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Karta zdiagnozowanych schorzeń i nieprawidłowości zdrowotnych  

Miejscowość: Moszczanka  

Data akcji: 19.11.2014 roku  

CUKRZYCA 

ZDIAGNOZOWANA: 

(PACJENT O NIEJ WIEDZIAŁ) 

4 

CUKRZYCA 

ŚWIEŻOROZPOZNANA WG 

NORM W KARCIE BADAŃ: 

1 

STAN PRZEDCUKRZYCOWY: 

 

2 

LICZBA WYDANYCH 

GLUKOMETRÓW: 

3 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE: 

 

10 

 

 

ZABURZENIA PRACY SERCA:  

 

6 

 

 

OBNIŻONA TEMPERATURA 

CIAŁA (PONIŻEJ 35 STOPNI): 

12 

NIEDOWAGA:  BMI PONIŻEJ 

18, 5 

2 

OTYŁOŚĆ: BMI POW. 25 

 

4 

BMI POW. 30 

 

0 

BMI POW. 40  

 

0 

OTYŁOŚĆ BRZUSZNA: 

 

0 

OTYŁOŚĆ TYPU 

POŚLADKOWO – UDOWEGO:  

0 

 

Wnioski: Podczas akcji przebadano łącznie 39 osób. Wykryto liczne 

zaburzenia ze strony pracy serca (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu 

serca) a także nowe stany przed cukrzycowe i najprawdopodobniej jedną 

cukrzycę, kilka osób miało stwierdzoną lekką nadwagę, natomiast dość dużo 

osób miało obniżoną temperaturę ciała (średnia 34, 6 – 34, 7°C). Badane 

osoby zgłaszały nam w wywiadzie, że w ostatnim czasie nie korzystały z usług 

publicznej służby zdrowia. Często też mimo złych wyników badani stwierdzali 
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„ale przecież czuje się dobrze” albo „ale nic mi nie jest” co dowodzi, że takie 

akcje są bardzo potrzebne.  

Widzimy konieczność przeprowadzenia tego typu akcji ( jednocześnie 

obniżając granicę wieku do +40 lat  gdyż takie osoby też zgłaszały nam chęć 

skorzystania z badań) na terenie kolejnych sołectw gminy Raszków, gdyż 

Gmina i Miasto są dość rozległe terytorialnie liczą w sumie 23 wioski, a 

najbliższy Ośrodek Zdrowia, Laboratorium i Apteki znajdują się tylko w samym 

Raszkowie, więc osoby w wieku +40 roku życia mieszkające w sołectwach 

oddalonych od Raszkowa mogą być pozbawi one dostępu do badań i 

profilaktyki, ze względu na trudności np. komunikacyjne (likwidowanie 

połączeń przez MZK między sołectwami do miejscowości docelowej czyli 

Raszkowa).  

Duża odległość wynikająca np. z zamieszkiwania z dala od ośrodka zdrowia 

również może powodować to, że osoby nie korzystają z tego typu świadczeń, 

dlatego ważne jest aby kolejne akcje były organizowane dla mieszkańców w 

ich rodzimych sołectwach, tak aby bez większego problemu mogli dojść i 

skorzystać z badań profilaktycznych.  

 

(-) mgr Anna Maria Białkowska  

 


