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EPIDEMIOLOGIA

• W 2013 roku w Polsce zdiagnozowano 2909 nowych zachorowań na

nowotwory złośliwe szyjki macicy, co stanowi 3.7 % wszystkich zachorowań

na nowotwory złośliwe. W tym samym roku z powodu nowotworów szyjki

macicy zmarło 1669 kobiet (co stanowi 4.0 % wszystkich zgonów na

nowotwory złośliwe). Pomimo spadku zachorowalności i umieralności na

nowotwory szyjki macicy w ostatnich dekadach, współczynniki

zachorowalności i umieralności należą ciągle do najwyższych w krajach Unii

Europejskiej. W roku 2012 zachorowalność w Polsce wyniosła 12.9/100 tys.,

i była wyższa od wszystkich krajów leżących na zachód od naszego kraju, za

wyjątkiem Irlandii. Najniższą w Europie zachorowalność na nowotwory

szyjki macicy obserwuje się w Finlandii (4,3/100 tys.) i Szwajcarii (3,6/100

tys.).



Zachorowalność na nowotwory złośliwe szyjki macicy 

w latach 1999-2013 według województw



BADANIE CYTOLOGICZNE –to skuteczne, bezbolesne i bezpieczne 

badanie komórek pobranych z  szyjki macicy. 

• pozwala wykryć stany przednowotworowe i nowotworowe szyjki macicy, gdy
nie ma żadnych objawów

• daje możliwość oceny czy znajdujemy się w grupie ryzyka zachorowania na
raka szyjki macicy.

• Cytologia wykrywa również inne zmiany na szyjce macicy (nadżerki, stany
zapalne) oraz zapalenia dróg rodnych.

Zachęcamy do regularnych badań profilaktycznych

To bardzo ważne, aby badanie cytologiczne wykonywać co roku, gdyż tylko 
regularna cytologia może wykryć raka szyjki macicy we wczesnym stadium, 

co daje prawie 100% szansę na jego wyleczenie.



Badanie cytologiczne można teraz wykonać także w specjalnym cytobusie, w 

komfortowych warunkach, bez konieczności podróżowania do najbliższej 

placówki medycznej. 

Wszystkie testy wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany

i przeszkolony personel.



Dane techniczne pojazdu:

• Wymiary cytobusa - szer. 2,5 m, dł. 7.20 m, wys. 3.5 m 

(konieczne miejsce parkingowe ok. 10 m)

• Własny zbiornik z wodą (istnieje możliwość podłączenia wody bieżącej)

• Licznik energii elektrycznej

• Kabel ok. 10 m – na wyposażeniu

• Gniazdo sieciowe 16 A - potrzebne do podłączenia

Zapraszamy do współpracy zarówno Urzędy Miejskie, Gminne jak i 

placówki medyczne, Zrzeszenia Amazonek oraz Fundacje.

Wspólnie zadbajmy o nasze Panie poprzez cykliczne organizowanie 

badań w CYTOBUSIE. To tak niewiele, a można przyczynić się do 

ratowania zdrowia i życia.

Wszelkie informacje niezbędne do organizacji postoju cytobusa 

zostaną udzielone pod nr telefonu 

61 851 86 27 w godzinach 8⁰⁰ - 15³⁰



Nie czekaj, zbadaj się !

W ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy wszystkie Panie w wieku 
25 do 59 lat mogą wykonać cytologie bezpłatnie co 3 lata.

Serdecznie zapraszamy na badania!

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 Poznań

Rejestracja na badania w cytobusie pod nr telefonu: 

61 855 75 28, 61 851 30 77


