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ProjektPONi

AKCJA ,,GAZETY", SCO 1 SARR. NIE LEKCEWAZ, DAJ Sl$ ZBADAC

CORAZ WIECEJ PRZEKONANYCH
•In/ ponad 800 mies/kancow wqjew6dztwa swi^tokrzyskiego przekonalo sie tlo projektu naukowego PONS.
Ale ehetiweh potrzeba du/o, cluzo wiecej
ANGELINA KOSIEK

Dokladnie miesiac (emu w ,.(.ia/ecic", razem / konsorejum Swiytokrxyskiej Agencji Eozwoju Regionu
oraz Swivtokr/yskieg<.> Outrun) Onkologii, z.aezeiismv prornowae
PONS. To wielki projekt naukowo-badavvezy prof. Wit.olda Xalunskicgo 7 Centrum Onkologii w Warszawie. Zaklada. M 15 tys. mieszkaricow
Mas/ego it'gionu \ wicku 45-04 lai.
zostonie dokladnie przcbadanyeh.
Oprocz wynikow mortblojji czy spiii.MiK.'tcii dovvicdx;) sic i-Avvnic:/.. co
powinni /.micnic vv stylu swqjegdjycia, /.oljyjak najdhs/ej de.s/\' sie doiirynr/.drowieiii. A wrazJoiiiepokojacycli sygrKil6\ badanaosoba /<>
slanie skiennvanu do specjalist.y.
Aic PONS to pr/odc wszystkim
[jrojekl naukfivvy. Pn'ihki ki'wi i mo
c/,u i.isoi.i. ktore zgodzq si^> vvzi^e
w n i u i ud/ial. pr/cx. iaialx.'dapivcchowywane w biobanku mies/.c/.acyin sis' w SCO. Za kilkadziesi^t lat
hyti/ii- ino/,ntu.lo nich wi'<k:ic i probowac ru/wia/ai'- probiomy /drovvotne. kton,- sio wowivas pi.ijau'iy.
X'dty: ilsra/ nas/ych pculiioiiunv
/dnnvi sttrvch byl pc'lny. vv baxJaniaeh
muiji w/iiic ud/,ial du/.a iic/ba <>s6b.
Od uivcsnia dokonca listopada
pr7.o)'>ad:i!c) sio 430 osnli. Xatomiitst
w i.'ia^i! osta'nich c^tej'ech tvtjodni

I Cozrobic,zebywziqc
udziat w projekcie
Vfystaixayzadzwonifipod numer

it ifol i i li i ,HO() 800 ()40 i u rnowic si<? n«
wi/yU; do ktoit'js / dwoch pr/ychodni w Kit'lcach: przy ul. Jana Nowafci"Jezk>raftskiego i Prusa(osiedle Bar
winek). Badanic i wypolnioniokwostionariu.sza irwa okolo dwoeh god/in.
..(.la/eta" od mi(vsi;|ea /.aoheca dci
wziecia udzialu w badaiiiach. Co pi >niocl/ialek ax d<> lull-go publikujemy
maaopiniespecja!ist6w,kt6rsypoka/uja. jakie k<iiv.ysci daje udzial
wprogramie. VV najWizszymodcinkn. 3 styrznia, napis/.omy o lyni, c<i
luiji-zesciej dolega mie.s/kaik-um \vojew6dztwa swiftokrzyskiego. O pi\>.siramic P()NS mo/ev.piyor/ytac t'V.
w specjalnym ,sei'\visie

t
Badania projektu PONS prowadzi m.in. przychodnia przy ul. Prusa

I ic/ba la /wi yks/y la sii,1 praw io dvvukrotme. - .lest kilka h'(>dv\.
.ledny in /. nidi jest sprawna i rxetelna inlbnnaeja, ktoni dlorujf m.in. ,,(ia/eta Wvbcire/a" - nn'nvi ArturSobolevvski. lokalny koordynator projektuPONS.
i 'oi wicixl/aja in piel^gniarki /. pivycbudni pi'/.y ul. Prusa i wKielcach.

- Du/.o osol) d/woni i inowi nain, /.e
maja akural pived sob^ artykul i Uv.
chcial.vby vvxhfc ud/.iai w projekcie.
Jcdna parii nawd. tlo na.s pr/ys/.la / <alym sojIn^aUin-ni potvycinanydi infbrniacji prasowych opowiada Kafolina Nci'iwal, pielt;t*niafka.
Duzemaczeniema tez tzw. i-eklaraa szejitana. - Piervvsxy pr/ebadat sie

nioj ma/. Badanie w.vka/a!o. i.v ma
nieprawidlowc wyniki ki'wi i povvin it'ti sis,- /j»losic do spetrjalisty. Tera/
ija przyszfam sif przebadad-opowiada Ka/.imicra Piac/ka/osiedla Barwinok. ktora wc/.uraj /.ilkisiia si? do piwchodnipryyi.il. Prusa.
Prof. Gra/yna Nowak-Star/. j)!'(id/jekan \Vy\l/iaiu NaukoZdrowiu

Univversytoiu Jana Kochanowsktego
w Kielcach. twiertl/.i. ze to jedna /.e
skutecz,riiejszych fonn promucji. - Ci,
ktorxyju/ pr/yszli. opowiedza o badaniach swojej n tdzinie i znajomym,
a prxez to id> namowia. Kazdy cziowiek zadwjcony do pr/obadania si?
i zwrocenia. uwagi na stan swojego
zdrowia tojuzduzysukces - /a/.nacza,
Kit'lcxan i mieszkancow regionu
do przcbadania sic tiydn przekonywac tez m.in. wicemarszalek wqjewodztwa swi{;tokrzyskieg( > Grzegorz.
Swierczoraz prczydt'n! Kiolo VVojcicch Lubawski. Mieszczf} sie oni
w grtipit- wiekovvej. do ktorej skier<»vvanyjcsl |)roiirarn.
- Takio dziatania pi-oinocyjiic stj
bai'dzo pomocne. Jesxx'y.t'jakopelnKmocnikwojewodyiwi^tokrzyskiego
do spraw ochrony zdrowia bralem
udzial w promocji badari cytologicxnych i mammograficznych pod haslcm ..Kochaj zyfic". I wtody najwi?eej kobit't bralo udzial w badaniacli
- przekonuje Swiercz.
Nictlluijo bv'dzic sic mo/na badac
w kolcjnych przychodniach. Po No\vyni Rokujedna / nidi povvslank- mi
icronic s/piiala vv Chmiolniku. Trwaja rozrnovvy o kolejnych dwc'idi na teneniepowiatukieleckiego.O
;iiigeiina ko'

