
 

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii serdecznie zaprasza na Badania 

Niskodawkowej Tomografii Komputerowej Płuc, w ramach programu przesiewowego. 

Chęć przystąpienia do programu mogą zgłaszać osoby, spełniające następujące kryteria włączenia:  

 

1) osoby w wieku 55–74 lata, które: 

- mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami, 

- mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat 

(dot. ostatniego okresu abstynencji) 

 

2) osoby w wieku 50–74 lata, które: 

-  mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami, 

-  mają konsumpcję tytoniu większą lub równa 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat 

(dot. ostatniego okresu abstynencji) i u których potwierdzono jeden z czynników ryzyka, które 

opisane są szerzej na stronie https://www.dco.com.pl/profilaktyka/ 

 

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość 

ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu 

chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na 

dowolnym etapie. 

Istnieje możliwość wykonania badania w jednej z trzech lokalizacji: 

Wrocław: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pl. Hirszfelda 12 Wrocław 

Legnica: Filia DCOPiH zlokalizowana przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  ul. Iwaszkiewicza 5,  

Jelenia Góra: Filia DCOPiH  Zakład Radioterapii Filia w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 6,   

Informacje o tym jak zgłosić się do programu można uzyskać pod nr telefonu 71 368-94-83 pn.- pt.  

w godz. 7:30-18:00,  

lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: profilaktyka@dco.com.pl 

 

Zgłoszenia w formie wypełnionej Ankiety kwalifikacyjnej: (tutaj ankieta do pobrania) 

można przesyłać pocztą tradycyjną na adres:  

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej 

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

Z dopiskiem: NDTK – nazwa miasta w którym ma być wykonane badanie 

 

lub dostarczyć osobiście do: 

 

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii 

Dział Profilaktyki i Strategii Onkologicznej bud F, boczne wejście  

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 

 

Po zakwalifikowaniu do badania przez Lekarza, nasze Call Center zadzwoni do każdego z uczestników z 

propozycją terminu wykonania badania! 

 

Serdecznie Zapraszamy do skorzystania z badań! 

https://www.dco.com.pl/profilaktyka/
mailto:profilaktyka@dco.com.pl

