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Program zapobiegania i wczesnego wykrywania
cukrzycy typu 2
07/05/2012

(Zrealizowany)

Tagi:cukrzyca [1] badania [2] profilaktyka [3] diabetologia [4] diabetolog [5] glukoza [6]
Informacje o programie
Termin realizacji
Opis działań w ramach programu

śr 18/04/2012-pt 30/11/2012
Celem głównym Programu jest zapobieganie oraz
wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 wśród
mieszkańców województwa łódzkiego.
Uczestnicy będą mogli skorzystać z BEZPŁATNYCH
konsultacji w poradni diabetologicznej oraz
wykonać BEZPŁATNE badania laboratoryjne
(oznaczenie poziomu glukozy we krwi).
Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych
charakteryzująca się hiperglikemią spowodowaną
nieprawidłowościami wydzielania bądź działania
insuliny lub współistnienia obu tych stanów.
Insulina ma znaczący wpływ na to, jak przebiegają
procesy przemiany materii zachodzące u
człowieka, ponieważ bierze udział w ich regulacji.
W związku z brakiem tego ważnego hormonu w
organizmie dochodzi do podwyższenia poziomu
glukozy we krwi - hiperglikemii. Światowa
Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie na
cukrzycę choruje ponad 180 mln ludzi. Przewiduje
się, że
w 2030 roku chorych będzie ponad dwa razy
więcej, około 366 mln, a być może nawet 500 mln.
Drastyczny wzrost liczby chorych wiąże się z
niekorzystnymi wskaźnikami środowiskowymi,
zdrowotnymi oraz demograficznymi.
Najczęściej występującym typem cukrzycy jest
cukrzyca typu 2 jest, stanowiąc nawet 95%
wszystkich przypadków. Cukrzyca to jedna z
bardziej podstępnych chorób - przez wiele lat
rozwija się skrycie nie dając żadnych objawów.
Nieleczona może powodować m.in. rozwój
miażdżycy, niedokrwienie i zawał serca, udar
mózgu, uszkodzenie siatkówki skutkujące ślepotą,
owrzodzenia oraz trudno gojące się rany!
PAMIĘTAJ! Jedynie badania cukru we krwi
pozwalają na postawienie rozpoznania!

Kto może skorzystać?
Płeć
Grupa docelowa opis

Kobiety, Mężczyźni
Adresatami Programu są mieszkańcy
województwa łódzkiego w wieku 45-64 lat, u
których dotychczas nie została rozpoznana
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cukrzyca.
Obszar objęty programem
Powiaty

całe Województwo Łódzkie

Miejsca realizacji programu
Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
1. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Godziny przyjęć
Program realizowany jest w Poradni
Diabetologicznej (ul. Narutowicza 96) od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.
Rejestracja osobiście (w budynku R przy ul.
Kopcińskiego 22) lub pod nr te. (42) 677 67 97 od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.
Telefon
(42) 677 67 97
Adres
Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
2. Nieubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni "ZDROWIE" w Poddębicach
Godziny przyjęć
Program realizowany jest:

w Poradni Diabetologicznej (I piętro, pok.
nr 17) w poniedziałek i piątek w godzinach
8.00-15.00, od wtorku do czwartku w
godzinach 13.00-18.00 oraz w sobotę w
godzinach 9.00-14.00,
w Laboratorium (parter, pok. nr 1) od
poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-20.00. Rejestracja osobiście lub pod
nr tel. (43) 678 22 00 oraz (43) 678 95 00.
Rejestracja osobiście lub pod nr tel. (43) 678 22
00 oraz (43) 678 95 00, od poniedziałku do soboty
w godzinach 8.00-20.00.
Telefon
Adres
3. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
Godziny przyjęć

(43) 678 22 00; (43) 678 95 00
Zielona 2 A, 99-200 Poddębice
Program realizowany jest:

w Poradni Diabetologicznej (I piętro, pok.
1025 i 1026) od poniedziałku do środy w
godzinach 13.00-19.00, w czwartek w
godzinach 7.00-14.00 oraz w piątek w
godzinach 8.00-14.00,
w Laboratorium (parter) od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-12.00.
Rejestracja osobiście lub pod nr tel. (42) 225 38
74 od poniedziałku do środy w godzinach
13.00-19.00, w czwartek w godzinach 7.00-14.00
oraz w piątek w godzinach 8.00-14.00.
Telefon

