Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Lekarze przyjmujące w poradni:

dr n. med. Jacek Grażyński
lek. med. Mariusz Sroczyński
lek.med. Magdalena Frankowicz

Rejestracja do poradni może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich, emailem
lub elektronicznie za pośrednictwem systemu OSOZ (rejestracja internetowa &ndash;
http://www.osoz.pl/osoz/servlet/index)
tel. (061) 6 477 759
e-mail: chirurgia@posum.pl

Wykonujemy konsultacje dzieci skierowanych przez lekarzy posiadających kontrakt z NFZ.
Kwalifikujemy małych Pacjentów do leczenia operacyjnego.

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni
specjalistycznych.
Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.

Do najczęściej leczonych schorzeń należą:
- przepuklina pachwinowa
- przepuklina pępkowa
- wnętrostwo, czyli niezstąpione jądro
- stulejka - zwężenie napletka
- spodziectwo - nieprawidłowe ujście cewki moczowej u chłopców
- wrastające paznokcie
- zmiany skórne takie jak: znamiona barwnikowe, kaszaki, brodawki wirusowe, naczyniaki
- złamania, zwichnięcia
- oparzenia
- wszelkie stany pourazowe.

http://www.posum.pl
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Z Konwencji Praw Dziecka wynika m.in.,że przysługujące każdemu obywatelowi oczywiste prawo do
ochrony zdrowiama w odniesieniu do dzieci wyjątkowy charakter i dziecku należy się " szczególna
ochrona i szczególna troska "( p. 2, 4 i 5 Deklaracji Praw Dziecka )i ma ono prawo do pierwszeństwa w
tej ochronie i pomocy ( p. 8 tejże Deklaracji ). Chirurgia dziecięca to specjalność zabiegowa medycyny,
której zakres działania obejmuje człowieka od pierwszych dni życia: okres noworodkowy - w tym dzieci
przedwcześnie urodzone, niemowlęta, dzieci małe i duże do ukończenia 18 roku życia. Wyodręnienie tej
gałęzi medycyny z chirurgii związane jest z odkryciem, iż pokutujące całw wieki przeświadczenie, że
dziecko jest "małym dorosłym" jest fałszywe. Dziecko, szczególnie małe, w znacznym stopniu rózni się
od dorosłego - zwłaszcza chwiejnością równowagi wodno-elektrolitowej, regulacją temperatury ciała czy
innych procesów matabolicznych, dlatego też medycyna pediatryczna posiada swoją specyfikę i nie jest
zminiaturyzowaną medycyną ludzi dorosłych.
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