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Strona główna › Informacje

BIAŁA SOBOTA w Szpitalu Dziecięcym w
Krakowie

W dniu 14 kwietnia w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu
odbędzie się BIAŁA SOBOTA. W poradniach lekarze będą udzielać bezpłatnych konsultacji
w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka, jego wagi, wzrostu, wad postawy oraz prawidłowej
wymowy. Odbędą się również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Doświadczeni lekarze kliniczni
przygotowali również cykl atrakcyjnych wykładów dotyczących problemów, z którymi często
zgłaszają się pacjenci.
- Rodzice bardzo często zastanawiają się, dlaczego ich dziecko koślawi stopy albo dlaczego jest
najmniejsze w klasie? Nie są to na tyle poważne problemy, by wybrać się do lekarza, ale ten niepokój
w nich narasta – tłumaczy prof. Krzysztof Fyderek, prezes Zarządu Fundacji Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O Zdrowie Dziecka”, organizującej BIAŁĄ SOBOTĘ. Dajemy im
zatem możliwość bezpłatnego przebadania swojego dziecka i sprawdzenia, czy jego rozwój jest
prawidłowy.
- Ten rok jest dla nas szczególny, bo Fundacja "O ZDROWIE DZIECKA" obchodzi 20-lecie swojej
działalności. Dlatego właśnie chcieliśmy przygotować coś szczególnego – mówi dr hab. med. Maciej
Kowalczyk - Dyrektor Szpitala - Przewodniczący Rady Fundacji.
Program BIAŁEJ SOBOTY w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zapowiada się
imponująco: wykłady doświadczonych lekarzy o głównych problemach rozwojowych u dzieci:
zapalenie ucha, wady postawy, nadwaga i inne, a także co równie ważne: porady na temat
właściwego żywienia niemowląt i dzieci kilkuletnich, badań przesiewowych i szczepień. Rodzice
mogą wziąć także udział w nauce pierwszej pomocy przedmedycznej. Niewątpliwie powodzeniem
cieszyć się będą konsultacje specjalistów: pediatry, ortopedy, logopedy, dietetyka.
Organizatorzy informują, że na Białą Sobotę nie ma wcześniejszej rezerwacji mailowej ani
telefonicznej. W ramach Białej Soboty nie będą wypisywane recepty oraz wydawane skierowania do
dalszego leczenia, diagnostyki czy rehabilitacji. Konsultacje udzielane przez personel medyczny
w ramach Białej Soboty należy traktować jako konsultacje "Dziecka Zdrowego". Z dziećmi w stanach
"ostrych" należy zgłaszać się do swojego lekarza POZ lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Szczegółowy harmonogram akcji można znaleźć na stronie internetowej: www.bialasobota.pl

Wykłady
Miejsce: Aula szpitalna im. Leona Jakubowskiego, III Piętro, godz. 09.00 - 14.00
09.00 - 09.30 "Zapobieganie zapaleniom ucha u dziecka" (dr n. med. Janusz Michalak)
09.30 - 10.00 "Stópki, kolanka, plecy – wady postawy” (dr n. med. Szymon Oleksik)
10.00 - 10.30 "Niski wzrost dziecka – kiedy się niepokoić?” (dr Agata Zygmunt-Górska)

