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Profilaktyczne bezpłatne badania
USG dzieci

Fundacja Ronalda McDonalda i Powiat Warszawski Zachodni
zaprasza dzieci na profilaktyczne badania USG „NIE nowotworom
u dzieci” w Ożarowie Mazowieckim.

W dniach 30.09 i 1.10.2022 r. Fundacja Ronalda McDonalda
będzie prowadzić w Ożarowie Mazowieckim kompleksowe badania
ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat,
zamieszkałe na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.

Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów
wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy.
Badania są realizowane według standardów medycznych
określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo
Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy –
radiologów.

Aby wziąć udział w badaniu USG należy zapisać dziecko, dzwoniąc
pod numer

tel. 721 805 875

Zapisy będą przyjmowane  22,23 i 26.09.2022 w godzinach od
10:00 do 15:00 decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w badaniu bez rejestracji nie jest możliwy.

Liczba miejsc jest ograniczona. (70 osób w ciągu jednego dnia
badania)

Lekarze będą przyjmować w ambulansie Fundacji, który stanie na
parkingu przed Budynkiem Starostwa Powiatu Warszawskiego
Zachodniego – Wejście C.   

Mobilna klinika Fundacji to unikalna stacja medyczna, składająca
się poczekalni – rejestracji oraz dwóch gabinetów lekarskich,
wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny.
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Czas potrzebny na badanie to około 15-18 minut. Każde dziecko
przychodzi na wyznaczoną godzinę, aby wizyta była jak najbardziej
komfortowa. Po zakończeniu rodzice otrzymują wyniki badań oraz
ewentualne porady lekarskie.

Z badań w ambulansie przez 16 lat działania programu skorzystało
już ponad 76 000 dzieci.

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań
Ultrasonograficznych

„NIE nowotworom u dzieci”

Fundacja Ronalda McDonalda prowadzi profilaktyczne badania
USG  dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

Informacje o badaniach mogą Państwo znaleźć na stronie Fundacji
Ronalda McDonalda:
https://www.frm.org.pl/pl/co-robimy/co-robimy-ambulans-fundacji

Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne.

Celem badań USG jest dokładna ocena stanu narządów
wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy.
Nowa formuła programu oznacza skupienie się na badaniach USG
jamy brzusznej, w kierunku zmian nowotworowych oraz
wrodzonych wad nerek i dróg moczowych. Wczesna diagnoza
pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia
zachowawczego i/lub chirurgicznego. Zapobiega to rozwojowi
przewlekłej a nawet schyłkowej niewydolności nerek, wymagającej
stosowania dializ lub przeszczepienia nerki. W Polsce na
przewlekłą chorobę nerek cierpi  ponad 4 miliony osób dorosłych,
ale jest ona rozpoznawana u zaledwie 5% z nich.

Profesor Adam Jelonek wyjaśnia zmiany w programie NIE
nowotworom u dzieci.  https://youtu.be/pdViIBCFPiU

Badania są realizowane według standardów medycznych
określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo
Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy
radiologów. Czas potrzebny na badanie to około 15 minut. Po
zakończeniu rodzice otrzymują wyniki badań oraz ewentualne
porady lekarskie.

Do Ambulansu mogą zostać przyjęte wyłącznie osoby, które w
ciągu 2 tygodni poprzedzających termin badania nie miały
świadomego kontaktu z jakimikolwiek chorobami zakaźnymi. W
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odniesieniu do zagrożenia koronawirusem Sars-CoV-2 również
takie, które nie miały w tym czasie kontaktu z osobami
podróżującymi z zagranicy lub objętymi kwarantanną czy
nadzorem epidemiologicznym. Badania prowadzone są w jednym
gabinecie, aby Opiekunowie dzieci i Pacjenci nie spotkali się w
sekretariacie Ambulansu.

Aby wziąć udział w badaniu USG należy wcześniej zarejestrować
dziecko dzwoniąc pod numer podany na plakacie opublikowanym
przez Partnera badań i na stronie Fundacji Ronalda McDonalda, a o
zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w badaniu bez
rejestracji nie jest możliwy. Wolontariusz zbiera niezbędne dane i
udziela Opiekunowi dziecka szczegółowych informacji co do dnia i
miejsca badań, zapoznaje z instrukcją postępowania podczas
badań, zgodą na badanie i wywiadem epidemiologicznym. Zaleca
się aby  ww. druki, dostępne na stronie Partnera były wypełnione
przez Opiekuna w miejscu jego zamieszkania, przed
przystąpieniem do badań.  

Liczba miejsc jest ograniczona. O wcześniejszym zakończeniu
zapisów z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc poinformujemy na
stronie Fundacji Ronalda McDonalda oraz na stronie Partnera.

Ambulans Fundacji to unikalna, mobilna stacja medyczna,
składająca się poczekalni rejestracji oraz dwóch gabinetów
lekarskich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt
ultrasonograficzny. Z badań w ambulansie od początku działania
programu skorzystało już ponad 76 000 dzieci.

W roku 2021 przebadaliśmy 5104 pacjentów.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu NIE nowotworom u dzieci -
Rodzicu dostrzeż objawy naszych wolontariuszek lekarek
Aleksandry Kledyńskiej i Alicji Baskiej.

Projekt  Fundacji Ronalda McDonalda oraz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

https://www.youtube.com/watch?v=_O8zI86IOI4&t=293s

Partnerami programu są:

ALAB laboratoria

MAN Polska

Fundacja Powszechnego Czytania

https://www.youtube.com/watch?v=_O8zI86IOI4&t=293s
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