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Zdrowie dla wszystkich – tydzień badań w lubuskich
szpitalach 

  
Kategoria -  Archiwum 

Data publikacji -3 kwietnia 2018 godz. 14:12  

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. A w Lubuskiem? – To
będzie ponad tydzień zdrowia! Marszałkowskie szpitale i przychodnie
robią u siebie dni otwarte z darmowymi badaniami i poradami. Ale przy
okazji zachęcam Lubuszan do profilaktyki przez cały rok – mówi marszałek
Elżbieta Anna Polak. Białą sobotę organizuje m.in. Szpital Uniwersytecki w
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Zielonej Górze, który rusza z badaniami w zakresie profilaktyki raka głowy
i szyi.

7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony
jest Światowy Dzień Zdrowia. Światowy Dzień Zdrowia to międzynarodowy dzień
świadomości zdrowotnej.  W Lubuskiem też chcemy zwrócić uwagę na problemy
zdrowotne mieszkańców. Tematem przewodnim w 2018 roku jest Zdrowie dla
wszystkich.

– Zdrowie to nasz priorytet. Samorząd Województwa Lubuskiego stale podnosi
standardy i dostęp do opieki zdrowotnej mieszkańcom naszego regionu. Inwestycje
przeprowadzone w jednostkach ochrony zdrowia z każdym rokiem poprawiają
jakość wykonywanych świadczeń i pomagają pacjentom jak najszybciej wrócić do
zdrowia do zdrowia – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jednym z elementów lubuskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia będzie
inauguracja Programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi. – Badaniami do 2020
roku obejmiemy około 2,5 tysiąca pacjentów. Co ważne, nie trzeba być
ubezpieczonym, żeby skorzystać z badań – mówi Marek Działoszyński, prezes
Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Światowy Dzień Zdrowia w lubuskich jednostkach ochrony zdrowia

Zgodnie z teorią „pól Lalonda” – zdrowie aż w 50 procentach zależy od nas samych.
W trosce o mieszkańców naszego regionu z okazji Światowego Dnia Zdrowia
jednostki podległe samorządowi województwa przygotowały ofertę, na którą składa
się szereg badań, porad oraz konsultacji ze specjalistami:

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul.
Zyty (Poradnia Laryngologiczna):

(termin: 7 kwietnia 2018 r. godz. 9:00-13:00)

- bezpłatne, przesiewowe badania laryngologiczne, przeprowadzane w
ramach Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki
pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi w województwie
lubuskim 

Badanie skierowane jest do pacjentów w wieku 40-65 lat, którzy mają co najmniej
jeden z niżej wymienionych objawów przez minimum 3 tygodnie:

- pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie/ czerwone lub białe naloty w jamie
ustnej

- ból gardła,

- guz szyi,
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- niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa,

- ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem

ZOBACZ PREZENTACJĘ O PROFILAKTYCE NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.:

(termin: 24 marca 2018 r. godz. 9:00-13:00)

- bezpłatne badania laboratoryjne, badania cytologiczne oraz USG

- konsultacje z ginekologiem

- pomiar ciśnienia krwi, obliczenie BMI

- punkt edukacyjny w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych 

- pokaz i nauka pierwszej pomocy przedmedycznej

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w
Torzymiu sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 52, Torzym:

(termin: 14 kwietnia 2018 r.)

- EKG

- pomiar ciśnienia tętniczego

- badanie poziomu cukru we krwi

- spirometria

- konsultacje ze specjalistami 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP
ZOZ Cibórz

(termin: 6 kwietnia 2018 r. godz. 9:00-14:00)

- poradnictwo w zakresie psychiatrii

- konsultacje w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych

- konsultacje w zakresie uzależnień od alkoholu

- konsultacje neurologiczne

- konsultacje psychologiczne

Strona 3/6

uploads/pliki/Biuro_prasowe/Pliki2018/Nowotwory%20głowy%20i%20szyi-2018_v1.ppt


- pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar wagi wraz z określeniem wskaźnika BMI 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDKOL” w Zielnej
Górze, ul. Kolejarza 1, Zielona Góra

(termin: 5 kwietnia 2018 r. godz. 15:00-18:00)

- badania spirometryczne

- badania audiometryczne

- edukacja w zakresie cukrzycy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dworcowa w
Gorzowie Wlkp.,

ul. Dworcowa 13, Gorzów Wlkp.

