UCHWAŁA NR LII/673/10
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157
poz.1241) w związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 161
poz.1278) oraz uchwały Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Białegostoku na lata 2005 – 2010” uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Miejski Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki na rok 2010” stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik do Uchwały Nr LII/673/10
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 22 lutego 2010 r.
MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI NA ROK 2010
C ZĘ Ś Ć I . W P R O W A D Z E N I E
Z D R O W I E T O S T A N P EŁNEGO FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO DOBREGO
SAMOPOCZUCIA (DOBROSTANU) , A NIE TYLKO BRAK CHOROBY LUB KALECTWA. Światowa
Organizacja Zdrowia.
Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 nakłada na gminę obowiązek zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym spraw z zakresu ochrony zdrowia jako zadania własne. Również ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zobowiązuje powiat do realizacji zadań z zakresu promocji
i ochrony zdrowia.
ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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Promocja
zdrowia to proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę.
Celem tego
procesu jest wyposażenie jednostek i grup w taki poziom wiedzy i umiejętności oraz w takie możliwości działania,
aby mogły nie tylko reagować właściwie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, ale także na co dzień realizować normy
wynikające z przyjęcia prozdrowotnego stylu życia.

Edukacja zdrowotna stanowi podstawowy element promocji zdrowia i ma prowadzić do zapoznania się z celami
działań na rzecz zdrowia pozytywnego oraz zapobiegania chorobom poprzez wpływ na zachowania osobnicze,
postawy i wykazanie korzyści płynących z zachowania zdrowia. Polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, lecz
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Organizacja Zdrowia.
Ustawa z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 7 nakłada na gminę obowiązek zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty w tym spraw z zakresu ochrony zdrowia jako zadania własne. Również ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zobowiązuje powiat do realizacji zadań z zakresu promocji
i ochrony zdrowia.
Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę. Celem tego
procesu jest wyposażenie jednostek i grup w taki poziom wiedzy i umiejętności oraz w takie możliwości działania,
aby mogły nie tylko reagować właściwie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, ale także na co dzień realizować normy
wynikające z przyjęcia prozdrowotnego stylu życia.
Edukacja zdrowotna stanowi podstawowy element promocji zdrowia i ma prowadzić do zapoznania się z celami
działań na rzecz zdrowia pozytywnego oraz zapobiegania chorobom poprzez wpływ na zachowania osobnicze,
postawy i wykazanie korzyści płynących z zachowania zdrowia. Polega nie tylko na przekazywaniu wiedzy, lecz
także na uczestniczeniu we współdziałaniu , dwukierunkowym porozumiewaniu się oraz na podkreśleniu znaczenia
czynników społecznych ekonomicznych, fizycznych i politycznych, których podstawą jest dokonywanie wolnego
wyboru. Edukacja zdrowotna ma dostarczyć informacji i wiedzy na temat zdrowia, wzmacniać działania na rzecz
zdrowia, przekonywać oraz zapewniać wpływ na tworzenie zdrowotnej polityki społecznej.
Profilaktyka oznacza odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się i/ lub rozwojowi danego
zjawiska w konkretnej społeczności; profilaktyka może również polegać na promowaniu alternatywnych zjawisk
w stosunku do tych, które usiłuje wyrugować.
- II – rzędowa /II stopnia/ - zapobieganie ukierunkowane na określoną społeczność, wysoce zagrożoną, tzn. na
grupy wysokiego ryzyka,
- II – rzędowa /II stopnia/ - zapobieganie ukierunkowane na określoną społeczność, wysoce zagrożoną, tzn. na
grupy wysokiego ryzyka,
- I I I – rzędowa / III stopnia/ - zapobieganie ukierunkowane na jednostki, które zostały j uż dotknięte
uzależnieniem/ chorobą, pokonały ją i nie chcą ponownie cierpieć z jej powodu (często identyfikowane
z leczeniem i rehabilitacją).
Wynikiem wprowadzenia zapisów w w/w ustawach było wdrożenie do realizacji ogólnopolskiego programu
poprawy stanu zdrowia mieszkańców Polski. W roku 2007 został przyjęty Narodowy Program Zdrowia na lata
2007-2015 zawierający się w 15 celach operacyjnych.
Gmina Białystok jako kreator polityki społecznej oraz inicjator projektów z zakresu ochrony zdrowia w swych
działaniach opiera się również na innych ogólnopolskich projektach, których autorem jest Ministerstwo Zdrowia:
- Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV,
ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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- Rządowy Program Polityki Zdrowotnej i Społeczno – Ekonomicznej Zmierzającej do Zmniejszenia Konsumpcji
Tytoniu w Polsce.
Białystok od 1993 r. jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Stowarzyszenie jest ogólnokrajową
organizacją skupiającą obecnie 42 miasta i gminy o łącznej populacji 7,5 mln mieszkańców, których władze
w lokalnej polityce zdrowotnej wdrażają na terenie swego działania promocję zdrowia. Głównymi celami
Stowarzyszenia są m.in.:
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- poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin,
- wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regionach i gminach,
- aktywizowanie społeczności w gminach do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony zdrowia.
Jako główne zadania Stowarzyszenie postawiło sobie:
- powszechną edukację społeczeństwa w zakresie promocji zdrowia,
- upowszechnienie zdobytych doświadczeń, materiałów, baz danych,
- współpracę z innymi ośrodkami zajmującymi się problematyką zdrowotną.
Przewodnie hasło organizacji: „Zdrowe Miasto” to nie honorowy tytuł przyznawany przez Światową Organizację
Zdrowia –to cel, który możemy razem osiągnąć. W ramach współpracy pomiędzy miastami zrzeszonymi
w Stowarzyszeniu następuje ścisła wymiana informacji w zakresie realizowanych projektów promocji zdrowia
i profilaktyki. Coroczne konferencje Zdrowych Miast sprzyjają wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów
personalnych pomiędzy pracownikami zajmującymi się bezpośrednio tematyką profilaktyki. Dzięki Stowarzyszeniu
Miasto Białystok przedstawiane jest jako lider działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki na forum kraju
i zagranicą. System corocznych Grantów Stowarzyszenia umożliwia instytucjom z miasta ubieganie się
o dofinansowanie realizowanych projektów. Stowarzyszenie organizuje szkolenia tematyczne, które są nieodpłatne
dla uczestników z miast zrzeszonych w ramach organizacji.
Rada Miejska Białegostoku w „Strategii Rozwoju Białegostoku” przyjęła do realizacji projekt „Białystok Zdrowe
Miasto”. Główne cele projektu to:
- poprawa warunków zdrowotnych mieszkańc ó w B i ałegostoku poprzez zmniejszenie wskaźników
zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia, nowotworów oraz urazów i zatruć,
- zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych,
- zwiększenie prozdrowotnej świadomości społecznej oraz odpowiedzialności osobistej za zdrowie,
- tworzenie lobbingu zainteresowanego problemami zdrowego Białegostoku jako dobra wspólnego.
- scenariusze zajęć do klas IV – VI w szkole podstawowej,
Osiągnięcie celów jest możliwe przez ciągłą realizację zadań promocji zdrowia. Priorytetami w ostatnich latach
w mieście stały się działania w kierunku kształtowania w społeczeństwie postawy odpowiedzialności za zdrowie
swoje i najbliższych oraz kreowania zdrowego i aktywnego stylu życia. W celu realizacji powyższych zapisów
Miasto Białystok podpisało porozumienie z NFZ odnośn i e w s p ółpracy w ramach programów badań
przesiewowych.
