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BEZPIECZEŃSTWO AKTUALNOŚCI

Wielu rodziców interesuje się zagadnieniem dyslek-
cji, szukając wyjaśnienia przyczyn trudności szkolnych 
swoich dzieci.

Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specy-
ficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Określe-
nie „rozwojowa” oznacza, że opisane trudności występują 
w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej. 

Dysleksję rozwojową diagnozuje się w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych. Badania przeprowa-
dzane są przez psychologa, pedagoga a często także 
przez logopedę. Do poradni rodzice mogą udać się 
bez skierowania, badania są bezpłatne i przeprowa-
dzane tylko za pisemną zgodą rodziców.

Uczniowie z dysleksją rozwojową mają prawo do 
dostosowania form nauczania i wymagań programo-
wych do ich poziomu. Dlatego też po badaniu rodzice 
otrzymują pisemną opinię, która powinna być przeka-
zana szkole. Opinia zawiera opis słabych i mocnych 
stron funkcjonowania dziecka. Znajdują się w niej 
także wskazania co do form pomocy, jaką powinno 
otrzymać dziecko. Otrzymanie opinii stwierdzającej 
dysleksję nie jest jednak ostatnim, ale pierwszym kro-
kiem na drodze do pokonania trudności.

Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania powin-
ny uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, 
których istota sprowadza się do korekcji, czyli usprawniania 

Pomóż dziecku z dysleksją
zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych. Celem 
prowadzenia terapii jest stymulowanie ogólnego rozwoju 
ucznia i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia 
się czytania i pisania. Zadaniem terapii jest także łagodze-
nie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych 
niepowodzeń, oraz wypracowanie motywacji do nauki.

Uczniowie z wszystkich przedszkoli i szkół Pusz-
czykowa, mający trudności w nauce czytania i pisania 
mogą korzystać z fachowej pomocy w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Mosinie. Poradnia mie-
ści się przy ulicy Śremskiej 14. Telefoniczne zgłoszenia 
dzieci na badania przyjmowane są we wtorki, środy  
i czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00, pod nume-
rem telefonu 061 813 24 21.

Formą pomocy zaproponowaną przez pracowni-
ków Poradni w ramach Programu Profilaktyki Dysleksji 
jest organizowanie dni otwartych w ramach europej-
skiego tygodnia świadomości dysleksji.

Najbliższe DNI OTWARTE odbędą się 13 i 14 li-
stopada (wtorek i środa) w godzinach od 16.00 do 
18.00. W tych dniach będą dyżurować pracownicy 
poradni (psycholog i pedagog), odpowiadając na py-
tania z zakresu dysleksji rozwojowej (objawy, formy 
pomocy, prawa uczniów z dysleksją).

Zapraszamy serdecznie uczniów, rodziców i na-
uczycieli.   Maja Bobrowska, psycholog

Starosta Poznański zaprasza na bezpłatne bada-
nia profilaktyczne cukrzycy typu II oraz raka gruczołu 
krokowego. Program skierowany jest do osób z rocz-
ników 1937 – 1961 zamieszkałych na terenie gmin 
powiatu poznańskiego.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, jej przyczyną 
jest zaburzenie wydzielania insuliny. Nierozpoznana 
prowadzi do groźnych powikłań i w konsekwencji do 
inwalidztwa. Dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn. 

Rak gruczołu krokowego – to najczęściej występu-
jący rodzaj nowotworu u mężczyzn.

Badania wykonywać będzie Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. 
Stefana Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. 
Do wykonania badania niepotrzebne jest skierowanie.

Osoby zgłaszające się na badania muszą być NA CZCZO
Badanie polega na analizie pobranych próbek krwi.

Rejestracja telefoniczna (od poniedziałku do piątku) 
pod nr tel. 061 89 84 037 i 89 84 031 w godz. 
od 11.00 do 13.30.

Niezbędne jest podanie numeru PESEL.
W gminie Puszczykowo badania będą prowadzo-

ne w terminach:
• 22 listopada 2007 roku w godz. 8.00 – 11.00
• 26 listopada 2007 roku w godz. 8.00 – 11.00
w Przychodni Zdrowia „Salus” w Puszczykowie, 

ul. Poznańska 36

Badania finansowane są w całości przez Po-
wiat Poznański.  

Sprawdź, czy zagraża ci osteoporoza?!
Zapraszamy na bezpłatne badanie gęstości kości – denstometrię.

Badanie odbędzie się dnia 7.11.2007 od godziny 11.00 do 17.00 w Przychodni Zdrowia „Salus” w Puszczy-
kowie, ul. Poznańska 36. Po badaniu zapewniona bezpłatna konsultacja lekarska!!!
Zapisy pod numerem telefonu 061 8133 203, osobiście w rejestracji przychodni lub osobiście w dniu akcji.   

Zapraszamy

Bezpłatne badania profilaktyczne

Osteoporoza – bezpłatne badania