(42) 225 38 74
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Adres

ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice

Program jest organizowany i finansowany przez
Nazwa jednostki
Typ jednostki
Adres

Urząd Marszałkowski w Łodzi
Województwo
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, powiat: Łódź

Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 skierowany jest do mieszkańców
województwa łódzkiego w wieku 45-64 lat, u których dotychczas nie została rozpoznana cukrzyca.
Celem głównym Programu jest zapobieganie oraz wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 wśród
mieszkańców województwa.
Program oferuje bezpłatne badania laboratoryjne mające na celu pomiar stężenia glukozy we krwi oznaczenie glukozy na czczo oraz bezpłatne wizyty w poradni diabetologicznej.
Dane organizatoraW tej części zamieszczane są dane organizatora, np. w przypadku gminnego
programu, należy podać dane Urzędu Gminy.
Typ jednostki: Województwo
Nazwa jednostki: Urząd Marszałkowski w Łodzi
Ulica numer: al. Piłsudskiego 8
Kod pocztowy: 90-051
Miejscowość: Łódź
Powiat: Łódź
Osoba do kontaktuImię: Monika
Nazwisko: Frątczak
Telefon: 42 291 98 63
E-mail: monika.fratczak@lodzkie.pl [7]
Program profilaktycznyGrupa docelowa wiek: 40-59
60+
Grupa docelowa opis: <p> <span data-scaytid="1" word="Adresatami"><span data-scaytid="1"
word="Adresatami"><span data-scayt_word="Adresatami" datascaytid="1">Adresatami</span></span></span> <span data-scaytid="4"
word="Programu"><span data-scaytid="2" word="Programu"><span data-scayt_word="Programu"
data-scaytid="2">Programu</span></span></span> <span data-scaytid="243"
word="są"><span data-scaytid="3" word="są"><span data-scayt_word="są" datascaytid="3">są</span></span></span> <span data-scaytid="13" word="mieszkańcy"><span
data-scaytid="4" word="mieszkańcy"><span data-scayt_word="mieszkańcy" datascaytid="4">mieszkańcy</span></span></span> <span data-scaytid="22"
word="województwa"><span data-scaytid="5" word="województwa"><span datascayt_word="województwa" data-scaytid="5">wojew&oacute;dztwa</span></span></span>
<span data-scaytid="273" word="łódzkiego"><span data-scaytid="6" word="łódzkiego"><span
data-scayt_word="łódzkiego" data-scaytid="6">ł&oacute;dzkiego</span></span></span> w
<span data-scaytid="46" word="wieku"><span data-scaytid="7" word="wieku"><span datascayt_word="wieku" data-scaytid="7">wieku</span></span></span> 45-64 <span datascaytid="68" word="lat"><span data-scaytid="8" word="lat"><span data-scayt_word="lat" datascaytid="8">lat</span></span></span>, u <span data-scaytid="94" word="których"><span datascaytid="9" word="których"><span data-scayt_word="których" datascaytid="9">kt&oacute;rych</span></span></span> <span data-scaytid="113"
word="dotychczas"><span data-scaytid="10" word="dotychczas"><span datascayt_word="dotychczas" data-scaytid="10">dotychczas</span></span></span> <span datascaytid="134" word="nie"><span data-scaytid="11" word="nie"><span data-scayt_word="nie"
data-scaytid="11">nie</span></span></span> <span data-scaytid="135" word="została"><span
data-scaytid="54" word="została"><span data-scayt_word="została" datascaytid="50">została</span></span></span> <span data-scaytid="160"
word="rozpoznana"><span data-scaytid="55" word="rozpoznana"><span datascayt_word="rozpoznana" data-scaytid="51">rozpoznana</span></span></span> <span datascaytid="227" word="cukrzyca"><span data-scaytid="56" word="cukrzyca"><span datascayt_word="cukrzyca" data-scaytid="52">cukrzyca</span></span></span>.</p>
