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Prezydent badai swoje zdrowie
Wojciech Lubawskl,
prezydent Kielc
przebadaJ stan swojego
zdrowia w przychodni BIO
- MEDIC przy ullcy Prusa
1 na Barwinku. WziaJ tym
samym udziat w
projekcie
nauko wo-bada wczy m
PONS, realizowanym po
raz pierwszy w Polsce,
wfasnie w Kielcach,
ktorego sam byt
inicjatorem.

ora.co zachecam do wykonahia bezptatnie badari pozbstatyc'h mfeszkaricdw, bo nie ma przeciez nic
cenniejszego od zdrowia - powiedziaf zaraz po wejsciu do
przychodni. -To wielki zaszczyt
wzia.d udziat w takim ndwatorskim eksperymencie, po ktorym bedzie mozna znalezc odpowiedzi na pytania, dlaczego
zyjemy kr6cej niz mieszkar'icy
innych kraj6w. Od razu nam6wi? na te badania rnoja. zon?.
Przeciez wartp wiedzied wcze6niej, co w nas niedomaga, bo
nam zagraza, zeby si^ Ieczy6 i
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zdj^c na
WWW.ECHODNIA.EU

w por? zapobiec dalszemu rozwojowi choroby.~
Pielegniarki, Klaudia Czupryrtska i Karplina Neriwal zrobity prezydentowi badanie
krwi, zmierzyty ci^nienie, wykonafy ekg i spirometri?, zba,._daty poziom tlenku w^gla w
wydychanym powietrzu, musiaf tez wypetnid ankiet? na
temat stylu zycia, jaki.prowa'dzi, zdradzid jak si§ odzywia,
czy duzo si§ rusza, zmierzono
mu wzrost, obw6d w pasie, zanotowano wag§. - Badania
maja. na celu sprawdzenie czy
dana osoba nie jest zagrozona
chorobami cywilizacyjnymi,
gt6wnie uktadu kra.zenia i oddechowego, a takze nowotworem - wyja^niata Grazyna
Klamka, pielegniarka koordynuja.ca. - Pan prezydent jest
naszym 695 pacjentem. W ramach tego projektu mozemy
przebadad 7,5 tysiqca kielczan i 7,5 tysi^ca mieszkanc6w powiatu w wieku od 45
do 64 lat. Lada moment beda.
mogli zacza.c si? bada6 mieszkancy Chmielnika i CheCin.
£wietokrzyska Agencja Rozwoju i Swietokrzyskie Centrum
Onkologii, kt6re sa. wspotrealizatorami tego projektu finansowanegO'Z Polsko - Norweskiego
Funduszu Badati Naukowych poinformowaty, ze do tej pory skorzystato z mozliwosci przebada;
nia si? 800 kielczan. Badania
mozna wykonac w Kielcach w

g^ezydent Wojciech Lubawskl chetnie zmlerzyt sobie cisnlenie, bo wie jak grozne jest nieleczone nadcisnienie.

aspodarza miasta doktadnie wymierzono i zwazono.
- Wyniki wszystkich badan
dWoch przychodniach: przy u I icy
Prusa 1 (telefon 41-361-5883) i zalecenia dotra. do p.acjenta
orazw przychodni przy ulicy Jana po miesia.cu - informuje pieNowaka-Jezioranskiego 87 (tele- legniarka Klaudia Czupryfon 609-828545) do kohca tego nska.
Iwona ROJEK
roku.

