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Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne
wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci
27/03/2012

(Zrealizowany)

Tagi:badania okulistyczne [1] program profilaktyczny [2] bezpłatne badania [3] wzrok [4] dzieci [5]
zez [6] niedowidzenie [7] badania wzroku [8] wady refrakcji [9] wizyta okulistyczna [10]
Informacje o programie
Termin realizacji
Opis działań w ramach programu

śr 14/03/2012-pt 30/11/2012
Program pn. "Zapobieganie rozwojowi
niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad wzroku
i zeza u dzieci" skierowany jest do dzieci w wieku
4-5 lat z terenu województwa łódzkiego,
które nie są objęte stałą opieką okulistyczną.
Cele Programu:

Cel główny
Celem głównym Programu jest zapobieganie
rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji
narządu wzroku u dzieci
z terenu województwa łódzkiego przez wczesne
wykrywanie wad wzroku oraz zeza.
Cele szczegółowe
- Zwiększenie na terenie województwa łódzkiego
liczby dzieci z wcześnie zdiagnozowanymi wadami
refrakcji i zeza
i wdrożenie u nich leczenia w okresie, w którym
efekty kliniczne są najlepsze;
- Obniżenie częstości występowania
nieskorygowanych wad wzroku u dzieci i
młodzieży w województwie łódzkim;
- Zwiększenie świadomości społecznej
(szczególnie wśród rodziców) na temat
występowania wad refrakcji i zeza
u dzieci, ich konsekwencji oraz potrzeby
wczesnego diagnozowania i leczenia;
Program oferuje bezpłatną wizytę
okulistyczną, podczas której dziecko będzie
miało wykonane:
- Badanie ostrości wzroku,
- Badanie refrakcji autorefraktometrem,
- Badanie ustawienia gałek ocznych,
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- Test Muchy,
- Badanie dna oka.
Program finansowany ze środków
Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kto może skorzystać?
Płeć
Grupa docelowa opis

Kobiety, Mężczyźni
Program profilaktyczny pn. Zapobieganie
rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie
wad wzroku i zeza" skierowany jest do dzieci w
wieku 4 i 5 lat z terenu województwa łódzkiego,
które nie są objęte stałą opieką okulistyczną.

Obszar objęty programem
Powiaty

całe Województwo Łódzkie

Miejsca realizacji programu
Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
1. NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny
Telefon
(42) 254 96 21
Adres
ul. Wigury 19, 90-302 Łódź
2. NZOZ "Sal-Med" w Łodzi
Telefon
(42) 655 97 70, 793 832 628
Adres
ul. Traktorowa 63, 91-111 Łódź
3. NZOZ "Sal-Med" w Łodzi
Telefon
(42) 612 28 00, 793 832 627
Adres
ul. Ossowskiego 4, 94-058 Łódź
4. NZOZ "Akoria" w Łodzi
Telefon
(42) 655 97 70, 793 832 628
Adres
ul. Traktorowa 63, 91-111 Łódź
5. NZOZ "Akoria" w Łodzi
Telefon
(42) 612 28 00, 793 832 627
Adres
ul. Ossowskiego 4, 94-058 Łódź
6. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
Telefon
(42) 635 91 75
Adres
ul. Bydgoska 17/21, 91-036 Łódź
7. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
Telefon
(42) 634 40 67
Adres
ul. A. Struga 86, 90-557 Łódź
8. Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Kieremkampt-Rosiak
Telefon
(43) 675 36 09
Adres
ul. Polna 9, 98-100 Łask
9. Zespół Poradni "Zdrowie" NZOZ
Telefon
(43) 678 22 00, (43) 678 95 00, (43) 678 95 06
Adres
ul. Zielona 2A, 99-200 Poddębice
10. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Telefon
(44) 648 04 82
Adres
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
11. SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
Telefon
(46) 814 20 65
Adres
ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka
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12. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Telefon
(43) 823 27 44
Adres
ul. Srebrna 11, 98-220 Zduńska Wola
13. Szpital Powiatowy w Radomsku
Telefon
(44) 685 47 22
Adres
ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko
Termin wizyty będzie uzależniony od kolejności zapisów.
Szczegółowe informacje pod powyższymi numerami telefonów.
Program w całości finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego

Program jest organizowany i finansowany przez
Nazwa jednostki
Typ jednostki
Adres