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Płeć: Kobiety
Mężczyźni
Termin realizacji: śr 18/04/2012-pt 30/11/2012
Podstawowe informacje: <p> <span data-scaytid="10283" word="Celem"><span datascayt_word="Celem" data-scaytid="15">Celem</span></span> <span data-scaytid="10284"
word="głównym"><span data-scayt_word="głównym" datascaytid="16">gł&oacute;wnym</span></span> <span data-scaytid="10285"
word="Programu"><span data-scayt_word="Programu" datascaytid="12">Programu</span></span> jest <span data-scaytid="10286"
word="zapobieganie"><span data-scayt_word="zapobieganie" datascaytid="18">zapobieganie</span></span> <span data-scaytid="10287" word="oraz"><span
data-scayt_word="oraz" data-scaytid="19">oraz</span></span> <span data-scaytid="10288"
word="wczesne"><span data-scayt_word="wczesne" data-scaytid="20">wczesne</span></span>
<span data-scaytid="10289" word="wykrywanie"><span data-scayt_word="wykrywanie" datascaytid="21">wykrywanie</span></span> <span data-scaytid="10290" word="cukrzycy"><span
data-scayt_word="cukrzycy" data-scaytid="22">cukrzycy</span></span> <span datascaytid="10291" word="typu"><span data-scayt_word="typu" datascaytid="23">typu</span></span> 2 <span data-scaytid="10292" word="wśród"><span datascayt_word="wśród" data-scaytid="24">wśr&oacute;d</span></span> <span datascaytid="10293" word="mieszkańców"><span data-scayt_word="mieszkańców" datascaytid="25">mieszkańc&oacute;w</span></span> <span data-scaytid="10294"
word="województwa"><span data-scayt_word="województwa" datascaytid="13">wojew&oacute;dztwa</span></span> <span data-scaytid="10295"
word="łódzkiego"><span data-scayt_word="łódzkiego" datascaytid="39">ł&oacute;dzkiego</span></span>.</p> <p> <span data-scaytid="10393"
word="Uczestnicy"><span data-scayt_word="Uczestnicy" datascaytid="66">Uczestnicy</span></span> <span data-scaytid="10394" word="będą"><span datascayt_word="będą" data-scaytid="67">będą</span></span> <span data-scaytid="10395"
word="mogli"><span data-scayt_word="mogli" data-scaytid="68">mogli</span></span> <span
data-scaytid="10296" word="skorzystać"><span data-scayt_word="skorzystać" datascaytid="69">skorzystać</span></span> z <span data-scaytid="10397"
word="BEZPŁATNYCH"><span data-scayt_word="BEZPŁATNYCH" datascaytid="70">BEZPŁATNYCH</span></span> <span data-scaytid="10297"
word="konsultacji"><span data-scayt_word="konsultacji" datascaytid="71">konsultacji</span></span> w <span data-scaytid="10399" word="poradni"><span
data-scayt_word="poradni" data-scaytid="72">poradni</span></span> <span datascaytid="10400" word="diabetologicznej"><span data-scayt_word="diabetologicznej" datascaytid="73">diabetologicznej</span></span> <span data-scaytid="10298" word="oraz"><span
data-scayt_word="oraz" data-scaytid="40">oraz</span></span> <span data-scaytid="10402"
word="wykonać"><span data-scayt_word="wykonać" datascaytid="84">wykonać</span></span> <span data-scaytid="10403" word="BEZPŁATNE"><span
data-scayt_word="BEZPŁATNE" data-scaytid="85">BEZPŁATNE</span></span> <span datascaytid="10404" word="badania"><span data-scayt_word="badania" datascaytid="86">badania</span></span> <span data-scaytid="10405" word="laboratoryjne"><span
data-scayt_word="laboratoryjne" data-scaytid="87">laboratoryjne</span></span> (<span datascaytid="10406" word="oznaczenie"><span data-scayt_word="oznaczenie" datascaytid="88">oznaczenie</span></span> <span data-scaytid="10299" word="poziomu"><span