Ponadto Miasto podejmuje:
- promocję programów wychowania zdrowotnego w środowisku szkolnych,
MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ.
Podpisany.
- ID:
programy
badań przesiewowych w zakresie
niwelowania chorób społecznych,

- realizację programów profilaktyki uzależnień,
- profilaktyki HIV/AIDS,
oraz wspomaga organizacje pozarządowe realizujące programy prozdrowotne.
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C ZĘ Ś Ć I I . D I A G N O Z A
1) Ogólna charakterystyka miasta.
Białystok jest stolicą województwa podlaskiego i regionu północno - wschodniego. Swoją nazwę wywodzi od
stoku zbocza nad rzeką Białą (Biały Stok). Pierwsze wzmianki pisane znajdują się w dokumencie z 1426 r.
i dotyczą miejscowości Bielszczany Stok. Prawa miejskie miasto otrzymało w okresie panowania króla
Augusta III w 1749 r.
Do zewnętrznych atutów rozwojowych Białegostoku zaliczono położenie geograficzne miasta. Białystok leży
na szlakach komunikacyjnych drogowych i kolejowych między wschodem i zachodem, północą i południem.
Jest położony blisko wschodniej granicy państwa polskiego, leży w obszarze „Zielonych Płuc Polski”,
w strefie niezdegradowanego środowiska przyrodniczego. W pobliżu Narwiańskiego Parku Krajobrazowego
i Knyszyńskiego Parku Krajobrazowego (dodatkowo w sąsiedztwie Białowieski i Biebrzański Park Narodowy).
Środowisko to jest atutem potencjalnego rozwoju turystyki, wypoczynku i motorem rozwoju gospodarczego
części gmin i samego Białegostoku. Do niepokojących zjawisk zaliczono:
- zróżnicowanie społeczeństwa pod kątem standardu życia, pracy itd.,
- wzrost międzynarodowej przestępczości i terroryzmu,
- narastanie zagrożenia katastrofą ekologiczną - istnienie elektrowni atomowych (na terenie Litwy - Ignalin,
Ukraina - Rowno i Czernobyl).
2) Demografia.
Białystok jest miastem o zwartej zabudowie, zamieszkuje go 294 153 (stan na 31 grudnia 2008 r., dane WUS Białystok), z tego
137455 mężczyźni i 156698 kobiety.
Ludność w podziale na płeć.

ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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3) Szkolnictwo.
Na terenie miasta Białystok funkcjonują następujące placówki oświatowe:
- 55 przedszkoli samorządowych,
- 37 szkół podstawowych,
- 29 szkół gimnazjalnych,
- 18 placówek wychowawczo – opiekuńczych wraz ze szkołami specjalnymi,
- 15 szkół wyższych,
- 102 szkoły niepubliczne (zawodowe, licea, policealne, gimnazja, podstawowe).
4) Sytuacja zdrowotna mieszkańców miasta . Zasoby służby zdrowia.
a) Zakłady Opieki Zdrowotnej i Praktyki Lekarskie – 270 w tym:
- publiczne zakłady opieki zdrowotnej – 26,
- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – 196.
b) Praktyki lekarskie - 52.
c) Apteki – 104 w tym 2 pełniące dyżury nocne stałe lub okresowe i 46 wyłącznie leków gotowych.
d) Stacjonarna opieka zdrowotna .
- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17 , 15-274 Białystok
- Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ,ul. Sienkiewicza 79 15-003 Białystok,

ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. dr J. Sztachelskiego, ul.M.C. Skłodowskiej 24 A 15-273 Białystok,
- Białostockie Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej –Curie, ul. Ogrodowa12, 15-027 Białystok
- SPS Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Warszawska 18, 15-950 Białystok,
- SPW Szpital Specjalistyczny im. K.Dłuskiego ul. Żurawia 14, 15-950 Białystok
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d) Stacjonarna opieka zdrowotna .
- Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, ul. Waszyngtona 17 , 15-274 Białystok
- Samodzielny Szpital Miejski im. PCK ,ul. Sienkiewicza 79 15-003 Białystok,
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. dr J. Sztachelskiego, ul.M.C. Skłodowskiej 24 A 15-273 Białystok,
- Białostockie Centrum Onkologii im. M.Skłodowskiej –Curie, ul. Ogrodowa12, 15-027 Białystok
- SPS Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Warszawska 18, 15-950 Białystok,
- SPW Szpital Specjalistyczny im. K.Dłuskiego ul. Żurawia 14, 15-950 Białystok
- SPW Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, ul. M.C.Skłodowskiej 26, 15-950 Białystok
- Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok
- Prywatna Klinika Położniczo-Ginekologiczna ,ul. Parkowa 8, 15-224 Białystok
- NZOZ „Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza” , ul. Zamenhofa 19 15-435 Białystok
e) Stan zdrowia mieszkańców
Liczba zgonów z powodu chorób nowotworowych w roku 2007 w województwie podlaskim.

Najczęściej występujące nowotwory u kobiet.

ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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Najczęściej występujące nowotwory u kobiet.

Objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy – II kwartał 2008 r.

ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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Objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy – II kwartał 2008 r.

Wskaźniki zapadalności i zachorowalności na choroby zakaźne w roku 2008.

5) Badania socjologiczne.
Wyniki badań socjologicznych w aspekcie „Styl życia młodzieży a zdrowie”.
W roku 2005 Referat Zdrowia przeprowadzał badania ankietowe skierowane do reprezentatywnej (2500
uczestników) grupy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
a) Założenia metodologiczne badania:
Cele pracy teoretyczne i praktyczne, przedmiot badań,
- Zidentyfikowanie głównych zagrożeń zdrowia młodzieży Białegostoku,
- Określenie społeczno - kulturowych uwarunkowań problemów zdrowotnych,
- Wskazanie ewentualnych kierunków oddziaływań profilaktycznych.
b) Zarys wyników badań:

ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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- 30,4% badanych ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry; 52,4% - jako raczej dobry; 15,7% - jako
średni; 1,5% - jako raczej zły i bardzo zły,
- Młodzież białostocka to na ogół osoby optymistycznie nastawione do życia: 41% uważa siebie za
optymistów, dalsze 47% raczej za optymistów, a około 11%, to osoby pesymistycznie nastawione do
życia. Największy wpływ na dobre samopoczucie młodzieży ma ich zdaniem dobra atmosfera w domu,
posiadanie rodziców oraz przyjaciół. W ocenie młodzieży w ażne jest także posiadanie własnej
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- Określenie społeczno - kulturowych uwarunkowań problemów zdrowotnych,
- Wskazanie ewentualnych kierunków oddziaływań profilaktycznych.
