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Tak było...

Jednym z etapów realizacji drogi obwodowej na odcinku od ul. Przemysłowej do drogi wojewódzkiej jest
przełożenie rowu Ia. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: wykonanie rurociągu z PEHD o średnicy wewnętrznej 1200mm i długości ok. 502m, przełożenie sieci gazowej na dwóch odcinkach kolidujących z projektowaną infrastrukturą, o długości łącznej 333m z rur PEHD Ø 225mm, wykonanie przejścia
pod nasypem kolejowym metodą bezwykopową rurociągiem stalowym DN 1500mm o długości 25m oraz
wykonanie zbiornika retencyjnego ziemnego, o wymiarach ok. 30 x 70m. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX z Wolsztyna. Wartość tego etapu robót wynosi 1.770 tys. zł Całe przedsięwzięcie jest bardzo ważne ponieważ, uniemożliwi to zalewanie terenów przemysłowych tak jak do tej
pory miało to miejsce niejednokrotnie podczas obfitych opadów deszczowych. W miesiącu lipcu przewiduje się już przeprowadzenie czynności odbiorowych.

BEZPŁATNE BADANIA HPV
Rak szyjki macicy jest nowotworem złośliwym rozwijającym się z nabłonka pokrywającego szyjkę lub kanał szyjki macicy. W
Polsce jest on drugim co do częstości występowania nowotworem narządów płciowych. Na raka szyjki macicy chorują kobiety
młodsze niż na pozostałe nowotwory narządów płciowych. Krzywa zachorowalności kobiet na raka szyjki wzrasta począwszy od
25 - 29 roku życia i gwałtownie rośnie, osiągając szczyt w grupie pacjentek między 45 a 49 rokiem życia. Uogólniając, można
powiedzieć, że jest to rak kobiet będących w pełni życia, aktywnych rodzinnie i zawodowo, tym bardziej tragiczne są jego skutki
rozpatrywane wielopłaszczyznowo - w tym emocjonalnie i psychicznie. Rak szyjki macicy we wczesnych stopniach zaawansowania nie daje charakterystycznych objawów, choroba może rozwijać się nawet kilka lat. Wirusy HPV 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy. Zakażenia wirusami „wysokiego ryzyka” mogą prowadzić do rozwoju raka
szyjki macicy lub innych nowotworów narządów moczowo-płciowych. Infekcja wirusami HPV może przyczyniać się do rozwoju
raka pochwy i sromu, raka jamy ustnej i krtani. GPSK UM realizuje Program Pilotażowy Wykonywania Testów DNA HPV HR na
podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia na rok 2014 – jest to nowy, dotychczas nigdzie nie finansowany program profilaktyczny, a nasze województwo oraz województwo mazowieckie zostały wybrane jako jedyne do przeprowadzenia takiego pilotażu. Do wykonania testu w kierunku obecności wirusa HPV może zgłosić się Pacjentka, która kwalifikuje się do Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, czyli w ciągu 3 ostatnich lat nie wykonywała badania
cytologicznego w ramach NFZ i ma skończone 30 lat.
W celu pobrania materiału do testu na obecność onkogennych typów wirusa HPV, należy zgłosić się do
tutejszego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki nad Kobietą LEKARZ, mieszczącej się w Wolsztynie przy ul. Poniatowskiego 52 – numer telefonu (68)-38-42-298 POBRANIE MATERIAŁU
DO BADANIA MOŻNA WYKONAĆ W JEDNOSTKACH
NA TERENIE CAŁEJ WIELKOPOLSKI adresy dostępne na stronie www.gpsk.ump.edu.pl w
zakładce "Bezpłatne badania HPV". Badanie polega na pobraniu przy pomocy specjalnej
szczoteczki komórek znajdujących się na szyjce macicy przez ginekologa lub położną. Jest to badanie bezbolesne i nieinwazyjne! Na badanie należy się przygotować: zgłosić się co najmniej dwa dni po ostatnim dniu krwawienia miesiączkowego, 48 godzin
przed pobraniem wymazu nie wolno używać żadnych leków dopochwowych, nie należy
wykonywać irygacji, 24 godziny przed pobraniem wymazu koniecznie zrezygnować ze
współżycia płciowego, nie zgłaszać się na badanie w czasie krwawienia miesiączkowego.

