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e-m ail: cłntrum@;ginękolqgia,or,rfe.nł

pcgłębiana diagncstyka rozwoju psychomotorycznęgo dziecka poptzęz badarria: Ocena
kamieni milowycŁ, Momchijska funkcjonalna diagnostyka, Skala Brazeltona, Mętoda
Pręchtla,
nirłęlowanie aieprarxridłowaści w rozwoju dzięci do lat ż * porady lękarza
pediatrylneonatologa, neurologopedy, psyclrologa,

dietetyĘ gastrologa, fizjoterapeuty,

Koordynacją nad w/w świadczeniami zajmują się ze stroay Cełtrum Fanie:
e Agnieszka Boręcka tęt.77 454 54 01 wew. 661 e-mai1: aborecka(@ginekologia.opole.p1
(wczesas wl,kryrł.anie wad rozwojowych - deinw-a-zyjne badania prenatalne dla kobięt poniżej
35 roh: Ęcia),
r Małgarzata ł,akomska tęl.77 454 54 01 węw, 61l ę-mail: mlakomska@ginekologia.opole.p1

{płgłębi**a dĘaostyka rozlvoju psychomotofi/calego: Ocena kamied milowycŁ,

Monachijska frrnkcionalna diąnostyĘ Męt*da Frechtla. niwęlorłanie nieprawidłowościrv
rozr.voju dzięci do lat 2 - porady lekarza pediatrylneorraloĘą neurologopedy, psychologa,

r

dietetyĘ gastrologa" §zjoterapeuly},

Agrrieszka TłVojsatel:-66tź16 58l e=mail: awojsa(d)ginekologia.opole.pl

{pagłę}icna diagrostvka razrvojl psychomotorycznęgo - Skala Brazeltoną poradnictwo
specjali*yczłe dla rodziców - pora.dy udzielanę przez lekarza neonatologa, ner:rologopedę,
psychologa, dietętyka, fizjaterapeutę, pielęgniarkę, połozną, pa:r*ika}.

Zespół Opieki Zdrowotrcj w Nysie zapr:§za la badania: Wczesnę wykrywanie wad rozrvojowych łieirrx,aeyj*e b*dania prenatalne dla kobi* porriżej 35 roku zycia.
Kantakt: lęk. Erva Trrrniak
tel. 77 4087882; 510 068 1ż{} - *toreĘ piątdk w godz. 12.00 -14.00

Uniwersytecki Szpiłal Kliniczny rr Opall rsaliĄe szczepienia w za}iręsię pr*§laktvki zak*żęń
pneumokokowych"

Kontak1; 77 45ż{} 225

V/ związku z powl,ższyn zwracamy się z prośbąo poinformowaaie Pajrstwa podopiełzlych o
'1§szystkie
wyzej
stworzonyclr maźliwościaclrskorzystania zę świadczęńcraz zakręsie icŁ udzięlałia.
wynrienione badanialkonsultacje ą wvkonvwane bezpłatnie,
Zwracamy się rórvniez z prośbąo §yznaczenie osoby z Państwa strony zń*tą moglibyśmy
się korrtaktowac w sprawach zlłriązanych z realiracją Pr*jekfu. Portlzsą informacje prosinry przesłac

P"EKToI{
Z nl,razami szacunku

T]lł1

,,Ktłor4,E*wanie i kompleluowe wsparcie rodziłly w zakre§e pora*ńctrv* specjałiś7cznego,
prartbk4łki, ńagrnstyki i niwełowałlianieprcłwidławościw rarłłajudzieci do lat 2"
Prajekt współfinansowany przez Unię Europejskq ze srodków Europejskiego Funłlaszu Społecznego
w ram*ch Regiołłalnego ?rogramu OperacyJnego Wojewódzhła Opolskźego aa lsła 2014-2020
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