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

Narząd wzroku jest podstawowym narządem zmysłu, za pomocą którego dzieci poznają świat
zewnętrzny.
Zaburzenia wzroku negatywnie wpływają na rozwój dzieci oraz są powodem ich trudności w nauce.
Głównymi przyczynami niedowidzenia są zez i wady refrakcji. Przedział czasowy, w którym w prosty
sposób można dokonywać korekcji wad refrakcji i niektórych postaci zeza jest u dzieci bardzo
ograniczony. Trwa on zasadniczo do 7-9 roku życia, tj. w okresie rozwoju wzrokowego. Bardzo ważne
jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, gdyż wraz ze zbliżaniem się dziecka do osiągnięcia
dojrzałości wzrokowej, szanse na korzystny efekt leczenia znacznie maleją.
Program jest adresowany do dzieci z terenu województwa łódzkiego w wieku 4 i 5 lat (rok
urodzenia: 2007 i 2008), które nie są objęte stałą opieką okulistyczną.
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: Julia
Nazwisko: Śledzińska
Telefon: 42 291 98 61
E-mail: julia.sledzinska@lodzkie.pl [11]
Program profilaktycznyGrupa docelowa wiek: 0-18
Grupa docelowa opis: <p> Program profilaktyczny <span data-scayt_word="pn" datascaytid="74">pn</span>. <span data-scayt_word="Zapobieganie" datascaytid="80">Zapobieganie</span> <span data-scayt_word="rozwojowi" datascaytid="90">rozwojowi</span> <span data-scayt_word="niedowidzenia" datascaytid="94">niedowidzenia</span> - <span data-scayt_word="wczesne" datascaytid="99">wczesne</span> <span data-scayt_word="wykrywanie" datascaytid="121">wykrywanie</span> wad <span data-scayt_word="wzroku" datascaytid="122">wzroku</span> i <span data-scayt_word="zeza" datascaytid="130">zeza</span>&quot; <span data-scayt_word="skierowany" datascaytid="139">skierowany</span> jest do <span data-scayt_word="dziec" datascaytid="158">dziec</span>i w <span data-scayt_word="wieku" datascaytid="169">wieku</span> 4 i 5 <span data-scayt_word="lat" data-scaytid="181">lat</span> z
<span data-scayt_word="terenu" data-scaytid="219">terenu</span> <span dataStrona 3 z 7
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scayt_word="województwa" data-scaytid="220">wojew&oacute;dztwa</span> <span datascayt_word="łódzkiego" data-scaytid="235">ł&oacute;dzkiego</span>, <span datascayt_word="które" data-scaytid="251">kt&oacute;re</span> <span data-scayt_word="nie" datascaytid="252">nie</span> <span data-scayt_word="są" data-scaytid="253">są</span> <span
data-scayt_word="objęte" data-scaytid="272">objęte</span> <span data-scayt_word="stałą" datascaytid="292">stałą</span> <span data-scayt_word="opieką" data-scaytid="313">opieką</span>
<span data-scayt_word="okulistyczną" data-scaytid="462">okulistyczną</span>.</p>
Płeć: Kobiety
Mężczyźni
Termin realizacji: śr 14/03/2012-pt 30/11/2012
Podstawowe informacje: <p> Program <span data-scayt_word="pn" datascaytid="1">pn</span>. &quot;<span data-scayt_word="Zapobieganie" datascaytid="2">Zapobieganie</span> <span data-scayt_word="rozwojowi" datascaytid="3">rozwojowi</span> <span data-scayt_word="niedowidzenia" datascaytid="4">niedowidzenia</span> - <span data-scayt_word="wczesne" datascaytid="5">wczesne</span> <span data-scayt_word="wykrywanie" datascaytid="6">wykrywanie</span> wad <span data-scayt_word="wzroku" datascaytid="7">wzroku</span> i <span data-scayt_word="zeza" data-scaytid="8">zeza</span> u
<span data-scayt_word="dzieci" data-scaytid="9">dzieci</span>&quot; <span datascayt_word="skierowany" data-scaytid="11">skierowany</span> jest do <span datascayt_word="dzieci" data-scaytid="10">dzieci</span> w <span data-scayt_word="wieku" datascaytid="12">wieku</span> <strong>4-5 <span data-scayt_word="lat" datascaytid="13">lat</span> z <span data-scayt_word="terenu" data-scaytid="14">terenu</span>