data-scayt_word="poziomu" data-scaytid="89">poziomu</span></span> <span datascaytid="10300" word="glukozy"><span data-scayt_word="glukozy" datascaytid="90">glukozy</span></span> we <span data-scaytid="10301" word="krwi"><span datascayt_word="krwi" data-scaytid="91">krwi</span></span>).</p> <p> <span datascaytid="10308" word="Cukrzyca"><span data-scayt_word="Cukrzyca" datascaytid="92">Cukrzyca</span></span> jest to <span data-scaytid="10309" word="grupa"><span
data-scayt_word="grupa" data-scaytid="93">grupa</span></span> <span data-scaytid="10310"
word="chorób"><span data-scayt_word="chorób" datascaytid="110">chor&oacute;b</span></span> <span data-scaytid="10311"
word="metabolicznych"><span data-scayt_word="metabolicznych" datascaytid="111">metabolicznych</span></span> <span data-scaytid="10312"
word="charakteryzująca"><span data-scayt_word="charakteryzująca" dataStrona 4 z 9
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scaytid="112">charakteryzująca</span></span> <span data-scaytid="10313" word="się"><span
data-scayt_word="się" data-scaytid="113">się</span></span> <span data-scaytid="10316"
word="hiperglikemią"><span data-scayt_word="hiperglikemią" datascaytid="114">hiperglikemią</span></span> <span data-scaytid="10317"
word="spowodowaną"><span data-scayt_word="spowodowaną" datascaytid="115">spowodowaną</span></span> <span data-scaytid="10318"
word="nieprawidłowościami"><span data-scayt_word="nieprawidłowościami" datascaytid="116">nieprawidłowościami</span></span> <span data-scaytid="10319"
word="wydzielania"><span data-scayt_word="wydzielania" datascaytid="117">wydzielania</span></span> <span data-scaytid="10320" word="bądź"><span
data-scayt_word="bądź" data-scaytid="136">bądź</span></span> <span data-scaytid="10321"
word="działania"><span data-scayt_word="działania" datascaytid="137">działania</span></span> <span data-scaytid="10322" word="insuliny"><span
data-scayt_word="insuliny" data-scaytid="138">insuliny</span></span> <span datascaytid="10323" word="lub"><span data-scayt_word="lub" datascaytid="139">lub</span></span> <span data-scaytid="10324" word="współistnienia"><span
data-scayt_word="współistnienia" data-scaytid="140">wsp&oacute;łistnienia</span></span>
<span data-scaytid="10325" word="obu"><span data-scayt_word="obu" datascaytid="141">obu</span></span> <span data-scaytid="10326" word="tych"><span datascayt_word="tych" data-scaytid="142">tych</span></span> <span data-scaytid="10327"
word="stanów"><span data-scayt_word="stanów" datascaytid="143">stan&oacute;w</span></span>. <span data-scaytid="10328"
word="Insulina"><span data-scayt_word="Insulina" data-scaytid="144">Insulina</span></span>
ma <span data-scaytid="10329" word="znaczący"><span data-scayt_word="znaczący" datascaytid="145">znaczący</span></span> <span data-scaytid="10330" word="wpływ"><span datascayt_word="wpływ" data-scaytid="146">wpływ</span></span> <span data-scaytid="10331"
word="na"><span data-scayt_word="na" data-scaytid="130">na</span></span> to, <span datascaytid="10334" word="jak"><span data-scayt_word="jak" datascaytid="148">jak</span></span> <span data-scaytid="10335" word="przebiegają"><span datascayt_word="przebiegają" data-scaytid="149">przebiegają</span></span> <span datascaytid="10336" word="procesy"><span data-scayt_word="procesy" datascaytid="157">procesy</span></span> <span data-scaytid="10337" word="przemiany"><span