b) Zarys wyników badań:
- 30,4% badanych ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry; 52,4% - jako raczej dobry; 15,7% - jako
średni; 1,5% - jako raczej zły i bardzo zły,
- Młodzież białostocka to na ogół osoby optymistycznie nastawione do życia: 41% uważa siebie za
optymistów, dalsze 47% raczej za optymistów, a około 11%, to osoby pesymistycznie nastawione do
życia. Największy wpływ na dobre samopoczucie młodzieży ma ich zdaniem dobra atmosfera w domu,
posiadanie rodziców oraz przyjaciół. W ocenie młodzieży w ażne jest także posiadanie własnej
wartości, a także posiadanie dziewczyny/chłopaka. Na dalszych pozycjach uplasowały się takie
cechy jak: posiadanie pieniędzy, uroda i wygląd zewnętrzny, życie według własnych upodobań,
przynależnoś ć do grupy rówieśników, docenienie i pochwała ze strony innych osób, posiadanie
hobby, długi i spokojny sen. Najmniejszy wpływ ma natomiast postępowanie etyczne i moralne,
- W zakresie uczestnictwa w szkolnych programach prozdrowotnych i edukacyjnych wynika iż
najwięcej osób brało udział w zajęciach z zakresu wychowania prorodzinnego i seksualnego (1097
o s ó b , c o s t a n o w i 7 3 , 2 % o g ółu badanych), a najmniejsza grupa uczestniczyła w zajęciach
dotyczących problematyki chorób zakaźnych (nie dotyczyły one HIV/AIDS). Było to 266 osób, co
stanowi 17,8% uczestników badania. Większoś ć badanych deklaruje jednokrotny lub dwukrotny
udział w zajęciach edukacyjnych w każdej z grup tematycznych. Pozytywny wyjątek stanowi
edukacja prorodzinna i seksualna, gdzie udział w zajęciach w tym zakresie trzykrotny, czterokrotny
i więk s z y d e k l a r u j e aż 63,8% badanych. Zajęcia w każdej z grup tematycznych badani
w przeważającym procencie ocenili jako „raczej przydatne” i „bardzo przydatne”. Za bardzo
przydatne w największym procencie młodzież uznała zajęcia z zakresu problematyki HIV/AIDS. Tak
uważało 56,2% badanych. Przeanalizowano też ocenę zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej ze względu
na osoby prowadzące zajęcia. Zajęcia oceniane przez młodzież jako „bardzo przydatne” i „raczej
przydatne” w największym procencie prowadzili specjaliści spoza szkoły w każdym z bloków
tematycznych. Analiza wyników badań nad uczestnictwem młodzieży Białegostoku w zajęciach
z zakresu edukacji zdrowotnej pozwala stwierdzić, że istnieje związek pomiędzy uczestnictwem w tych
zajęciach a zachowaniami higienicznymi młodzieży i wiedzą z zakresu HIV/AIDS. Badania ukazują
również istotny wpływ sytuacji materialnej rodzin na zachowania zdrowotne badanych. Wyniki tych
badań mogą stanowić pomoc w programowaniu działań edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Białegostoku.
- Wykształcenie rodziców wpływało na sposób żywienia ich dzieci. Wyżej podane nieprawidłowości
rzadziej występowały w rodzinach, w których przynajmniej jeden z rodziców miał wykształcenie
wyższe, w porównaniu do rodzin w których jeden z rodziców miał wykształcenie co najmniej
podstawowe lub zasadnicze,
- Bardzo dobrą aktywnoś ć fizyczną deklarowało jedynie 21% badanych. Brak dostatecznego ruchu
deklarowało aż 54% badanych. Zalecana wielkoś ć wysiłku fizycznego w tej grupie młodzieży była
realizowana zaledwie u 46% badanych,
- Jakkolwiek przeciętny wskaźnik masy ciała w całej grupie mieścił się w granicach normy, to
aktywnoś ć fizyczna była niedostateczna i młodzież s pędzała dużo czasu przy komputerze i telewizji.
Cztery godziny dziennie lub więcej przy komputerze spędzało 22% badanych, natomiast 13%
młodzieży przez więcej niż 4 godziny dziennie oglądało telewizję lub video,
- Wychowaniem zdecydowanej większości badanej młodzieży (72,2%) zajmuje się oboje rodziców. Co
piąta osoba (21,2%) wychowywana jest wyłącznie przez matkę. Ojcowie znacznie rzadziej (2,2%)
samotnie zajmują się dzieckiem. Jeśli chodzi o to kto ma na młodzież największy wpływ okazała się, iż
ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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przede wszystkim wpływ rodziców: matki (76,9% określa ten wpływ jako duży lub bardzo duży) i ojca
(59,7% określa ten wpływ jako duży lub bardzo duży). Stosunkowo silny wpływ wywierają
rówieśnicy związani szczególna więzią: sympatia (50,8% określa ten wpływ jako duży lub bardzo
duży) oraz przyjaciel/przyjaciółka (42,6% określa ten wpływ jako duży lub bardzo duży),
- Sposób żywienia młodzieży zawierał dużo nieprawidłowości. Jedynie 41% badanych spożywało
wartościowe pieczywo razowe częściej niż cztery razy w tygodniu. 36% młodzieży spożywało mleko
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(59,7% określa ten wpływ jako duży lub bardzo duży). Stosunkowo silny wpływ wywierają
rówieśnicy związani szczególna więzią: sympatia (50,8% określa ten wpływ jako duży lub bardzo
duży) oraz przyjaciel/przyjaciółka (42,6% określa ten wpływ jako duży lub bardzo duży),
- Sposób żywienia młodzieży zawierał dużo nieprawidłowości. Jedynie 41% badanych spożywało
wartościowe pieczywo razowe częściej niż cztery razy w tygodniu. 36% młodzieży spożywało mleko
lub napoje mleczne częściej niż cztery razy w tygodniu, natomiast sery białe i twarogi jedynie 13%.
48% badanych spożywało co najmniej raz w tygodniu ryby. Aż 73% badanych spożywało częściej
niż cztery razy w tygodniu masło do pieczywa, natomiast margarynę tylko 15%. Warzywa gotowane,
surowe i owoce spożywało częściej niż cztery razy w tygodniu nie więcej niż 20% badanych. Piwo
częściej niż cztery razy w tygodniu piło 4%, wino 3%, a wódkę 3% badanych.Wykształcenie
rodziców wpływało n a s p o s ó b żywienia ich dzieci. Wyżej podane nieprawidłowości rzadziej
występowały w rodzinach, w których przynajmniej jeden z rodziców miał wykształcenie wyższe,
w porównaniu do rodzin w których jeden z rodziców miał wykształcenie co najmniej podstawowe lub
zasadnicze.
- Bardzo dobrą aktywnoś ć fizyczną deklarowało jedynie 21% badanych. Brak dostatecznego ruchu
deklarowało aż 54% badanych. Zalecana wielkoś ć wysiłku fizycznego w tej grupie młodzieży była
realizowana zaledwie u 46% badanych. Jakkolwiek przeciętny wskaźnik masy ciała w całej grupie
mieścił się w granicach normy, to aktywność fizyczna była niedostateczna i młodzież s pędzała dużo
czasu przy komputerze i telewizji. Cztery godziny dziennie lub więcej przy komputerze spędzało 22%
badanych, natomiast 13% młodzieży przez więcej niż 4 godziny dziennie oglądało telewizję lub video,
- Młodzi Białostoczanie zarówno sami deklarują, jak i dostrzegają w życiu swoich rodziców największe
znaczenie takich wartości jak: szczęśliwe życie rodzinne (młodzież - 1 ranga, 66,5%; rodzice - 1 ranga,
75,0%), zdrowie (młodzież - 2 ranga, 57,8%; rodzice - 2 ranga, 68,9%) oraz pieniądze – zamożność
(młodzież - 5 ranga, 41,1%; rodzice - 4 ranga, 42,9%). Te trzy wartości są najczęściej wskazywane
przez młodzież jako najważniejsze w jej życiu oraz w życiu jej rodziców. Można dostrzec pewne
różnice w hierarchii wartości rodziców i ich dzieci. Dla rodziców znacznie większe znaczenie niż dla
młodzieży mają: spokojne życie (rodzice: 3 ranga, 70,0%; młodzież: 7 ranga, 39,7%) oraz wiara – religia
(rodzice: 5 ranga, 40,1%; młodzież: 12 ranga, 26,5%) Świadczy to o osłabieniu znaczenia wartości
religijno – stabilizacyjnych ważnych w kulturze społeczeństw tradycyjnych.