<span data-scayt_word="województwa" data-scaytid="15">wojew&oacute;dztwa</span> <span
data-scayt_word="łódzkiego" data-scaytid="16">ł&oacute;dzkiego</span></strong>, <span datascayt_word="które" data-scaytid="17">kt&oacute;re</span> <span data-scayt_word="nie" datascaytid="18">nie</span> <span data-scayt_word="są" data-scaytid="19">są</span> <span datascayt_word="objęte" data-scaytid="20">objęte</span> <span data-scayt_word="stałą" datascaytid="21">stałą</span> <span data-scayt_word="opieką" data-scaytid="22">opieką</span>
<span data-scayt_word="okulistyczną" data-scaytid="23">okulistyczną</span>.</p> <p>
<strong>Cele Programu:<br /> </strong></p> <p> Cel gł&oacute;wny</p> <p> Celem
gł&oacute;wnym Programu jest zapobieganie rozwojowi niedowidzenia i poprawa funkcji narządu
wzroku u dzieci<br /> z terenu wojew&oacute;dztwa ł&oacute;dzkiego przez wczesne wykrywanie
wad wzroku oraz zeza.</p> <p> Cele szczeg&oacute;łowe</p> <p> - Zwiększenie na terenie
wojew&oacute;dztwa ł&oacute;dzkiego liczby dzieci z wcześnie zdiagnozowanymi wadami refrakcji i
zeza<br /> i wdrożenie u nich leczenia w okresie, w kt&oacute;rym efekty kliniczne są
najlepsze;</p> <p> - Obniżenie częstości występowania nieskorygowanych wad wzroku u dzieci i
młodzieży w wojew&oacute;dztwie ł&oacute;dzkim;</p> <p> - Zwiększenie świadomości społecznej
(szczeg&oacute;lnie wśr&oacute;d rodzic&oacute;w) na temat występowania wad refrakcji i zeza<br
/> u dzieci, ich konsekwencji oraz potrzeby wczesnego diagnozowania i leczenia;</p> <p>
<strong>Program oferuje bezpłatną wizytę okulistyczną, podczas kt&oacute;rej dziecko będzie miało
wykonane:</strong></p> <p> - Badanie ostrości wzroku,</p> <p> - Badanie refrakcji
autorefraktometrem,</p> <p> - Badanie ustawienia gałek ocznych,</p> <p> - Test Muchy,</p>
<p> - <span data-scayt_word="Badanie" data-scaytid="463">Badanie</span> <span datascayt_word="dna" data-scaytid="464">dna</span> <span data-scayt_word="oka" datascaytid="465">oka</span>.</p> <p> <strong>Program <span data-scayt_word="finansowany"
data-scaytid="1233">finansowany</span> <span data-scayt_word="ze" datascaytid="1234">ze</span> <span data-scayt_word="środków" datascaytid="1242">środk&oacute;w</span> <span data-scayt_word="Samorządu" datascaytid="1243">Samorządu</span> <span data-scayt_word="Województwa" datascaytid="1252">Wojew&oacute;dztwa</span> <span data-scayt_word="Łódzkiego" datascaytid="1269">Ł&oacute;dzkiego</span>.<br /> </strong></p>
Tagi: badania okulistyczne
program profilaktyczny
bezpłatne badania
wzrok
dzieci
zez
niedowidzenie
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badania wzroku
wady refrakcji
wizyta okulistyczna
Dodatkowe informacje o realizatorach: <p> <span data-scayt_word="Termin" datascaytid="1">Termin</span> <span data-scayt_word="wizyty" data-scaytid="3">wizyty</span>
<span data-scayt_word="będzie" data-scaytid="8">będzie</span> <span datascayt_word="uzależniony" data-scaytid="22">uzależniony</span> <span data-scayt_word="od"
data-scaytid="31">od</span> <span data-scayt_word="kolejności" datascaytid="37">kolejności</span> <span data-scayt_word="zapisów" datascaytid="57">zapis&oacute;w</span>.</p> <p> <span data-scayt_word="Szczegółowe" datascaytid="66">Szczeg&oacute;łowe</span> <span data-scayt_word="informacje" datascaytid="70">informacje</span> pod <span data-scayt_word="powyższymi" datascaytid="77">powyższymi</span> <span data-scayt_word="numerami" datascaytid="84">numerami</span> <span data-scayt_word="telefonów" datascaytid="102">telefon&oacute;w</span>.</p> <p> Program w <span data-scayt_word="całości"