data-scayt_word="przemiany" data-scaytid="158">przemiany</span></span> <span datascaytid="10338" word="materii"><span data-scayt_word="materii" datascaytid="159">materii</span></span> <span data-scaytid="10339" word="zachodzące"><span
data-scayt_word="zachodzące" data-scaytid="160">zachodzące</span></span> u <span datascaytid="10340" word="człowieka"><span data-scayt_word="człowieka" datascaytid="161">człowieka</span></span>, <span data-scaytid="10341" word="ponieważ"><span
data-scayt_word="ponieważ" data-scaytid="162">ponieważ</span></span> <span datascaytid="10342" word="bierze"><span data-scayt_word="bierze" datascaytid="163">bierze</span></span> <span data-scaytid="10343" word="udział"><span datascayt_word="udział" data-scaytid="164">udział</span></span> w <span data-scaytid="10344"
word="ich"><span data-scayt_word="ich" data-scaytid="165">ich</span></span> <span datascaytid="10345" word="regulacji"><span data-scayt_word="regulacji" datascaytid="166">regulacji</span></span>. W <span data-scaytid="10346" word="związku"><span
data-scayt_word="związku" data-scaytid="167">związku</span> </span>z <span datascaytid="10347" word="brakiem">brakiem</span> <span data-scaytid="10348"
word="tego">tego</span> <span data-scaytid="10349" word="ważnego">ważnego</span>
<span data-scaytid="10350" word="hormonu">hormonu</span> w <span data-scaytid="10351"
word="organizmie">organizmie</span> <span data-scaytid="10352"
word="dochodzi">dochodzi</span> do <span data-scaytid="10353"
word="podwyższenia">podwyższenia</span> <span data-scaytid="10354"
word="poziomu"><span data-scayt_word="poziomu" datascaytid="168">poziomu</span></span> <span data-scaytid="10355" word="glukozy"><span
data-scayt_word="glukozy" data-scaytid="169">glukozy</span></span> we <span datascaytid="10356" word="krwi"><span data-scayt_word="krwi" datascaytid="170">krwi</span></span> - <span data-scaytid="10357"
word="hiperglikemii">hiperglikemii</span>. <span data-scaytid="10358"
word="Światowa">Światowa</span> <span data-scaytid="10359"
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word="Organizacja">Organizacja</span> <span data-scaytid="10360"
word="Zdrowia">Zdrowia</span> <span data-scaytid="10361" word="szacuje">szacuje</span>,
że <span data-scaytid="10332" word="na"><span data-scayt_word="na" datascaytid="174">na</span></span> <span data-scaytid="10362" word="świecie">świecie</span>
<span data-scaytid="10333" word="na"><span data-scayt_word="na" datascaytid="175">na</span></span> <span data-scaytid="10363"
word="cukrzycę">cukrzycę</span> <span data-scaytid="10364" word="choruje">choruje</span>
<span data-scaytid="10365" word="ponad">ponad</span> 180 <span data-scaytid="10367"
word="mln">mln</span> <span data-scaytid="10370" word="ludzi">ludzi</span>. <span datascaytid="10371" word="Przewiduje">Przewiduje</span> <span data-scaytid="10314"
word="się">się</span>, że<br /> w 2030 <span data-scaytid="10372" word="roku">roku</span>
<span data-scaytid="10373" word="chorych">chorych</span> <span data-scaytid="10375"
word="będzie">będzie</span> <span data-scaytid="10366" word="ponad">ponad</span> <span
data-scaytid="10376" word="dwa">dwa</span> <span data-scaytid="10377"
word="razy">razy</span> <span data-scaytid="10378" word="więcej">więcej</span>, <span
data-scaytid="10379" word="około">około</span> 366 <span data-scaytid="10368"
word="mln">mln</span>, a <span data-scaytid="10380" word="być">być</span> <span datascaytid="10381" word="może">może</span> <span data-scaytid="10382"