- Najbardziej popularne wśród młodzieży ze środków psychoaktywnych są napoje alkoholowe. Piwo
piło chociaż raz w życiu 87,7%, wino – 71,4% i wódkę – 74,5%. Częste używanie tych trunków
deklaruje: wódkę – 14,9%, wino – 10,3%, piwo – 41,6%. Doś ć niepokojąca jest powszechność
zjawiska upijania się nastolatków - 69,1% doświadczyło tego w swoim życiu, w tym raz – 12,2%, kilka
razy – 33,3%, wiele razy – 16,2%, często – 7,4%. Nieco mniej popularnym środkiem psychoaktywnym
wśród młodzieży jest nikotyna. Inicjację tytoniową przeszło 66,4% respondentów. Kilka razy
w tygodniu lub częściej pali papierosy 31% badanych. Używanie narkotyków zdarza się wśród
młodzieży Białegostoku stosukowo rzadko. Co trzeci badany używał chociaż raz w życiu marihuany –
32,2%. Z haszyszem eksperymentowało – 14,2%; z amfetaminą – 7,9%; z ecstazy – 7,3; z LSD – 2,3%;
z klejami lub rozpuszczalnikami – 2,2%; z kokainą – 1,7%, heroiną – 1,0%. Co siódmy młody badany
używał leków uspokajających lub nasennych bez zalecenia lekarza (13,8%).
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1) Realizacja programów przesiewowych.
a) Współpraca z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w celu realizacji
działań w zakresie:
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B I AŁ Y S T O K W R A M A C H P R O J E K T U B I AŁ Y S T O K Z D R O W E
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1) Realizacja programów przesiewowych.
a) Współpraca z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w celu realizacji
działań w zakresie:
- promocji zdrowia,
- edukacji zdrowotnej,
- profilaktyki
dla osiągnięcia równego dostępu do świadczeń medycznych wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W szczególnośc i w s p ółpraca w zakresie realizacji następujących programów profilaktycznych
w kierunku:
- gruźlicy płuc,
- raka piersi (dotyczy badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat),
- raka szyjki macicy,
- chorób odtytoniowych przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
- chorób układu krążenia,
- HIV/AIDS,
- cukrzycy.
Podział zadań:
NFZ Oddział Podlaski: finansowanie badań profilaktycznych, kontakty z mediami, merytoryczne
opracowanie treści materiałów promocyjnych.
Miasto Białystok: finansowanie spotów telewizyjnych emitowanych przez Telewizję Regionalną TVP
Info, finansowanie spotów radiowych emitowanych przez Radio Białystok, finansowanie druku
materiałów edukacyjnych w lokalnych gazetach, finansowanie druku ulotek i plakatów oraz ich
dystrybucja na terenie Miasta Białystok.
b) Programy profilaktyki chorób nowotworowych gruczołu piersiowego.
Z analizy danych statystycznych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku wynika, że
w województwie podlaskim kilkaset osób rocznie zachorowało na raka piersi i większoś ć przeszła
operację piersi. Operacja polega na częściowym lub całkowitym usunięciu piersi oraz usunięciu węzłów
chłonnych z dołu pachowego, co powoduje utratę sprawności kończyny górnej po stronie operowanej.
Pacjentka po przebytym zabiegu powinna do końca życia podlegać rehabilitacji, aby uzyskać optymalną
sprawność fizyczną oraz zwalczać pojawiający się obrzęk limfatyczny.
Realizowane projekty:
- Zakup badań mammograficznych dla mieszkanek miasta Białegostoku w wieku 40 – 49 lat.
Wykonawca bądź wykonawcy Programu polegającego na badaniu mammograficznych gruczołu
piersiowego wyłaniany jest w drodze postępowania konkursowego. Po rozpatrzeniu ofert przez
powołaną przez Prezydenta Miasta
komisję konkursową z oferentem o najdogodniejszych Strona
warunkach
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podpisywana jest umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych oraz złożenie sprawozdawczości na
temat wykonania programu i wykrytych zmian.
- Program rehabilitacji psychicznej i ruchowej dla kobiet po mastektomii. Od kilku lat Gmina Białystok
wspiera finansowo działalnoś ć „Klubu Amazonek”. Rehabilitacja kobiet po zabiegu mastektomii
polega na rehabilitacji psychicznej i ruchowej pacjentek. W związku z powyższym Miasto opłaca
rehabilitanta, natomiast Klub Amazonek opłaca psychologa i czynsz za salę gimnastyczną wynajętą
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podpisywana jest umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych oraz złożenie sprawozdawczości na
temat wykonania programu i wykrytych zmian.
- Program rehabilitacji psychicznej i ruchowej dla kobiet po mastektomii. Od kilku lat Gmina Białystok
wspiera finansowo działalnoś ć „Klubu Amazonek”. Rehabilitacja kobiet po zabiegu mastektomii
polega na rehabilitacji psychicznej i ruchowej pacjentek. W związku z powyższym Miasto opłaca
rehabilitanta, natomiast Klub Amazonek opłaca psychologa i czynsz za salę gimnastyczną wynajętą
na gimnastykę rehabilitacyjną. Gimnastyka odbywa się w sześciu grupach dwunastoosobowych.
W 2009 roku z gimnastyki skorzystało 72.
- Program edukacyjny dot. nauki samobadania gruczołu piersiowego „Różo w a W s tążeczka”
w szkołach ponadgimnazjalnych. Cele i zadania programu: Uwrażliwienie na fakt istnienia raka piersi,
wprowadzenie nawyku samokontroli piersi u dziewcząt, gdyż istnieje wtedy szansa, że samokontrola
będzie kontynuowana także w późniejszym wieku. Drugim celem jest propagowanie przez uczniów
wiedzy związanej z chorobami nowotworowymi w środowisku rodzinnym.
- Dni Walki z Rakiem /zakup badań, nauka samobadania gruczołu piersiowego, porady lekarzy
ginekologów i onkologów/. Projekt ma charakter akcji prozdrowotnych. W roku 2010 planowana jest
organizacja Dnia Matki w galerii oraz październikowe dni walki z rakiem.
2) Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego
życia.
Żłobki Miejskie – Żłobki Integracyjne
- ul. Wesoła 10
- ul. Rumiankowa 12 z filią prz ul. Upalnej 58
- ul. Wasilkowska 4 z filią przy ul. Warszawskiej 75 a
Przyjmują dzieci w wieku od 3 miesięcy do 3 lat do: grup integracyjnych, Grupy Wczesnej Interwencji (Żłobek
przy ul. Wesołej).
Wszystkim dzieciom zapewniają: opiekę specjalistów (lekarza rehabilitacji medycznej, rehabilitantów,
logopedy, psychologa, pedagoga, zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone różnymi metodami,
gimnastykę ogólnorozwojową, ćwiczenia w wannie z hydromasażem i masaż perełkowy (Żłobek przy ul.
