Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
pod patronatem Starosty Ostrowieckiego

„SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE”
BADANIA MAMMOGRAFICZNE
w dniach 5 - 18 maja 2014r.
Na parkingu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 stacjonował mammobus,
w którym w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi mieszkanki powiatu
ostrowieckiego wykonywały bezpłatne badania mammograficzne. Przebadano 149 kobiet.
Badania wykonywane były przez specjalistów z NZOZ ,,MEDICA” w Łodzi.

KONSULTACJE OPTYKA REFRAKCJONISTY
7 - 30 maja 2014 r.
NSZOZ Centrum Medyczne VISUS w Ostrowcu Św. przeprowadził bezpłatne
konsultacje optyka refrakcjonisty z doborem okularów korekcyjnych. Z badań skorzystało 29 osób.

BEZPŁATNE BADANIA I KONSULTACJE DLA DOROSŁYCH
24 maja 2014r.
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zostały zorganizowane
badania i konsultacje dla dorosłych:
- badania spirometryczne w ramach programu ,,Chwytaj każdy oddech”, którego
celem była edukacja społeczeństwa, pacjentów, ich rodzin w zakresie chorób płuc - ze szczególnym
uwzględnieniem profilaktyki, roli wczesnej diagnostyki i zasad współpracy pacjenta i lekarza
w trakcie leczenia astmy i POChP. W badaniach uczestniczyło 37 mieszkańców. 18 osób, u których
stwierdzono nieprawidłowości, skorzystało z bezpłatnych konsultacji lekarza specjalisty.
- punkt konsultacyjno - edukacyjny pielęgniarki i położnej rodzinnej NZOZ ,,OMEGA”
w Ostrowcu Św.:
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
- pomiar poziomu glukozy we krwi.
- nauka samobadania piersi,
- ćwiczenia dla kobiet po mastektomii,
- porady antykoncepcyjne,
- wydawanie zaproszeń na badania cytologiczne.
Z porad i badań skorzystało 60 osób.

Badania spirometryczne

Konsultacje położnej rodzinnej

W przychodni NZOZ ,,RODZINA” w Ostrowcu Św. os. Słoneczne 43 zorganizowano
konsultacje internistyczne połączone z badaniami: EKG, spirometrią, pomiarem stężenia glukozy we
krwi, cholesterolu, pomiary ciśnienia tętniczego krwi. W akcji udział wzięło 70 osób.

BEZPŁATNE BADANIA I KONSULTACJE DLA DZIECI
31 maja 2014r.
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zostały zorganizowane
bezpłatne badania i konsultacje dla dzieci i ich rodziców:
- badanie wad postawy u dzieci w wieku 4 - 11 lat przeprowadzili lekarze specjaliści rehabilitacji
medycznej ZOZ w Ostrowcu Św. Zbadano 20 dzieci ( 14 skierowano do dalszej diagnostyki).
- specjaliści Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowcu Św. przeprowadzili:
- badania logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przy użyciu

programów ,,Mówię, Słyszę, Widzę” ( Platforma Badania Zmysłów). Przebadano 9 dzieci
( 8 skierowano do dalszej diagnostyki).
- konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców w zakresie problemów rozwojowych,
wychowawczych i edukacyjnych. Skonsultowano 6 rodzin.
- testy przesiewowe do wykrywania zaburzeń somatycznych u dzieci przeprowadzili pracownicy
NZOZ ,,OMEGA” w Ostrowcu Św. W badaniach uczestniczyło 21 dzieci ( nieprawidłowości
stwierdzono u 18 dzieci).
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Konsultacje lekarza specjalisty

