
Projekt pn. „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ – kompleksowy program profilaktyki raka jelita 
grubego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Bezpłatne 
badania 
kolonoskopowe 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 
aktywności zawodowej z województwa 
kujawsko-pomorskiego:
Osoby pracujące oraz pozostające bez pracy 
z przyczyn dotyczących stanu zdrowia: 

 – w wieku 50–65 lat, niezależnie od 
wywiadu rodzinnego, 

 – w wieku 40–49 lat, które mają 
krewnego pierwszego stopnia, 
u którego rozpoznano raka jelita 
grubego,

 – w wieku 25–49 lat, z rodzin, w których 
wystąpił dziedziczny rak jelita grubego 
niezwiązany z polipowatością (HNPCC). 

Do badań nie kwalifikujemy osób:
 – u których wykonywano kolonoskopię 

w ostatnich 10 latach (poza pacjentami 
z zespołem Lyncha).

BIURO PROJEKTU: 
Miejska Przychodnia Specjalistyczna  
ul. Uniwersytecka 17, 87–100 Toruń 
tel. (56) 611 90 07 lub 667 111 145 
e-mail: profilaktyka@mps.torun.pl
Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu

BIURO PROJEKTU PARTNERA:
GASTROMED 
ul. Grudziądzka 11/13–14 
87–100 Toruń 
tel. 512 030 550

R e k r u t a c j a  c i ą g ł a  
do l istopada 2020 r.  !
NIE ZWLEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !



Korzyści z udziału w spotkaniach 
informacyjno – edukacyjnych: 

 – spotkania zorganizowane w pobliżu 
miejsca zamieszkania uczestników 
projektu,

 – możliwość indywidualnej konsultacji  
z lekarzem w trakcie spotkania,

 – poszerzenie wiedzy na temat 
profilaktyki raka jelita grubego oraz 
przebiegu badania kolonoskopowego. 

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano 
możliwość zwrotu udokumentowanych 
kosztów poniesionych na:

 – dojazd na badanie,
 – zapewnienie opieki  

osobie niesamodzielnej.

Informacje o terminie spotkań 
informacyjno – edukacyjnych  
pod nr. telefonu:  
(56) 611 90 07 
667 111 145

Gdzie otrzymam dokumenty?
 – Biuro Projektu w Miejskiej 

Przychodni Specjalistycznej 
w Toruniu oraz na stronie:  
www.mps.torun.pl 

 – Biuro Projektu Partnera 
„GASTROMED” w Toruniu oraz na 
stronie: www.gastromed-torun.pl

Przyjdź na bezpłatne 
spotkania informacyjno 
– edukacyjne w zakresie 
profilaktyki raka jelita 
grubego. 

Rekrutacja ciągła do listopada 2020 r. !
NIE ZWLEKAJ – ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !


