Bezpłatne badania USG bioder dla niemowląt
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ZDROWIE. Urząd Miasta zaprasza krakowian do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w
ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków".

Gmina przygotowała dla mieszkańców kilkanaście programów, obejmujących np. wczesne
wykrywanie raka piersi i jelita grubego, profilaktykę chorób tarczycy i układu oddechowego czy
zakażeń pneumokokowych u wcześniaków, prewencję otyłości, cukrzycy, nadciśnienia i
miażdżycy, a także m.in. terapię dzieci z autyzmem czy szkołę rodzenia.
Obecnie krakowski magistrat szczególnie zachęca do udziału w programie profilaktyki dysplazji
stawów biodrowych u niemowląt (Kraków rozpoczął wdrażanie tego programu w zeszłym roku,
jako jedyne miasto w Polsce). W jego ramach wykonywane są bezpłatne badania profilaktyczne
bioder niemowląt w wieku od 4. tygodnia do 4. miesiąca życia, mieszkających na terenie
Krakowa.
Program obejmuje ocenę kliniczną stawów biodrowych oraz USG. W przypadku stwierdzenia
dysplazji (niedojrzałości) bioder dzieci będą kierowane do leczenia ortopedycznego w ramach
NFZ. Specjaliści podkreślają, że wczesne wykrycie dysplazji i podjęcie leczenia w znacznej
większości przypadków kończy się pełnym sukcesem.
By zarejestrować dziecko na badanie, wystarczy zadzwonić do wybranej placówki, realizującej
miejski profilaktyki dysplazji stawów biodrowych. Oto lista tych placówek:
* SCDZ MEDICINA, ul. Barska 12 (tel. kom. 728-933-860 lub tel. 12-266-96-65),
* Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży, al. Pokoju 2A (tel. 12-294-18-24),
* NZOZ Szpital na Siemiradzkiego, ul. Siemiradzkiego 1 (tel. 12-634-22-22 lub 12-634-26-00).
Szczegółowe informacje o Miejskim Programie Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków" dostępne są
pod numerem Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej: 12-661-22-40 oraz na stronie
internetowej www.krakow.pl.
(PSZ)
USG - najpewniejszym badaniem
Dysplazja, czyli niedorozwój stawów biodrowych jest w Polsce najczęstszą wrodzoną wadą
narządu ruchu - dotyczy 4 - 6 procent niemowląt. Nierozpoznana dysplazja może być groźna,
gdyż najczęściej powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych, a konsekwencją tego
jest konieczność wczesnego leczenia operacyjnego, czyli wykonania tzw. endoprotezoplastyki
stawu biodrowego.
Podkreślić przy tym trzeba, że niedorozwój bioder może nie dawać u niemowląt żadnych
objawów, tak więc w wielu przypadkach dysplazja może pozostać nierozpoznana (zwykłe
badanie, wykonywane przez lekarza pediatrę, cechuje się małą czułością z racji braku objawów

nawet u 50 procent niemowląt z dysplazją). Dlatego najpewniejszą metodą diagnostyczną,
rekomendowaną przez autorytety w dziedzinie ortopedii dziecięcej, jest badanie USG bioder.
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