Wesołej), zajęcia „ Ruchu Rozwijającego”, zajęcia w suchym basenie z piłkami, zajęcia umuzykalniające,
zajęcia terapeutyczne z psychologiem, zajęcia z logopedą , zajęcia dydaktyczne dostosowane do wieku
dziecka ( realizacja Programu Wspomagania Rozwoju Dziecka w wieku od 6 m-cy do 3 lat), spotkania dla
rodziców z różnymi specjalistami, wykwalifikowaną opiekę i życzliwą atmosferę .
Dzieciom z Grupy Wczesnej Interwencji proponuje się pobyt do 3 godzin dziennie w formie miesięcznych
turnusów, stałą opiekę lekarza rehabilitacji medycznej, codzienne usprawnianie ruchowe, konsultacje i zajęcia
z z psychologiem, logopedą i pedagogiem.
3) Rehabilitacja psychiczna i ruchowa dla osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Od roku 2002 Gmina Białystok dofinansowuje prowadzenie rehabilitacji psychicznej i ruchowej dla osób
chorych na stwardnienie rozsiane. Rehabilitacja fizyczna w postaci ćwiczeń gimnastycznych odbywa się 1 raz
w tygodniu. Uczestniczy w nich ok. 30 osób. Rehabilitacja psychiczna prowadzona jest w postaci spotkań
z psychologiem. Psycholog pełni raz w tygodniu dwugodzinne dyżury oraz w zależności od potrzeb spotyka
się również z chorymi indywidualnie. W ramach programu prowadzone są zajęcia gimnastyczne w domu
skierowane do osób obłożniePodpisany.
chorych, które nie mogą dotrzeć na salę gimnastyczną.
Zajęcia
ID:chorego
MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ.
Strona
14 / 27te
stanowią podstawę pokazania choremu i jego opiekunom jak należy ćwiczyć w konkretnych przypadkach. Są
to wizyty raz w tygodniu po dwie godziny. Rehabilitantka udziela instrukcji max. 5-krotnie tej samej osobie.
4) Program „Dać Szansę”.
Podstawowym założeniem programu jest terapia i stymulacja dzieci z zaburzeniami w rozwoju i ich rodzin,
rehabilitowanych w Ośr o d k u W c z e s n e j P o m o c y d z i e c i o m U p ośledzonym mieszcząc y m s ię
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w tygodniu. Uczestniczy w nich ok. 30 osób. Rehabilitacja psychiczna prowadzona jest w postaci spotkań
z psychologiem. Psycholog pełni raz w tygodniu dwugodzinne dyżury oraz w zależności od potrzeb spotyka
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4) Program „Dać Szansę”.
Podstawowym założeniem programu jest terapia i stymulacja dzieci z zaburzeniami w rozwoju i ich rodzin,
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w Uniwersyteckiem Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Program skierowany jest do dzieci
w wieku 0-7 l a t . R o lą miasta jest finansowe wsparcie zakupu testów psychologicznych, pomocy
dydaktycznych, edukacyjnych programów komputerowych.
5) Zadania z zakresu zdrowia psychicznego.
a) Projekt „P o w r ó t d o S p ołeczności” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji
Psychiatrycznej - Klub Pacjenta „Przystań” . Model klubowy w rehabilitacji psychiatrycznej ma
wieloletnie tradycje jako forma łącząca profesjonalne i pozaprofesjonalne metody pomocy osobom
z zaburzeniami psychicznymi. Jest to miejsce aktywizacji społecznej i zajęciowej, różnych form
samopomocy. Klub Pacjenta „Przystań” działa od 1 września 1997r. Jest to nowoczesna, jedyna tego
typu w regionie placówka oparta o wzorce działalności klubowej w kraju i za granicą (m.in. Fountain
House w USA, klub De Boei w Eindhoven w Holandii). Klubowiczami są osoby przewlekle chore
psychicznie, prawie w 100% z orzeczoną grupą inwalidzką, wymagające szczególnego wsparcia
i rehabilitacji psychospołecznej. Osoby są kwalifikowane do klubu na podstawie dokumentacji lekarskiej
i osobistego wywiadu. Ośrodek służy przełamywaniu izolacji społecznej chorych, wypełnianiu wolnego
czasu, zachęcaniu do podejmowania pracy – co sprzyja terapii oraz zapobiega nawrotom choroby. Klub
„Przystań” mieści się w budynku wynajmowanym od Urzędu Miasta. Służy jako placówka szkoleniowostażowa dla słuchaczy Policealnego Studium Pracowników Służb Społecznych, studentów Uniwersytetu
w Białymstoku, Kolegium Resocjalizacji i Rewalidacji w Białymstoku. Klub „Przystań” na stałe już wrósł
w lokalną społeczność. Dla wielu osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne stał się jedynym
miejscem do którego uczęszczają. Działalność „Przystani” jest wysoko oceniana zarówno przez samych
uczestników, jak ich rodziny oraz profesjonalistów odwiedzających placówkę. Wymiernym efektem pracy
Klubu Przystań jest fakt iż w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. tylko 16 członków Klubu
z pośród 423 podopiecznych trafiło do szpitala psychiatrycznego, co stanowi ok. 5 % ogółu
klubowiczów. Ponadto z rozmów indywidualnych prowadzonych przez terapeutów zajęciowych,
psychologa i kierownika placówki wynika, że działalnoś ć Klubu odgrywa znaczącą rolę w życiu osób
uczestniczących w zajęciach oferowanych w ośrodku. Największa zaletą jego istnienia jest możliwość
wyjścia z domu i przebywania w towarzystwie innych osób, co daje nieocenione poczucie uczestnictwa
w normalnym życiu ludzi zdrowych, skutecznie odwraca uwagę osób chorych od myśli o chorobie oraz
wpływa pozytywnie na ich samopoczucie psychiczne i stan zdrowia psychicznego. Zajęcia w Klubie
„Przystań” dzielą się na stałe i jednorazowe ze względu na częstotliwoś ć ich odbywania się. Stałe
powtarzają się w każdym tygodniu o ustalonych godzinach należą do nich m.in.: kurs komputerowy,
zajęcia plastyczne, siłownia, basen, nauka języków obcych (niemiecki i angielski), zajęcia teatralne,
muzyczne, kulinarne.
b) Program psychoedukacyjny walki ze stresem „Stres pod kontrolą” realizowany w szkołach
ponadgimnazjalnych w klasach maturalnych. Cel główny Programu to zwiększenie umiejętności radzenia
sobie ze stresem w sytuacjach trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem matury, Zadaniem programu
jest dostarczenie uczniom klas maturalnych wiedzy na temat stresu, jego przyczyn, objawów
psychosomatycznych i technik redukcji napięcia emocjonalnego. Grupą docelową jest młodzież
maturalna liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i zawodowych, techników.
Program
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wyposażony jest w materiały pomocnicze: komplet dla edukatora, poradnik , kaseta z filmem, pakiet dla
maturzysty (zafoliowany), plakat do powieszenia w widocznym miejscu w szkole (drzwi wejściowe, przy
sekretariacie, pokoju nauczycielskim, zejściu do szatni, etc). Pakiet dla maturzysty zawierający m.in.
ulotki o stresie.
c) Projekt szkoleń Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych dla pedagogów i psychologów szkolnych.
Cel główny szkolenia to stworzenie sieci współpracowników dla realizacji systemowej pomocy rodzinom
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c) Projekt szkoleń Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych dla pedagogów i psychologów szkolnych.
