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Odpowiadając  na  Pani  interpelację  z  dnia  25  lutego  2021  roku  w sprawie  sfinansowania
leczenia ortodontycznego dzieci z kaliskiego Domu Dziecka uprzejmie informuję.
Dom  Dziecka  w  Kaliszu  od  01.01.2021  r.  przekształcony  w  trzy  odrębne  placówki  zapewnia
całodobową  opiekę  i  wychowanie  dzieciom  całkowicie  lub  częściowo  pozbawionym  opieki
rodzicielskiej.  Wychowankowie  mają  zapewnione  niezbędne  potrzeby,  w  szczególności  bytowe,
rozwojowe,  społeczne,  zdrowotne  i  emocjonalne.  Praca  wychowawcza  ukierunkowana  jest  na
działania terapeutyczne i kompensacyjne, kompleksową pomoc psychologiczno - pedagogiczną oraz
przygotowanie  wychowanków  do  samodzielnego,  dorosłego  funkcjonowania.  Szczególny  nacisk
położony jest na rozwój edukacyjny dziecka i kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości.
Nad odpowiednią opieką wychowanków czuwa dyrektor placówek, który stara się zapewnić potrzeby
wychowanków nie tylko w zakresie opieki zdrowotnej, ale również innych sfer życia, a zwłaszcza
edukacji.  Szczególnie  w  obecnym  czasie  jedną  z  najistotniejszych  kwestii  jest  zabezpieczenie
wychowanków  przed  zarażeniem  COVID-19  oraz  zapewnienie  zdalnej  nauki  na  odpowiednim
poziomie.

Również w kwestii  zapewnienia opieki medycznej,  informuję że wszyscy wychowankowie
objęci  są opieką medyczną na odpowiednim poziomie,  dostosowanym do stanu zdrowia i  potrzeb
każdego  wychowanka.  Dzieci  korzystają  z  poradni  specjalistycznych  nie  tylko  na  terenie  Miasta
Kalisza ale również w Poznaniu, Koninie, Łodzi. Nad wszystkim czuwa pielęgniarka zatrudniona w
placówce, która bardzo dba o sprawy zdrowotne wychowanków. W zakresie opieki stomatologicznej
od wielu lat  wychowankami opiekuje  się Pani  doktor Urszula  Włodarek,  która nieodpłatnie leczy
wszystkie  dzieci  z  nowo  powstałych  placówek.  Dzięki  staraniom  Pani  doktor  Włodarek  oraz
sponsorom  pięcioro  dzieci  wymagających  niezbędnego  leczenia  ortodontycznego  jest  w  trakcie
leczenia.  Jesteśmy bardzo wdzięczni  Pani  doktor Urszuli  Włodarek oraz sponsorom za wsparcie i
otoczenie opieką stomatologiczną wychowanków.

Należy podkreślić, że naszym priorytetem jest zapewnienie wszystkim naszym wychowankom
równego  dostępu  do  opieki  medycznej,  na  poziomie  niczym  nie  ustępującym  każdemu  dziecku.
Oznacza to,  że wszyscy wychowankowie objęci  są ubezpieczeniem zdrowotnym i w jego ramach
mogą  korzystać  z  bezpłatnych  konsultacji  i  wizyt  lekarskich,  w  tym  specjalistycznych,
zakontraktowanych przez NFZ. 
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