data-scaytid="109">całości</span> <span data-scayt_word="finansowany" datascaytid="118">finansowany</span> <span data-scayt_word="ze" data-scaytid="121">ze</span>
<span data-scayt_word="środków" data-scaytid="132">środk&oacute;w</span> <span datascayt_word="Samorządu" data-scaytid="142">Samorządu</span> <span datascayt_word="Województwa" data-scaytid="153">Wojew&oacute;dztwa</span> <span datascayt_word="Łódzkiego" data-scaytid="166">Ł&oacute;dzkiego</span></p>
Miejsce realizacjiNazwa jednostki: NZOZ Centrum Medyczne Szpital św. Rodziny
Telefon: (42) 254 96 21
ul. Wigury 19
Łódź 90-302 51° 45' 22.5864" N, 19° 27' 48.8412" E
Nazwa jednostki: NZOZ "Sal-Med" w Łodzi
Telefon: (42) 655 97 70, 793 832 628
ul. Traktorowa 63
Łódź 91-111 51° 47' 45.3732" N, 19° 23' 40.2108" E
Nazwa jednostki: NZOZ "Sal-Med" w Łodzi
Telefon: (42) 612 28 00, 793 832 627
ul. Ossowskiego 4
Łódź 94-058 51° 46' 25.95" N, 19° 25' 23.7108" E
Nazwa jednostki: NZOZ "Akoria" w Łodzi
Telefon: (42) 655 97 70, 793 832 628
ul. Traktorowa 63
Łódź 91-111 51° 47' 45.3732" N, 19° 23' 40.2108" E
Nazwa jednostki: NZOZ "Akoria" w Łodzi
Telefon: (42) 612 28 00, 793 832 627
ul. Ossowskiego 4
Łódź 94-058 51° 46' 25.95" N, 19° 25' 23.7108" E
Nazwa jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty
Telefon: (42) 635 91 75
ul. Bydgoska 17/21
Łódź 91-036 51° 47' 13.7004" N, 19° 25' 32.4192" E
Nazwa jednostki: Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
Telefon: (42) 634 40 67
ul. A. Struga 86
Łódź 90-557 51° 45' 42.372" N, 19° 26' 2.9112" E
Nazwa jednostki: Prywatny Gabinet Okulistyczny Anna Kieremkampt-Rosiak
Telefon: (43) 675 36 09
ul. Polna 9
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Łask 98-100 51° 35' 22.5096" N, 19° 8' 11.3424" E
Nazwa jednostki: Zespół Poradni "Zdrowie" NZOZ
Telefon: (43) 678 22 00, (43) 678 95 00, (43) 678 95 06
ul. Zielona 2A
Poddębice 99-200 51° 53' 35.1312" N, 18° 57' 29.1132" E
Nazwa jednostki: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
Telefon: (44) 648 04 82
ul. Rakowska 15
Piotrków Trybunalski 97-300 51° 25' 9.3936" N, 19° 42' 47.6208" E
Nazwa jednostki: SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
Telefon: (46) 814 20 65
ul. Niepodległości 8
Rawa Mazowiecka 96-200 51° 45' 38.5668" N, 20° 15' 8.7948" E
Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Telefon: (43) 823 27 44
ul. Srebrna 11
Zduńska Wola 98-220 51° 35' 56.0904" N, 18° 56' 51.8748" E
Nazwa jednostki: Szpital Powiatowy w Radomsku
Telefon: (44) 685 47 22
ul. Jagiellońska 36
Radomsko 97-500 51° 3' 25.8444" N, 19° 27' 18.4608" E
Obszar objęty programemPowiat: bełchatowski
Piotrków Trybunalski
Skierniewice
brzeziński
kutnowski
łaski
łęczycki
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
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Linki:
[1] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/badania-okulistyczne
[2] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/program-profilaktyczny
[3] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/bezplatne-badania
[4] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/wzrok
[5] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/dzieci
[6] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/zez
[7] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/niedowidzenie
[8] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/badania-wzroku
[9] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/wady-refrakcji
[10] http://profilaktyka.lodzkie.pl/tagi-programu-profilaktycznego/wizyta-okulistyczna
[11] mailto:julia.sledzinska@lodzkie.pl
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