Cel główny szkolenia to stworzenie sieci współpracowników dla realizacji systemowej pomocy rodzinom
z problemem przemocy, katalog umiejętności nabywanych i doskonalonych przez uczestników szkolenia.
Każdy uczestnik szkolenia będzie znał instytucje pomocowe z terenu woj. Podlaskiego, pozna aspekty
formalne budowania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Uczestnik szkolenia będzie znał
zasady interwencji wobec przemocy w rodzinie.
d) Projekt Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstw. Cel programu to wsparcie psychologiczne i prawne dzieci
opiekunów przed i w trakcie toczącej się procedury karnej oraz przygotowania ich do uczestnictwa
w rozprawie sądowej czy przesłuchaniu. Adresaci: dzieci z terenu miasta Białystok – ofiary przestępstw
oraz ich opiekunowie. Założenia programu: Dziecko – ofiara nie znając toczących się procedur, czuje się
zagubione i przerażo n e . R o d z i c e są bezradni i nie potrafią skutecznie wspierać dziecko ani
współpracować z instytucjami powołanymi do pomocy. Ideą programu jest stworzenia zespołów
interdycsplinarnych, która pomagać będą dziecku i opiekunom prawnym w procesie zdrowienia jakim
jest diagnoza, terapia i „powrót do życia w zdrowej społeczności”.
6) Program zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej.
Celem programu jest zwiększenie dostępnośc i d o świadczeń zdrowotnych chorym mieszkańcom miasta
Białegostoku w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej oraz umożliwienie rodzinom kontaktu z chorymi.
Edukacja rodzin w zakresie wyprowadzania z traumy związanej z chorobą osoby bliskiej.
7) .Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Białegostoku
powyżej 65 roku życia. Grypa jest ostrą chorobą zakaźną powodowaną przez wirusy. Wedłu g Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) rocznie zapada na tę chorobę około 5 -10% ogólnej populacji. Zarówno
hospitalizacje, jak i zgony najczęściej występują u osób z tzw. grup wysokiego ryzyka, obejmujących m.in.
osoby starsze czy cierpiące na choroby przewlekłe. Do 90% zgonów z powodu powikłań grypy ma miejsce
wśród osób po 65 roku życia. Podstawowym sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami jest
szczepienie. Obecne na polskim rynku szczepionki zapewniają ochronę przed najbardziej groźnymi typami
wirusa grypy. Szczepionki te są bezpieczne i wręcz zalecane u osób starszych czy osób z obniżoną
odpornością. Ze względu na ciągłe zmiany w budowie wirusa, zachodzące w wyniku jego mutacji, corocznie
uaktualniany jest skład szczepionki na podstawie zaleceń wydawanych przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO). Oznacza to, że szczepionki przeciwko grypie są aktualne tylko na jeden sezon. Skuteczność
szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70 – 90%. Odpornoś ć po szczepieniu wykształca się po około
dwóch tygodniach i trwa od 6 do 12 miesięcy. Wykazano również, iż szczepienie przeciwko grypie jest
bezpieczną i skuteczną metodą profilaktyki powikłań pogrypowych w grupach wysokiego ryzyka. Celem
programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę oraz zmniejszenie wskaźnika powikłań pogrypowych
u ludzi starszych poprzez zakupienie przez Miasto profilaktycznych szczepień ochronnych dla mieszkańców
miasta Białegostoku powyżej 65 roku życia.
8) Zakup leków, środków opatrunkowych, pielęgnacyjnych i higienicznych ( w tym środków czystości),
suplementów diety oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Hospicjum dla dzieci prowadzonego
przez Fundację „Pomóż im”
9) Opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem
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Program prowadzony jest w Szkole Rodzenia, która funkcjonuje od 1976 r. Znajduje się w budynku przy ul.
Bukowskiego 4 w Białymstoku. Czynna jest w godz. od 8. 00 do 19. 00. Celem głównym jest edukacja kobiet
ciężarnych i ich mężów w zakresie fizjologii ciąży, przygotowania psychicznego i fizycznego do porodu.
Edukacja w zakresie naturalnych metod regulacji poczęć oraz opieki nad noworodkiem i niemowlęciem. Praca
Szkoły polega na prowadzeniu ćwiczeń kinezyadaptacyjnych z nauką oddychania przeponowo – brzusznego
oraz wykładach teoretycznych
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Program prowadzony jest w Szkole Rodzenia, która funkcjonuje od 1976 r. Znajduje się w budynku przy ul.
Bukowskiego 4 w Białymstoku. Czynna jest w godz. od 8. 00 do 19. 00. Celem głównym jest edukacja kobiet
ciężarnych i ich mężów w zakresie fizjologii ciąży, przygotowania psychicznego i fizycznego do porodu.
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Szkoły polega na prowadzeniu ćwiczeń kinezyadaptacyjnych z nauką oddychania przeponowo – brzusznego
oraz wykładach teoretycznych
Tematyka wykładów:
- Psychoprofilaktyka okołoporodowa,
- Ciąża, higiena, budowa, leki,
- Poród, oznaki zbliżającego się porodu, omówienie zestawu do zabrania do szpitala, przygotowanie
wyprawki do odebrania dziecka ze szpitala,
- P o r ó d – okresy porodu, zachowanie się w poszczególnych okresach porodu, technika porodu
z zastosowaniem oddychania przeponowo – brzusznego. Pierwsza czynnoś ć przy dziecku, pierwsze
karmienie,
- Połóg
- Promocja karmienia naturalnego. Problemy i zaburzenia laktacji,
- Metody planowania rodziny,
- Kąpiel noworodka,
- Pielęgnacja noworodka i niemowlęcia,
Gimnastyka obejmuje:
- ćwiczenia ogólnokształtujące
- ćwiczenia relaksacyjne,
- ćwiczenia oddechowe,
- naukę parcia.
Dodatkowo Szkoła Rodzenia pełni funkcje placówki szkoleniowej organizując m.in.: zajęcia edukacyjne dla
młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz zajęcia dydaktyczne dla personelu medycznego.
Działalność Szkoły Rodzenia w latach 2005 – 2009
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10) Działania zmierzające do zmniejszenia szkodliwości palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta Białystok.
a) Przegląd Dziecięcej Twórczości Teatralnej „Bądź Zdrów”
Celem programu jest:
- popularyzacja wiedzy o zdrowiu,
- kształtowanie pozytywnych postaw prozdrowotnych do zdrowia
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a) Przegląd Dziecięcej Twórczości Teatralnej „Bądź Zdrów”
Celem programu jest:
- popularyzacja wiedzy o zdrowiu,
- kształtowanie pozytywnych postaw prozdrowotnych do zdrowia
- własnego, innych ludzi i otoczenia,
- upowszechnianie twórczości teatralnej jako metody promocji zdrowia.
