
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego 

al. Piłsudskiego 8 tel.  /+42/ 663 30 80 

90-051 Łódź fax  /+42/ 663 30 82 

www.rpo.lodzkie.pl efs@lodzkie.pl 

 

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI DOKONANIA BEZPŁATNYCH BADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH  

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH POPULACYJNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO  

 

 Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Okres 
realizacji 
projektu 

Adresaci projektu Formy wsparcia Obszar realizacji 
projektu 

Adres strony 
projektu 

1 SALVE ZOZ  
SP. Z O.O. 

"DBAM O ZDROWIE" 
Program badań 
przesiewowych  
w kierunku wykrycia 
nowotworu jelita grubego 
 
 

01.01.2017-
31.12.2018 

Projekt skierowany jest do 2600 
osób. 
 
1. W systemie zapraszanym: 
- osób w wieku 55 – 64 lata, 
niezależnie od obecności objawów 
klinicznych 
 
2. W systemie oportunistycznym: 
- wszystkich osób w wieku 50-65 lat, 
niezależnie od wywiadu rodzinnego, 
- osób w wieku 40-65 lat, które mają 
krewnego pierwszego stopnia 
(rodzice, rodzeństwo, dzieci), u 
którego rozpoznano raka jelita 
grubego, 
- osób w wieku 25–65 lat, 
pochodzące z rodziny z zespołem 
Lyncha (kwalifikowanie na podstawie 
wywiadu lekarskiego i oświadczenia 
pacjenta i/lub dodatkowej 
dokumentacji wymaganej przez 
lekarza kwalifikującego na badanie). 
 

- badania 
kolonoskopowe, 
- opieka nad 
osobą zależną 
podczas 
wykonywania 
badania, 
- zwrot kosztów 
dojazdu na 
badanie, 

Powiat: 
- m.Łódź, 
- zgierski, 
- brzeziński, 
- rawski, 
- pabianicki, 
- łódzki wschodni, 
- łowicki, 
 

salve.pl 
  

http://salve.pl/przychodnie/oferta/bezplatne-programy-profilaktyczne/projekt-wspolfinansowany-ze-srodkow-efs-w-ramach-rpo-woj-lodzkiego-na-lata-2014-2020/


 

 

2 Wojewódzkie 
Wielospecjalistyczne 
Centrum Onkologii 
i Traumatologii 
im. M. Kopernika   
w Łodzi 
 

Realizacja działań 
profilaktycznych w kierunku 
wczesnego wykrywania 
nowotworu jelita grubego 
przez Wojewódzkie 
Wielospecjalistyczne Centrum 
Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika  w Łodzi 

01.01.2017-
31.12.2018 

Projekt skierowany jest do 1200 
osób. 
 
W systemie oportunistycznym: 
- wszystkich osób w wieku 50-65 lat, 
niezależnie od wywiadu rodzinnego, 
- osób w wieku 40-65 lat, które mają 
krewnego pierwszego stopnia 
(rodzice, rodzeństwo, dzieci), u 
którego rozpoznano raka jelita 
grubego, 
- osób w wieku 25–65 lat, 
pochodzące z rodziny z zespołem 
Lyncha (kwalifikowanie na podstawie 
wywiadu lekarskiego i oświadczenia 
pacjenta i/lub dodatkowej 
dokumentacji wymaganej przez 
lekarza kwalifikującego na badanie). 
 

- badania 
kolonoskopowe, 
- opieka nad 
osobą zależną 
podczas 
wykonywania 
badania, 
- zwrot kosztów 
dojazdu na 
badanie, 

Powiat: 
- bełchatowski, 
- kutnowski,  
- pajęczański, 
- skierniewicki, 
- wieluński, 
- wieruszowski, 
- piotrkowski, 
- radomszczański, 
- sieradzki, 
- m.Piotrków 
Trybunalski, 
- m.Skierniewice. 
 

roo.kopernik.lodz.pl 

3 MEGAMED  
SP. Z O.O. 

Program profilaktyki 
zdrowotnej MegaMed: 
"Program wczesnego 
wykrywania raka jelita grubego 
wśród mieszkańców powiatu 
bełchatowskiego, 
piotrkowskiego, 
radomszczańskiego i 
pajęczańskiego” 

01.01.2017-
31.12.2018 

Projekt skierowany jest do 557 osób. 
 
1. W systemie zapraszanym: 
- osób w wieku 55 – 64 lata, 
niezależnie od obecności objawów 
klinicznych 
 
2. W systemie oportunistycznym: 
- wszystkich osób w wieku 50-65 lat, 
niezależnie od wywiadu rodzinnego, 
- osób w wieku 40-65 lat, które mają 
krewnego pierwszego stopnia 
(rodzice, rodzeństwo, dzieci), u 
którego rozpoznano raka jelita 
grubego, 
- osób w wieku 25–65 lat, 
pochodzące z rodziny z zespołem 
Lyncha (kwalifikowanie na podstawie 
wywiadu lekarskiego i oświadczenia 
pacjenta i/lub dodatkowej 
dokumentacji wymaganej przez 
lekarza kwalifikującego na badanie). 
 

- badania 
kolonoskopowe, 
- opieka nad 
osobą zależną 
podczas 
wykonywania 
badania, 
- zwrot kosztów 
dojazdu na 
badanie, 

Powiat: 
- bełchatowski, 
- pajęczański, 
- piotrkowski, 
- radomszczański, 
 
 

megamed.pl 

 
 
 

       

 

http://roo.kopernik.lodz.pl/Artykul/Basic/profilaktyka
http://www.megamed.pl/aktualnosc,102-bezplatny_program_badan_kolonoskopowych.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


