzna znajdują się raki trzech narządów leczone przez urologów w oddziałach urologii: prostaty, pęcherza moczowego i nerki.  2. Zachorowalność z powodu nowotworów układu moczowo-płciowego jest wyższa w województwie kujawsko-pomorskim niż w innych regionach kraju.  3. W województwie kujawsko pomorskim rozpoznawanych jest najmniej w Polsce raków prostaty w niskim stopniu zaawansowania, czyli rokujących wyleczenie. 4. W najbliższych latach populacja mężczyzn po 65 roku życia podwoi się z powodu nadchodzącego wyżu demograficznego lat powojennych, co spowoduje wzrost liczby rozpoznań nowotworów u osób starszych w tym raka prostaty. 5. W okresie najbliższych 5 lat rak prostaty będzie rakiem o największym wzroście współczynnika zachorowania.   Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU Kierownik Katedry i Kliniki Urologii  Szpital Uniwersytecki nr. 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy   Dr n. med. Piotr Jarzemski Kierownik Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Szpital Uniwersytecki nr. 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Urologii  


