Światowy Dzień Zdrowia w Łodzi.
Darmowe badania poziomu glukozy i konsultacje z
lekarzami

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku odbywa się on pod hasłem "Pokonaj
cukrzycę". Mieszkańcy Łodzi z tej okazji będą mogli skorzystać z darmowych badań poziomu glukozy w
zakresie wykluczenia cukrzycy.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na cukrzycę choruje niaml 350 mln osób na świecie.
Cukrzyca to choroba przewlekła, której powikłania mogą doprowadzić do śmierci. Im później wykryta, tym
gorzej dla życia chorego. Dlatego w tym roku Światowy Dzień Zdrowia przebiega pod hasłem "Pokonaj
cukrzycę". Ma on zwrócić większa uwagę mieszkańców na tę przewlekłą chorobę, a tym samym, skłonić do
badań i zdrowego trybu życia.
Mieszkańcy Łodzi z okazji Światowego Dnia Zdrowia będą mogli za darmo wykonać badanie poziomu
glukozy w zakresie wykluczenia cukrzycy. W czwartek (7 kwietnia) przeprowadzane będą one w 30 miejskich
przychodniach. Pomiar glukozy we krwi będzie można wykonać w placówkach należących do: - Miejskiej
Przychodni Medycznej Górna - MCM Bałuty (pomiar możliwy także 8 kwietnia) - MCM Polesie (pomiar w
godz. 8.30:17.00) - MCM Widzew (pomiar w godz. 8.00-9.00) - MCM im. Jonschera (pomiar glukozy, porady
dietetyczne, konsultacje z lekarzem rehabilitacji) - CM im. Rydygiera (pomiar glukozy wszystkich placówki)
Dodatkowo, specjalną ofertę przygotowała przychodnia przy ul. Leczniczej (MCM im. Jonschera). Od rana
specjaliści będą tłumaczyć dzieciom, jak prawidłowo myć zęby oraz ręce. Po godz. 11 dr Marzena Domagalska
opowie o cukrzycy jako epidemii XXI wieku, zaś w południe seniorzy będą mogli wziąć udział w ćwiczeniach
nordic walking w parku przy przychodni, ćwiczeniach rehabilitacyjnych z piłkami, a także konsultacjach
podologicznych, badaniu stopy i pokazach tai-chi. W obchody Światowego Dnia Zdrowia włączył się również
łódzki NFZ. W szpitalu w Brzezinach specjaliści będą zakładać pacjentom konto ZIP i odpowiedzą na pytania

dotyczące darmowego leczenia. Co więcej, w szpitalu będzie można otrzymać kopertę życia, a także zmierzyć
(w godz.9.30-11.30) stężenie glukozy we krwi (trzeba być na czczo albo min. dwie godziny po lekkim posiłku).
W ubiegłym roku łódzki NFZ zapłacił za leczenie pacjentów z cukrzycą ponad 32 mln zł. A z leczenia w
poradniach POZ, poradniach specjalistycznych i szpitalach skorzystało 131 tysięcy 996 pacjentów z cukrzycą.
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