(termin: 6 kwietnia 2018 r. godz. 9:00-13:00)

- badanie słuchu

- pomiar ciśnienia tętniczego

- badanie poziomu cukru we krwi

- gry i zabawy dla dzieci

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp., ul. Fabryczna 19,
Gorzów Wlkp.

(termin: 5 kwietnia 2018 r.)

- badanie wzroku

- badanie słuchu

- pomiar ciśnienia tętniczego

- badanie poziomu cukru we krwi

- badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu

- konsultacje w zakresie profilaktyki schorzeń narządu ruchu,

głosu, rozpoznawanie i profilaktyka chorób zawodowych

- punkt edukacyjny w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych
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(płuc, skóry, szyjki macicy)

- pomiar wagi wraz z określeniem wskaźnika BMI

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze, ul. Dąbrówki 15c,
Zielona Góra

(termin: 4 kwietnia 2018 r. godz. 10:00-13:00)

- konsultacje z zakresu wskazań i przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym
stanowisku

- edukacja w zakresie negatywnego skutku palenia tytoniu i narażeń zawodowych

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. L. Wierusza Sp. z o.o. 

bezpłatne zajęcia ,, Zdrowy Kręgosłup’’.

Zajęcia odbędą się we wtorek. 10-04-2018r. oraz w czwartek 12-04-2018r. od godz.
15:00 w Dziale Rehabilitacji Medycznej.

Zajęcia kierowane są do osób dorosłych, które chciałyby zadbać o swój kręgosłup
pod okiem specjalistów fizjoterapii,  a także wzmacniać mięśnie kręgosłupa, które
łagodzą dolegliwości bólowe występujące przy różnych schorzeniach. 

Podczas zajęć będą udzielane informacje edukacyjne jak dbać o swój kręgosłup.

Na zajęcia prosimy zabrać strój sportowy J

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 47 50 601 lub 68 47 50 670 .

 

 

Profilaktyka po lubusku

Przypomnijmy. Samorząd Województwa Lubuskiego finansuje i realizuje badania
profilaktyczne w zakresie: raka jelita grubego, wsparcie profilaktyki raka piersi i
raka szyjki macicy. Od 2015 realizowany był program „Zdrowe płuca Lubuszan”. Ze
środków EFS finansowana jest też wczesna profilaktyka cukrzycy. 

Inwestycje podnoszące poziom ochrony zdrowia 

Do najważniejszych inwestycji dofinansowywanych przez Województwo lubuskie,
należą m.in.:
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- budowa Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w
Gorzowie Wlkp.,

- budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.,  

- zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego do Pracowni Bronchofiberoskopii
w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym  Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu,

- rozbudowa Oddziału Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego z
Pododdziałem Dziennej Chemioterapii o pracownię diagnostyki molekularnej do
rutynowych badań hematologicznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.,

- Zakup aparatu PET/CT (pozytonowej tomografii emisyjnej) do
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

- utworzenie Pracowni Leków Cytostatycznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej
Górze,

- modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii w Szpitalu
Uniwersyteckim w Zielonej Górze,

- adaptacja pomieszczeń w budynku nr 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,

-  Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 5 – etap I w
SP Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

Wkrótce też ruszy budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.
Dodatkowo Samorząd sukcesywnie udziela wsparcia dla utworzonego w naszym
województwie  kierunku lekarskiego. Do tej pory na samo funkcjonowanie kierunku
przekazał 9 mln zł. Wsparcie infrastruktury pochłonęło ok. 50 mln zł.
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