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Wójt Gminy Ksawerów i Dyrektor MEDiKSA
ZAPRASZAJĄ
mieszkańców Gminy Ksawerów i pacjentów zadeklarowanych w MEDiKSA
19 września 2015 roku w godz. 10.00-14.00 do MEDiKSA Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27
na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach V akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA

PROGRAM
CYTOLOGIA
Badanie cytologiczne w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy NFZ – dla kobiet od 25 do 59 lat, które nie uczestniczyły w programie w ciągu
ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.
MAMMOGRAFIA
Badania w mammobusie przed MEDiKSA w ramach programu profilaktycznego NFZ–dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 m-cy
nie uczestniczyły w programie. Badanie w ramach współpracy z SALVE MEDICA.
USG PIERSI
Badanie dla kobiet w wieku 40-50 lat. Finansowane przez Urząd Gminy Ksawerów.
USG TARCZYCY
Badanie bez ram wiekowych. Finansowane przez Urząd Gminy Ksawerów.
ECHO SERCA
Badanie dla osób powyżej 50 r. ż. z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca. Badanie finansowane przez Urząd Gminy Ksawerów,
wykonywane w ramach współpracy z Centrum Opieki Zdrowotnej ORKAN - MED.

SPIROMETRIA
Pacjenci będą mogli wykonać bezpłatnie badanie spirometryczne (ocena czynności płuc) oraz skorzystać z konsultacji lekarza specjalisty chorób płuc, który
dokona analizy wyniku badania. Badania wykonywane będą w ramach współpracy z Centrum Medycznym Promed.
SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Szczepienia przeciw grypie dla 100 mieszkańców i pacjentów MEDiKSA powyżej 65 r. z. Finansowane przez Urząd Gminy Ksawerów. Na szczepienie należy
zgłaszać się z dowodem osobistym, legitymacją rencisty lub emeryta po uprzednim zakwalifikowaniu do szczepienia w gabinecie lekarza POZ.
WYKRYWANIE ANTYGENU PROSTATY ( PSA )
Szybki test z kropli krwi wykrywający antygen raka prostaty, dla mężczyzn od 50 roku życia. Testy finansowane przez Urząd Gminy Ksawerów.
NAUKA BADANIA PIERSI NA FANTOMIE
Nauka samokontroli piersi na fantomie dla wszystkich chętnych kobiet. Fantom zakupiony przez Urząd Gminy Ksawerów.
BADANIE SŁUCHU z konsultacją lekarza laryngologa
Powszechną przyczyną stopniowego pogarszania się słuchu jest wiek. Ubytek słuchu, wynikający ze starzenia się naszego organizmu może pojawić się już
po 25 roku życia. Badania wykonywane będą w ramach współpracy z Centrum Medycznym Promed.
DERMATOSKOPIA
Nieinwazyjna metoda diagnostyczna stosowana do oceny zmian skórnych. Pozwala ona w gabinecie lekarza bez pobierania wycinków tkankowych stwierdzić,
czy dana zmiana barwnikowa jest groźna, czy nie. Ma szczególne znaczenie w diagnostyce różnicowej czerniaka złośliwego. Badanie wykonywane w ramach
współpracy z Centrum Medycznym Promed.
KONSULTACJE CHIRURGA ONKOLOGA dla kobiet z podejrzanymi zmianami w piersiach.
Zachorowalność na nowotwory złośliwe stale wzrasta. Ma to bezpośredni związek z zanieczyszczeniem środowiska, nieprawidłową dietą i towarzyszącym nam
stresem w życiu codziennym. Chirurgiczne leczenie nowotworów jest jedną z form leczenia tej choroby. Konsultacje odbędą się w ramach współpracy
z Centrum Medycznym Promed.
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Dla wszystkich chętnych osób.
PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Instruktaż w zakresie higieny jamy ustnej, ocena stanu uzębienia, profilaktyka fluorkowa, profilaktyka ortodontyczna. Świadczenia dotyczą wszystkich dzieci
i młodzieży do 18 roku życia. Możliwość obejrzenia ząbków przez dziecko kamerą wewnątrzustną.
ZAPRASZAMY!!!