word="nawet">nawet</span> 500 <span data-scaytid="10369" word="mln">mln</span>. <span
data-scaytid="10383" word="Drastyczny">Drastyczny</span> <span data-scaytid="10384"
word="wzrost">wzrost</span> <span data-scaytid="10385" word="liczby">liczby</span> <span
data-scaytid="10374" word="chorych">chorych</span> <span data-scaytid="10386"
word="wiąże">wiąże</span> <span data-scaytid="10315" word="się">się</span> z <span datascaytid="10387" word="niekorzystnymi">niekorzystnymi</span> <span data-scaytid="10388"
word="wskaźnikami">wskaźnikami</span> <span data-scaytid="10389"
word="środowiskowymi">środowiskowymi</span>, <span data-scaytid="10390"
word="zdrowotnymi">zdrowotnymi</span> <span data-scaytid="10391"
word="oraz">oraz</span> <span data-scaytid="10392"
word="demograficznymi">demograficznymi</span>.<br /> <span data-scaytid="10410"
word="Najczęściej">Najczęściej</span> <span data-scaytid="10411"
word="występującym">występującym</span> <span data-scaytid="10412"
word="typem">typem</span> <span data-scaytid="10413" word="cukrzycy">cukrzycy</span>
jest <span data-scaytid="10414" word="cukrzyca">cukrzyca</span> <span data-scaytid="10415"
word="typu">typu</span> 2 jest, <span data-scaytid="10416"
word="stanowiąc">stanowiąc</span> <span data-scaytid="10417" word="nawet">nawet</span>
95% <span data-scaytid="10418" word="wszystkich">wszystkich</span> <span datascaytid="10419" word="przypadków">przypadk&oacute;w</span>. <span data-scaytid="10420"
word="Cukrzyca">Cukrzyca</span> to <span data-scaytid="10421" word="jedna">jedna</span>
z <span data-scaytid="10422" word="bardziej">bardziej</span> <span data-scaytid="10423"
word="podstępnych">podstępnych</span> <span data-scaytid="10424"
word="chorób">chor&oacute;b</span> - <span data-scaytid="10425"
word="przez">przez</span> <span data-scaytid="10426" word="wiele">wiele</span> <span
data-scaytid="10427" word="lat">lat</span> <span data-scaytid="10428"
word="rozwija">rozwija</span> <span data-scaytid="10429" word="się">się</span> <span datascaytid="10431" word="skrycie">skrycie</span> <span data-scaytid="10432"
word="nie">nie</span> <span data-scaytid="10433" word="dając">dając</span> <span datascaytid="10434" word="żadnych">żadnych</span> <span data-scaytid="10435"
word="objawów">objaw&oacute;w</span>. <span data-scaytid="10436"
word="Nieleczona">Nieleczona</span> <span data-scaytid="10437" word="może">może</span>
<span data-scaytid="10438" word="powodować">powodować</span> m.in. <span datascaytid="10439" word="rozwój">rozw&oacute;j</span> <span data-scaytid="10440"
word="miażdżycy">miażdżycy</span>, <span data-scaytid="10441"
word="niedokrwienie">niedokrwienie</span> i <span data-scaytid="10442"
word="zawał">zawał</span> <span data-scaytid="10443" word="serca">serca</span>, <span
data-scaytid="10444" word="udar">udar</span> <span data-scaytid="10445"
word="mózgu">m&oacute;zgu</span>, <span data-scaytid="10446"
word="uszkodzenie">uszkodzenie</span> <span data-scaytid="10447"
word="siatkówki">siatk&oacute;wki</span> <span data-scaytid="10448"
word="skutkujące">skutkujące</span> <span data-scaytid="10449"
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word="ślepotą">ślepotą</span>, <span data-scaytid="10450"
word="owrzodzenia">owrzodzenia</span> <span data-scaytid="10451"
word="oraz">oraz</span> <span data-scaytid="10452" word="trudno">trudno</span> <span
data-scaytid="10453" word="gojące">gojące</span> <span data-scaytid="10430"