Założeniem programu jest przeprowadzenie przez kadrę pedagogiczną szeregu działań edukacyjnych
dotyczących szeroko rozumianego zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego (higieny, ekologii,
zdrowego stylu życia, stosunku do innych ludzi, tolerancji, szacunku dla starszych itp.).
b) W Szkole Rodzenia podczas zajęć teoretycznych poruszany jest temat palenia tytoniu przed, w czasie i po
zakończeniu ciąży o r a z w pływu dymu tytoniowego na zdrowie i rozwój dziecka. Przy edukacji
wykorzystywane są broszury „Jak rozmawiać o rzuceniu palenia tytoniu z kobietami w ciąży”.
c) Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego
Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że palenie tytoniu przyczynia się do istotnego
zwiększenia ryzyka śmierci z powodu raka płuc, raka gardła i krtani oraz kilku innych nowotworów, chorób
serca, udarów mózgu, przewlekłych chorób układu oddechowego oraz wielu innych problemów
zdrowotnych. Palenie tytoniu jest szkodliwe nie tylko dla palaczy – istnieją wyraźnie określone zagrożenia
dla zdrowia wynikające z palenia biernego, na które narażone są m.in. dzieci rodziców palących, osoby
przebywające w otoczeniu palaczy. Palenie w okresie ciąży wpływa negatywnie na rozwój płodu. Chociaż
większość niekorzystnych skutków zdrowotnych używania tytoniu związanych jest z jego paleniem, żucie
tytoniu jest również ryzykowne, gdyż może b yć przyczyną zwłaszcza raka jamy ustnej, podobnie jak
palenie tytoniu w postaci cygar czy fajki. W związku z narastającym problemem palenia tytoniu oraz
faktem iż problem uzależnienia dotyczy coraz młodszej części naszego społeczeństwa (już w pierwszych
klasach szkoły podstawowej zauważane są dzieci palące stale bądź podpalające okresowo papierosy).
W 2004 roku Referat Zdrowia ówczesnego Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego utworzył
Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antytytoniowego. Punkt rozpoczą ł swą działalnoś ć 31 V 2004 r.
w Światowym Dniu Rzucania Palenia Tytoniu. Program stworzony został na potrzeby mieszkańców miasta
Białegostoku
Punkt czynny jest cztery razy w tygodniu od wtorku do piątku. Poradnictwo prowadzą osoby
przeszkolone w zakresie udzielania poradnictwa związanego z rzucaniem palenia. Wykonywane są testy
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spirometryczne, oznaczanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz testy motywacyjne. Raz
w tygodniu (piątki) dyżur pełni lekarz - specjalista chorób płuc. Dodatkowo zatrudniony jest psycholog ,
któy prowadzi zajęcia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób korzystających z porad
edukacyjnych Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego. Każdy z odwiedzających Punkt
otrzymuje pełną i rzetelną informację o metodach (farmakologicznych i nie farmakologicznych)
i sposobach rozstania się z nałogiem palenia tytoniu. Współpraca z firmą GSK umożliwia profesjonalne
przeprowadzenie specjalistycznych badań wskazujących na straty zdrowotne ponoszone przez każdego
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w tygodniu (piątki) dyżur pełni lekarz - specjalista chorób płuc. Dodatkowo zatrudniony jest psycholog ,
któy prowadzi zajęcia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób korzystających z porad
edukacyjnych Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego. Każdy z odwiedzających Punkt
otrzymuje pełną i rzetelną informację o metodach (farmakologicznych i nie farmakologicznych)
i sposobach rozstania się z nałogiem palenia tytoniu. Współpraca z firmą GSK umożliwia profesjonalne
przeprowadzenie specjalistycznych badań wskazujących na straty zdrowotne ponoszone przez każdego
palącego.
Cel główny: Wspieranie rzucających palenie tytoniu.
Cele szczegółowe: Ukazanie złych i szkodliwych stron nałogów, Edukacja zdrowotna mieszkańców miasta
ze szczególnym uwzględnieniem szkód zdrowotnych wywołanych przez nałogi, Kształtowanie postaw
odpowiedzialności za własne zdrowie, Zmniejszenie szkodliwych skutków zdrowotnych wywołanych
przez narażenie na bierne palenie, zmniejszenie szkód zdrowotnych (niska waga urodzeniowa, źle
wykształcony układ oddechowy, wady wrodzone serca) u nowonarodzonych dzieci spowodowanych
paleniem tytoniu przez kobiety oczekujące potomstwa.
W Punkcie pracują trzy osoby przeszkolone w zakresie udzielania pomocy w rzucaniu palenia tytoniu,
psycholog oraz raz w tygodniu lekarz - specjalista z dziedziny chorób płuc. Adresatami programu są
mieszkańcy miasta Białegostoku potrzebujący pomocy w rzucaniu nałogu palenia tytoniu.
Harmonogram zadań:
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paleniem tytoniu przez kobiety oczekujące potomstwa.
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Spodziewane rezultaty. Utworzenie Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego ma na celu
stworzenie miejsca, w którym osoby mające problemy z rzucaniem nałogu mogły spotkać się ze
specjalistami. Na miejscu są wykonywane badania oraz przeprowadzane rozmowy motywacyjne
w kierunku rzucania palenia. Wszystkie podejmowane w Punkcie zadania mają na celu zmotywować,
pomóc i dopingować do rzucania palenia osoby zgłaszające się po poradę. Liczymy, iż utworzony Punkt
cieszyć się będzie duż ą ilością odwiedzających i rzucających palenie co wymiernie wpłynie na stan
zdrowia samych zainteresowanych i populacji mieszkańców miasta Białystok hołdując hasłu ...„że lepiej
zapobiegać niż leczyć – profilaktyka jest tańsza od procedur leczniczych”....
d) Programy edukacji antynikotynowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie realizowane na wszystkich
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szczeblach nauczania.
„Czyste powietrze wokół nas”. Program skierowany do dzieci przedszkolnych grup „0” . Program składa
się z pięciu zajęć:Wycieczka, Co i dlaczego dymi?, Jak się czuję kiedy dymi papieros?, Co się dzieje gdy
ludzie palą papierosy?, Jak unikać dymu papierosowego?. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma
dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Schemat poszczególnego z zajęć
wskazuje na cel spotkania, materiały potrzebne do przeprowadzenia ćwiczeń, czas oraz plan spotkania.
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d) Programy edukacji antynikotynowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie realizowane na wszystkich
szczeblach nauczania.
„Czyste powietrze wokół nas”. Program skierowany do dzieci przedszkolnych grup „0” . Program składa
się z pięciu zajęć:Wycieczka, Co i dlaczego dymi?, Jak się czuję kiedy dymi papieros?, Co się dzieje gdy
ludzie palą papierosy?, Jak unikać dymu papierosowego?. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma
dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Schemat poszczególnego z zajęć
wskazuje na cel spotkania, materiały potrzebne do przeprowadzenia ćwiczeń, czas oraz plan spotkania.
„Nie pal przy mnie, proszę!”. Program skierowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Stanowi
drugie ogniwo w cyklu programów antytytoniowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez Instytut.
Program składa się z pięciu zajęć: Co to jest zdrowie?, Od czego zależy nasze zdrowie?, Co i dlaczego
szkodzi zdrowiu?, Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone? , Nie pal przy mnie, proszę. Program
realizowany jest metodami aktywnymi dostosowanymi do wieku dzieci. Program ma charakter
profilaktyczny, ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papierosy.
„Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program skierowany do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i I klas
szkoły gimnazjalnej. Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów
starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum. Program składa się z pięciu zajęć: Poznajmy się bliżej,
Laboratorium ciała, Naucz się mówić NIE, Znajdź właściwe rozwiązanie, Uwierz w siebie. Autorzy
programu kładą nacisk na przyswojenie wiedzy o szkodliwości palenia, wykształcenie pożądanych
postaw i umiejętności.
