Bezpłatne badania spirometryczne.

Fundacja NEUCA dla Zdrowia zbada płuca mieszkańców Babiaku –
bezpłatna akcja badań spirometrycznych już 24 października
W maju ruszyła ogólnopolska akcja badań spirometrycznych, mająca
na celu zbadanie kondycji płuc Polaków. Specjalnie przygotowany na
tę okazję spirobus odwiedzi prawie 200 lokalizacji w całym kraju, w
tym także Babiak. Celem akcji jest promocja badań profilaktycznych
i szerzenie wiedzy na temat chorób układu oddechowego.

Organizatorem ogólnopolskiej akcji badań spirometrycznych jest Fundacja
NEUCA
dla Zdrowia, współpracująca z aptekami działającymi w ramach programu
PARTNER+. Realizując swój cel statutowy, jakim jest promocja opieki
farmaceutycznej oraz działania edukacyjne i profilaktyczne, fundacja współdziała
w tym przedsięwzięciu z Polską Profilaktyką oraz Polską Federacją Chorych na
Astmę Alergię i POCHP.
Szacuje się, że na choroby płuc cierpi ponad 6 mln Polaków. Około 4 mln na
astmę
a 2,5 mln na obturacyjną chorobę płuc, czyli POChP. Niestety połowa chorych
na astmę i ponad ¾ chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie. Dlatego tak
ważne jest wykonywanie profilaktycznych badań spirometrycznych, które
pomagają

w postawieniu diagnozy. Wykrycie schorzenia w odpowiednim czasie pozwala
na zastosowanie odpowiedniego leczenia, które poprawia jakość życia i często
pozwala na wydłużenie życia chorego – komentuje dr n. med. Piotr Dąbrowiecki,
Przewodniczący Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę,
Alergię
i POChP.
Spirometria to badanie, podczas którego mierzy się pojemność płuc oraz
przepływ powietrza przez poszczególne partie układu oddechowego. Badanie jest
bezbolesne i trwa ok. 10 minut. Badanie służy ocenie wydolności oddechowej
człowieka. Dzięki niemu możemy rozpoznać POCHP a także określić stopień
kliniczny astmy oskrzelowej.
W trakcie każdego badania, na miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel
medyczny, który wykona badania i udzieli fachowych porad w zakresie
profilaktyki chorób układu oddechowego.

Spirobus będzie stacjonował w Babiaku 24 października przy placu Wolności 10,
między godzinami 9.00 a 15.00, przy siedzibie partnera akcji. Udział w badaniu
jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać w
okresie czternastu dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem,
gdzie odbywać się będą badania.

O Fundacji:
Misją Fundacji NEUCA Dla Zdrowia jest dążenie do poprawy zdrowia i związanej
z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju opieki
farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, udzielając wsparcia na takie cele, jak:
poprawa dostępu pacjentów
do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii; poprawa
standardów ochrony zdrowia w grupach szczególnej troski i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni, osoby uzależnione,
osoby z niepełnosprawnością, samotne; pomoc ofiarom wypadków, zdarzeń
losowych i klęsk żywiołowych; promocja profilaktyki i edukacji zdrowotnej;
wsparcie edukacji i kształcenia ustawicznego pracowników służby zdrowia.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:
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