word="się">się</span> <span data-scaytid="10454" word="rany">rany</span>! <span datascaytid="10503" word="PAMIĘTAJ">PAMIĘTAJ</span>! <span data-scaytid="10504"
word="Jedynie">Jedynie</span> <span data-scaytid="10455" word="badania">badania</span>
<span data-scaytid="10506" word="cukru">cukru</span> we <span data-scaytid="10456"
word="krwi">krwi</span> <span data-scaytid="10508" word="pozwalają">pozwalają</span>
<span data-scaytid="10457" word="na">na</span> <span data-scaytid="10510"
word="postawienie">postawienie</span> <span data-scaytid="10511"
word="rozpoznania">rozpoznania</span>!</p>
Tagi: cukrzyca
badania
profilaktyka
diabetologia
diabetolog
glukoza
Miejsce realizacjiNazwa jednostki: SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Godziny przyjęć: <p> Program <span data-scayt_word="realizowany" datascaytid="1">realizowany</span> jest<strong> </strong>w <span data-scayt_word="Poradni" datascaytid="2">Poradni</span> <span data-scayt_word="Diabetologicznej" datascaytid="3">Diabetologicznej</span> (<span data-scayt_word="ul" data-scaytid="4">ul</span>.
<span data-scayt_word="Narutowicza" data-scaytid="5">Narutowicza</span> 96) <span datascayt_word="od" data-scaytid="6">od</span> <span data-scayt_word="poniedziałku" datascaytid="7">poniedziałku</span> do <span data-scayt_word="piątku" datascaytid="8">piątku</span> w <span data-scayt_word="godzinach" datascaytid="9">godzinach</span> 8.00-18.00.</p> <p> <span data-scayt_word="Rejestracja" datascaytid="124">Rejestracja</span> <span data-scayt_word="osobiście" datascaytid="125">osobiście</span> (w <span data-scayt_word="budynku" datascaytid="126">budynku</span> R <span data-scayt_word="przy" datascaytid="127">przy</span> <span data-scayt_word="ul" data-scaytid="10">ul</span>. <span
data-scayt_word="Kopcińskiego" data-scaytid="129">Kopcińskiego</span> 22) <span datascayt_word="lub" data-scaytid="130">lub</span> pod nr <span data-scayt_word="te" datascaytid="131">te</span>. (42) 677 67 97 <span data-scayt_word="od" datascaytid="11">od</span> <span data-scayt_word="poniedziałku" datascaytid="12">poniedziałku</span> do <span data-scayt_word="piątku" datascaytid="13">piątku</span> w <span data-scayt_word="godzinach" datascaytid="14">godzinach</span> 9.00-13.00.</p>
Telefon: (42) 677 67 97
Kopcińskiego 22
Łódź 90-153 51° 46' 25.7052" N, 19° 28' 59.0952" E
Nazwa jednostki: Nieubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Poradni "ZDROWIE" w Poddębicach
Godziny przyjęć: <p> Program <span data-scayt_word="realizowany" datascaytid="15">realizowany</span> jest:</p> <ul> <li> w <span data-scayt_word="Poradni" datascaytid="16">Poradni</span> <span data-scayt_word="Diabetologicznej" datascaytid="17">Diabetologicznej</span> (I <span data-scayt_word="piętro" datascaytid="46">piętro</span>, <span data-scayt_word="pok" data-scaytid="47">pok</span>. nr
17) w <span data-scayt_word="poniedziałek" data-scaytid="48">poniedziałek</span> i <span datascayt_word="piątek" data-scaytid="49">piątek</span> w <span data-scayt_word="godzinach"
data-scaytid="18">godzinach</span> 8.00-15.00, <span data-scayt_word="od" datascaytid="21">od</span> <span data-scayt_word="wtorku" data-scaytid="54">wtorku</span> do
<span data-scayt_word="czwartku" data-scaytid="55">czwartku</span> w <span datascayt_word="godzinach" data-scaytid="19">godzinach</span> 13.00-18.00 <span datascayt_word="oraz" data-scaytid="56">oraz</span> w <span data-scayt_word="sobotę" datascaytid="57">sobotę</span> w <span data-scayt_word="godzinach" dataStrona 7 z 9

Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2
Opublikowano na Profilaktyka Łódzkie (http://profilaktyka.lodzkie.pl)
scaytid="20">godzinach</span> 9.00-14.00,&nbsp;</li> <li> w <span datascayt_word="Laboratorium" data-scaytid="87">Laboratorium</span> (<span datascayt_word="parter" data-scaytid="88">parter</span>, <span data-scayt_word="pok" datascaytid="58">pok</span>. nr 1) <span data-scayt_word="od" data-scaytid="22">od</span>
<span data-scayt_word="poniedziałku" data-scaytid="23">poniedziałku</span> do <span datascayt_word="piątku" data-scaytid="24">piątku</span> w <span data-scayt_word="godzinach"
data-scaytid="25">godzinach</span> 8.00-20.00. <span data-scayt_word="Rejestracja" datascaytid="143">Rejestracja</span> <span data-scayt_word="osobiście" datascaytid="144">osobiście</span> <span data-scayt_word="lub" data-scaytid="145">lub</span>
pod nr <span data-scayt_word="tel" data-scaytid="169">tel</span>. (43) 678 22 00 <span datascayt_word="oraz" data-scaytid="63">oraz</span> (43) 678 95 00.</li> </ul> <p> Rejestracja
osobiście&nbsp; lub pod nr tel. (43) 678 22 00 oraz (43) 678 95 00, od poniedziałku do soboty w
godzinach 8.00-20.00.</p>
Telefon: (43) 678 22 00; (43) 678 95 00
Zielona 2 A
Poddębice 99-200 51° 53' 35.1312" N, 18° 57' 29.1132" E
Nazwa jednostki: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
Godziny przyjęć: <p> Program <span data-scayt_word="realizowany" datascaytid="26">realizowany</span> jest:</p> <ul> <li> w <span data-scayt_word="Poradni" datascaytid="27">Poradni</span> <span data-scayt_word="Diabetologicznej" datascaytid="28">Diabetologicznej</span> (I <span data-scayt_word="piętro" datascaytid="67">piętro</span>, <span data-scayt_word="pok" data-scaytid="68">pok</span>. 1025
i 1026) <span data-scayt_word="od" data-scaytid="29">od</span> <span datascayt_word="poniedziałku" data-scaytid="31">poniedziałku</span> do <span datascayt_word="środy" data-scaytid="104">środy</span> w <span data-scayt_word="godzinach"
data-scaytid="33">godzinach</span> 13.00-19.00, w <span data-scayt_word="czwartek" datascaytid="109">czwartek</span> w <span data-scayt_word="godzinach" datascaytid="34">godzinach</span> 7.00-14.00 <span data-scayt_word="oraz" datascaytid="77">oraz</span> w <span data-scayt_word="piątek" data-scaytid="78">piątek</span>
w <span data-scayt_word="godzinach" data-scaytid="35">godzinach</span>
8.00-14.00,&nbsp;</li> <li> w <span data-scayt_word="Laboratorium" datascaytid="112">Laboratorium</span> (<span data-scayt_word="parter" datascaytid="113">parter</span>) <span data-scayt_word="od" data-scaytid="30">od</span> <span
data-scayt_word="poniedziałku" data-scaytid="32">poniedziałku</span> do <span datascayt_word="piątku" data-scaytid="37">piątku</span> w <span data-scayt_word="godzinach"
data-scaytid="36">godzinach</span> 7.00-12.00.</li> </ul> <p> <span datascayt_word="Rejestracja" data-scaytid="147">Rejestracja</span> <span datascayt_word="osobiście" data-scaytid="148">osobiście</span> <span data-scayt_word="lub" datascaytid="149">lub</span> pod nr <span data-scayt_word="tel" data-scaytid="174">tel</span>.
(42) 225 38 74 <span data-scayt_word="od" data-scaytid="38">od</span> <span datascayt_word="poniedziałku" data-scaytid="39">poniedziałku</span> do <span datascayt_word="środy" data-scaytid="117">środy</span> w <span data-scayt_word="godzinach"
data-scaytid="40">godzinach</span> 13.00-19.00, w <span data-scayt_word="czwartek" datascaytid="121">czwartek</span> w <span data-scayt_word="godzinach" datascaytid="41">godzinach</span> 7.00-14.00 <span data-scayt_word="oraz" datascaytid="85">oraz</span> w <span data-scayt_word="piątek" data-scaytid="86">piątek</span>
w <span data-scayt_word="godzinach" data-scaytid="42">godzinach</span> 8.00-14.00.</p>
Telefon: (42) 225 38 74
ul. Jana Pawła II 68
Pabianice 95-200 51° 39' 15.3576" N, 19° 19' 58.2204" E
Obszar objęty programemPowiat: bełchatowski
Piotrków Trybunalski
Skierniewice
brzeziński
kutnowski
łaski
łęczycki
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łowicki
łódzki wschodni
opoczyński
pabianicki
pajęczański
piotrkowski
poddębicki
radomszczański
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski
wieluński
wieruszowski
zduńskowolski
zgierski
Łódź
Jeśli chcesz skorzystać z programu skontaktuj się z wybranym realizatorem. Ocena: Select rating
Jeszcze nie zagłosowałeś
Słabe
Może być
Dobre
Rate
Świetne
Rewelacyjne
Linki:
[1] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/cukrzyca
[2] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/badania
[3] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/profilaktyka
[4] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/diabetologia
[5] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/diabetolog
[6] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/glukoza
[7] mailto:monika.fratczak@lodzkie.pl
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