Działalność pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności w
zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;
2) pobudzanie aktywności prozdrowotnej jednostki i społeczeństwa na rzecz zdrowia,
propagowanie zasad zdrowego stylu życia;
3) wdrażanie, monitoring i ocena realizowanych działań z zakresu profilaktyki chorób i
promocji zdrowia;
4) promowanie działań zmierzających do:
a.
b.
c.
d.
e.

zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, zakaźnym i nowotworowym,
ograniczania próchnicy zębów i chorób przyzębia,
zmniejszania rozpowszechnienia palenia tytoniu,
poprawy sposobu żywienia ludności,
zwiększania aktywności fizycznej ludności;

5) organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad, udzielanie wsparcia organizacyjnego,
metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych
akcji i innych działań prozdrowotnych;
6) opracowanie i wydawanie materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych oraz
dystrybucja materiałów;
7) podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z diagnozy środowiska
lokalnego;
8) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi oraz
innymi partnerami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych realizowanych na
terenie powiatu.

I. Programy Krajowe

1. Profilaktyka palenia tytoniu
1.1Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i
zadania na lata 2014-2018.
Celem głównym jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i
biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim.
1.2. Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży:
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A. Czyste Powietrze Wokół Nas
Program ma na celu wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym
tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w
zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

D. Bieg po zdrowie
Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości
palenia papierosów i używania e-papierosów . Program skierowany jest do uczniów klas IV szkół podstawowych
i ich rodziców. W roku szkolnym 2016/2017 realizowało program 5 szkół. W programie wzięło udział 149
uczniów i 149 rodziców.

2. Światowy Dzień Zdrowia

3.Profilaktyka HIV/AIDS
3.1.Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021

.
4.„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych
środków psychoaktywnych”
Celem głównym programu jest ograniczenie używania tytoniu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
przez kobiety w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia.

4.1.Program ARS, czyli jak dbać o miłość –profilaktyka uzależnieniu od
alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych dla szkół ponadgimnazjalnych
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.

5.Profilaktyka nadwagi i otyłości Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę!”
Celem głównym Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży, poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o indywidualną
odpowiedzialność i wolny wybór jednostki.

II.Programy wojewódzkie

6.1 Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”
Celem głównym programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród
dzieci 6-letnich i ich rodziców.
.

6.2.„Wybież Życie Pierwszy Krok”- program profilaktyki raka szyjki macicy ddla szkół
ponadgimnazjalnych

6.3. Projekt „Wiem nie biorę –jestem bezpieczny” celem

programu jest wzrost świadomości
społecznej natemat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na
funkcjonowanie organizmu ludzkiego.
.

INNE INTERWENCJE:
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Profilaktyka używania narkotyków w tym „DOPALACZY”.

Profilaktyka chorób nowotworowych.

Profilaktyka wszawicy
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Profilaktyka grypy

Bezpieczne wakacje
Bezpieczne ferie
Zdrowe odżywianie
Profilaktyka chorób odkleszczowych
Profilaktyka WZW A
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