URUCHAMIAMY NOWY RODZAJ ŚWIADCZEŃ
DIAGNOSTYCZNYCH W TRYBIE AMBULATORYJNYM:
KOLONOSKOPIA I GASTROSKOPIA
PODZIĘKOWANIA i PROŚBA O DALSZE WSPARCIE
Dziękujemy za wsparcie finansowe lokalnym firmom i instytucjom w realizacji zakupu sprzętu
medycznego, w celu realizacji świadczeń w zakresie specjalistycznych badań kosztochłonnych
z zakresu kolonoskopia i gastroskopia w trybie ambulatoryjnym.
NASI DOTYCHCZASOWI DARCZYŃCY:
Nadleśnictwo Nidzica
ul. Dębowa 2A
13-100 Nidzica
STALMOT & WOLMET S.A.
ul. Sienkiewicza 2
13-100 Nidzica
Bank Spółdzielczy w Nidzicy
ul. Mickiewicza 3
13 - 100 Nidzica
WIEJAK Sp. z o.o.
Litwinki 16
13-100 Nidzica
KAMET Sp. z o.o
Piątki 88, 13-100 Nidzica,

Serdecznie dziękujemy
Firmy lub osoby prywatne, które chcą wspomóc nas w realizacji powyższego
przedsięwzięcia, proszeni są o wpłatę dowolnej kwoty.
Nr konta bankowego ZOZ w Nidzicy:
Bank Spółdzielczy w Nidzicy nt 85 8834 0009 2001 0000 0749 0001
z dopiskiem celu wpłaty „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO”
Realizacja ww. świadczeń wpłynie na poprawę dostępności do diagnostycznych badań
specjalistycznych – diagnozujących choroby układu pokarmowego, z których najgroźniejszych
i najczęściej występujących jest rak jelita grubego. Rak jelita grubego to jeden z bardziej podstępnych
nowotworów, ponieważ rozwija się nie dając przez wiele lat żadnych objawów. Zanim rak jelita ostro
zaatakuje mija, nawet 10 lat. Dlatego tak ważne jest, by wykonywać badania kontrolne, pozwalają one
bowiem wykryć nowotwór we wczesnym stadium, gdy są bardzo duże szanse na jego wyleczenie.
Zalecenia dotyczące profilaktyki raka jelita grubego wskazują, iż każda osoba (niezależnie
od płci), która ukończyła 50 lat powinna się poddać kolonoskopii. To bardzo ważne, decydujące
o dalszym życiu badanie. Tylko w ten sposób można wykryć wszystkie zmiany przedrakowe – czyli
polipy, nazywane też gruczolakami. Łatwo je usunąć zanim przekształcą się w zmiany nowotworowe.
Rocznie w Polsce umiera ok. 380 tys. ludzi, co czwarty zgon wywołany jest przez
nowotwór, czołowe miejsce zajmuje rak jelita grubego, ponieważ jest przyczyną aż 11% tych zgonów.
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