

Szczepienia są najskuteczniejszą metodą ochrony
przed groźnymi chorobami zakaźnymi. W Polsce szczepień
obowiązkowych dokonuje się do ukończenia 19 roku życia i
u osób szczególnie narażonych (m.in. uczniów i studentów
kierunków medycznych, osób wykonujących zawody
medyczne, osób przygotowywanych do niektórych zabiegów
medycznych). Szczepienie musi być poprzedzone lekarskim
badaniem kwalifikacyjnym. W Przychodni w Kałuszynie od
wielu lat funkcjonuje gabinet szczepień ochronnych. Można
tu uzyskać wszelkie informacje na temat chorób zakaźnych
oraz
możliwości
profilaktyki
dzieci,
młodzieży
i dorosłych. Prowadzone są szczepienia ochronne
obowiązujące w kalendarzu szczepień oraz szczepienia
zalecane. Młode mamy mogą tu również zasięgnąć porad
dotyczących karmienia i rozwoju ich pociech.
Przychodnia w Kałuszynie posiada gabinet
medycyny szkolnej, który znajduje się w budynku Szkoły
Podstawowej w Kałuszynie. Gabinet obejmuje opieką dzieci
ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy
oraz młodzież z gimnazjum. Od bieżącego roku szkolnego
pielęgniarka jest w szkole codziennie. Przeprowadza przy
współpracy z lekarzem pediatrą badania bilansowe, udziela
dzieciom w razie wypadku czy nagłego zachorowania
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Prowadzi kontrole
czystości dzieci i uczy zachowań prozdrowotnych. Poprzez
ćwiczenia czynności reanimacyjnych na fantomie, uczy
dzieci udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie często
odwiedzają gabinet nie tylko gdy potrzebują pomocy
medycznej, ale również gdy chcą porozmawiać i bliżej
zapoznać się z pracą pielęgniarki. Pielęgniarka szkolna
nadzoruje również profilaktykę przeciw próchniczą
polegającą na nadzorowanym szczotkowaniu
zębów
preparatem fluorowym.
Pielęgniarka medycyny szkolnej i szczepień Anna Sadoch

W gabinecie stomatologicznym w SP ZOZ w
Kałuszynie oprócz osób dorosłych przyjmowane są także
dzieci. Uczniowie ze szkół podstawowych oraz młodzież
gimnazjum w trakcie trwania roku szkolnego przechodzi
bezpłatne przeglądy stanu uzębienia. Ma to na celu wczesne
wykrywanie ubytków próchniczych oraz wad zgryzu
u młodych pacjentów. Prowadzona jest także akcja
profilaktyki przeciw próchnicowej. Dzieci poddawane są
zabiegom lakierowania oraz lakowania zębów stałych.
Personel gabinetu stomatologicznego stara się stworzyć
miejsce przyjazne młodym pacjentom. Uczą się tutaj jak
dbać o zdrowie jamy ustnej aby w przyszłości móc cieszyć
się pięknym białym uśmiechem.

nieprawidłowe ustawienie stóp bądź kolan. Wynikają one
przede wszystkim z braku aktywności fizycznej u dzieci i
młodzieży, szybkiego wzrostu, a także długiego czasu
spędzanego w pozycji siedzącej (np. przed komputerem czy
telewizorem). W celu wzmocnienia mięśni posturalnych
(utrzymujących prawidłową postawę) prowadzone są
ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne. Ich zadaniem jest
również wypracowanie prawidłowych wzorców ruchowych
oraz rozciągnięcie i wzmocnienie odpowiednich partii
mięśniowych.
Zazwyczaj
niepokojące
symptomy
wychwytują rodzice lub lekarz pediatra w czasie badań
bilansowych. Konieczna wówczas jest konsultacja lekarza
ortopedy
w
Poradni
Rehabilitacyjnej
a
następnie
cykl
ćwiczeń.
Zajęcia
prowadzą
wykwalifikowani terapeuci. Po zakończeniu terapii w
przychodni, pacjenci dostają instruktaże ćwiczeń do
samodzielnego wykonywania w domu. Wzmocnienie mięśni,
wypracowanie prawidłowej postawy ciała i wzorców
ruchowych zapobiega dalszemu pogłębianiu się wady a tym
samym ogranicza dolegliwości bólowe pojawiające się w
dorosłym życiu.
Magister fizjoterapii Martyna Stachula

Na koniec kilka
funkcjonowania Przychodni.
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1. W Przychodni można skorzystać z:

leczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
(lekarz medycyny rodzinnej, pediatra, internista, pielęgniarka
i położna poz, pielęgniarka medycyny szkolnej i szczepień),
oraz programu profilaktyki Chorób Układu Krążenia (CHUK)
i profilaktyki gruźlicy, - obowiązuje deklaracja wyboru i
aktualne ubezpieczenie,

leczenia w Poradni Stomatologicznej – dzieci i dorośli,
- obowiązuje aktualne ubezpieczenie

leczenia w Poradni Ginekologiczno – Położniczej,
oraz programu profilaktyki raka szyjki macicy, - obowiązuje
aktualne ubezpieczenie

konsultacji lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej
(lekarze rehabilitacji medycznej, ortopeda, kardiolog,
reumatolog) oraz zabiegi fizjoterapeutyczne w Pracowni
Fizjoterapii – obowiązuje skierowanie i aktualne
ubezpieczenie,

badań laboratoryjnych i badań ultrasonograficznych
(USG),

badań EKG Holter,

badań w zakresie medycyny pracy.
2. W kwietniu planujemy kolejne badanie mammograficzne
dla Pań oraz akcję krwiodawstwa – podobnie jak w ubiegłym
roku będą szczegółowe informacje w Przychodni i plakaty na
mieście.

Lekarz stomatolog Agnieszka Orzełowska– Mroczek

W dzisiejszych czasach coraz częstszym problemem
stają się różne wady postawy u najmłodszych. Zaliczają się
do nich wady klatki piersiowej, kręgosłupa np. skoliozy oraz

aktualnych

Zapraszamy
Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie – POZ
mgr Agnieszka Gałązka
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