10.30 - 11.00 "Czy moje dziecko jest już otyłe?" (dr Katarzyna Doleżal-Ołtarzewska)
11.00 - 11.30 "Prawidłowe żywienie niemowląt w wieku 0 – 12 miesięcy" (dietetyk dypl. Ewa Balon)
11.30 - 12.00 "Prawidłowe żywienie dzieci w wieku od 1 – 3 r. ż." (dietetyk dypl. Małgorzata Sowula)
12.00 - 12.30 "Gdy dziecko boli brzuszek” (dr n. med. Zofia Grzenda-Adamek)
12.30 - 13.00 "Szczepienia lepsze niż choroba" (dr n. med. Małgorzata Klimek)
13.00 - 13.30 "Przesiewajmy dla zdrowia" - Mukowiscydoza, fenyloketonuria i wrodzona
niedoczynność tarczycy - Znaczenie badań przesiewowych (dr hab. med. Dorota Tylek-Lemańska)
13.30 - 14.00 „Paluszek i główka…, czyli dlaczego dzieci boli głowa?” (dr n. med. Bogusława
Zelwiańska)
Kurs pierwszej pomocy - "Zanim przyjdzie karetka"
Miejsce: Budynek Poradni CALD (Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci), godz. 09.00-14.00.
Ratownicy medyczni: Karolina Puławska, Marta Sikora, Michał Jasiówka
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci oraz dorosłych czyli masaż serca, sztuczne oddychanie,
ocena stanu poszkodowanego, układanie w pozycji bocznej ustalonej
Postępowanie przy zakrztuszeniach
Urazy: rany, złamania, oparzenia
Konsultacje
Miejsce: Budynek Poradni CALD (Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci)
Pediatra – Badania ogólne (lek. med. Łukasz Drzewiecki)
Poradnia II Kliniki Chorób Dzieci, parter, godz. 09.00-14.00
Ortopeda – Wady postawy (lek. med. Marcin Karlikowski)
Lokalizacja: wkrótce więcej informacji, godz. 09.00-14.00
Punkt pielęgniarski - pomiar masy ciała i wzrostu (piel. Teresa Ochman)
I piętro, Poradnia Endokrynologiczna, pokój 4A06, godz. 09.00-14.00
Logopeda (mgr Alina Sewerska, mgr Anna Kurpaska)
Lokalizacja: wkrótce więcej informacji, godz. 09.00-14.00
Laryngolog (dr n. med. Janusz Michalak)
Miejsce: I piętro, Poradnia Laryngologiczna, pokój nr 2, godz. 10.00-13.00
Warsztaty dietetyków
Miejsce: Sale dydaktyczne obok auli szpitalnej im. Leona Jakubowskiego, III Piętro
"Prawidłowe żywienie niemowląt w wieku 0 – 12 m-cy" (diet. dypl. E. Balon), godz. 11.30 - 14.00

"Prawidłowe żywienie dzieci w wieku od 1 – 3 r. ż." (M. Sowula), godz. 12.00 - 14.00
Stoiska prezentacyjne z produktami dla dzieci i młodzieży
Artykuły do karmienia i nie tylko - Stoisko firmy NUK
Degustacja i sprzedaż produktów firmy KONSPOL
Ważna informacja dla rodziców i pacjentów
Na Białą Sobotę nie ma wcześniejszej rezerwacji mailowej / telefonicznej.
W ramach Białej Soboty nie będą wypisywane recepty oraz wydawane skierowania do dalszego
leczenia, diagnostyki czy rehabilitacji.
Konsultacje udzielane przez personel medyczny w ramach Białej Soboty należy traktować jako
konsultacje "Dziecka Zdrowego". Z dziećmi w stanach "ostrych" należy zgłaszać się do swojego
lekarza POZ lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Harmonogram czasowy, według którego odbywać się będą wykłady, warsztaty zostanie umieszczony
na naszej stronie internetowej.
Rejestracja do konsultacji odbywać się będzie 14 kwietnia od godziny 8.30.
Liczba konsultacji jest ograniczona.

http://laboratoria.net/aktualnosci/13082.html
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Jak sztuczna inteligencja pomoże w
zapobieganiu przedwczesnym porodom?
Wg raportu WHO spontaniczny przedwczesny poród dotyczy 15 milionów noworodków rocznie.
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Wirus ptasiej grypy zaczął zarażać ludzi
Ze wstępnych informacji wynika, że zakażeniu ulegli pracownicy fermy drobiu.
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Przełom w walce z otyłością
Znany lek przeciwcukrzycowy prowadzi do znacznego spadku wagi
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Eksperymentalne mózgi z laboratorium
Badacze udowodnili właśnie, że organoidy tworzone w laboratorium dojrzewają w taki sam sposób
jak te u noworodków.
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Gen długowieczności chroni przed stresem
Informują naukowcy z Cornell University w Nowym Jorku.
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COVID-19 nie taki straszny dla astmatyków
Choroba nie zwiększa ryzyka ciężkiego przebiegu lub śmierci z powodu wirusa.
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Niefiltrowana kawa szkodzi sercu
W kawie filtrowanej oraz instant kafestolu nie ma prawie wcale.
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Dlaczego Polacy przechodzą na emeryturę?
Połowa osób między 60. a 69. rokiem ocenia swój stan zdrowia jako co najmniej dobry.
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