„Lider”. Program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Realizatorami programu są liderzy
młodzieżowi wyłonieni przez pedagoga, psychologa lub wychowawcę. Program składa się z pięciu zajęć:
Poznajmy się lepiej, Dlaczego ludzie palą papierosy?, Nie mów tak, gdy chcesz powiedzieć nie, Nauka
zachowań asertywnych, Zdrowotne i społeczne skutki palenia papierosów, Jak zerwać z nałogiem
palenia?. W programie wskazane są cele programu, metody pracy, sposób wyłaniania liderów, materiały
metodyczne dla liderów oraz sposób szkolenia wyłonionych liderów.
11) Programy wdrażane w środowisku nauczania.
a) Program edukacyjny „Już dziś możesz zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka”.
Program został opracowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie i kierowany jest przez prof. dr
hab. med. Zbigniewa J. Brzezińskiego z przeznaczeniem dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem
podstawowym jest upowszechnienie w Polsce codziennego przyjmowania kwasu foliowego przez
dziewczęta i młode kobiety w wieku 16-24 lat. Program adresowany jest do młodzieży szkół średnich,
a jego realizatorami w szkołach są pielęgniarki i nauczyciele /powinien to być nauczyciel zajmujący się
problematyką zdrowotną/ wskazany przez dyrektora szkoły pracujący w danej placówce.
b) Program pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach zagrażających życiu „Ratuj życie”.
Spodziewane efekty realizacji programu to wzrost liczby młodzieży przeszkolonej w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej w wybranych stanach zagrażających życiu.
Tematyka wykładów:
- Resuscytacja a reanimacja – definicje,
- Objawy nagłego zatrzymania krążenia i oddechu,
- Etapy resuscytacji krążeniowo – oddechowej wg. Safara,
- Technika sztucznego oddychania,
ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.

- Technika zewnętrznego masażu serca,
- Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej,
- Tamowanie krwotoków zewnętrznych,
- Walka ze wstrząsem pourazowym,
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- Resuscytacja a reanimacja – definicje,
- Objawy nagłego zatrzymania krążenia i oddechu,
- Etapy resuscytacji krążeniowo – oddechowej wg. Safara,
- Technika sztucznego oddychania,
- Technika zewnętrznego masażu serca,
- Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej,
- Tamowanie krwotoków zewnętrznych,
- Walka ze wstrząsem pourazowym,
- Rodzaje śmierci (kliniczna, biologiczna, społeczna, przeżyciowa śmierć mózgu),
- Kryteria śmierci mózgu – problemy etyczno – moralne,
- Przeszczepianie narządów jako jedna z metod ratowania życia ludzkiego.
Tematyka ćwiczeń:
- Metody udrożnienia dróg oddechowych,
- Technika sztucznego oddychania metodą usta – usta,
- Technika zewnętrznego masażu serca,
- Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej,
- Pozycja przeciwwstrząsowa,
- Technika wyciągania poszkodowanego z samochodu,
- Technika manewru Heimlicha.
Program realizowany jest w ciągu 3 – 4 godzin lekcyjnych, z których 1 – jest godziną wykładową, a 2 –
3 pozostałe przeznaczone są na ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem m.in. fantomu.
c) Program edukacyjny Bezpieczny Przedszkolak.
Cel główny programu to zapobieganie wypadkom i urazom dzieci w wieku przedszkolnym i ograniczenie
ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci przedszkolnych.
Cele pośrednie to kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo podczas zabaw
i wykonywania czynności życia codziennego, uwrażliwienie dzieci , rodziców i opiekunów na sprawy
zdrowia i bezpieczeństwa, zapoznanie z elementarnymi zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu
drogowym z jednoczesnym wyposażeniem najmłodszych uczestników ruchu drogowego w elementy
odblaskowe, kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw i nawyków sprzyjających unikaniu zagrożeń,
nauka szybkiego i efektywnego reagowania w różnych sytuacjach zagrożenia, kształtowanie u dzieci
potrzeby zwracania się o pomoc do policjanta lub innego pracownika służb mundurowych (np. strażaka
l u b s t r ażnika miejskiego), a tym samym kształtowanie postawy zaufania do funkcjonariuszy,
podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci nt. zasad zapewnienia
bezpieczeństwa podopiecznym oraz sposobów udzielania pomocy dzieciom w różnych sytuacjach.
Adresaci programu: Tematyka zawarta na poszczególnych poziomach adresowania jest do konkretnych
grup wiekowych przedszkolaków:
- poziom I - czterolatki,
- poziom II - pięciolatki,
- poziom III - sześciolatki.
ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ. Podpisany.
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Bez względu na poziom wieku dzieci, poszczególne zajęcia (z wyjątkiem zaję ć dot. problematyki
bezpieczeństwa w ruchu drogowym) dotyczą podobnej treści – stosowane są jedynie różne formy
i metody pracy. Nauczyciel – realizator podejmuje samodzielną decyzję o tym, jakie spośród
proponowanych treści zostaną zrealizowane na zajęciach w danej grupie dzieci.
Zagadnienia zawarte w programie:
Mając na względzie konieczność systemowego podejścia do profilaktyki dzieci w wieku przedszkolnym

grup wiekowych przedszkolaków:
- poziom I - czterolatki,
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- poziom III - sześciolatki.
Bez względu na poziom wieku dzieci, poszczególne zajęcia (z wyjątkiem zaję ć dot. problematyki
bezpieczeństwa w ruchu drogowym) dotyczą podobnej treści – stosowane są jedynie różne formy
i metody pracy. Nauczyciel – realizator podejmuje samodzielną decyzję o tym, jakie spośród
proponowanych treści zostaną zrealizowane na zajęciach w danej grupie dzieci.
Zagadnienia zawarte w programie:
Mając na względzie konieczność systemowego podejścia do profilaktyki dzieci w wieku przedszkolnym
program "Bezpieczny przedszkolak został podzielony na odrębne bloki tematyczne:
- Trudne słowo – bezpieczeństwo,
- Mój przyjaciel – policjant,
- Uczę się zasad ruchu drogowego,
- Obcy – niebezpieczny,
- Zły dotyk.
Zajęcia dotyczące "Złego dotyku" realizowane są na bazie decyzji nauczyciela danej grupy i za pisemną
zgodą rodziców dzieci. Celowe jest realizowanie powyższych zajęć po temacie "Obcy - niebezpieczny".
Formy i metody realizacji treści programowych. W realizacji treści programowych adresowanych do
dzieci metodą dominującą jest pedagogika zabawy z wykorzystaniem wszelkich form ruchu i dramy.
d) Środowiskowy Program Wychowania Zdrowotnego w Szkole.
Cały program został przedstawiony w sześciu zeszytach, a podział opracowanych materiałów
metodycznych odpowiada pięciu etapom kształcenia określonym przez Ministerstwo Edukacji
w „P o d s t a w a c h p r o g r a m o w y c h w y c h o w a n i a p r z e d s z k o l n e g o o r a z k s z t ałcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół” , w których to edukacja zdrowotna jest jednym z przedmiotów
obowiązkowych. Poszczególne zeszyty składające się na cały Środowiskowy Program Wychowania
Zdrowotnego zawierają kolejno:
- założenia, cele, treści, sposób realizacji programu,
- scenariusze zajęć do klas I – III w szkole podstawowej,
- scenariusze zajęć do klas IV – VI w szkole podstawowej,
- scenariusze zajęć do klas I – II w gimnazjum,
- scenariusze zajęć do klas III w gimnazjum,
- scenariusze zajęć do klas I – III w szkole ponadgimnazjalnej,
e) Program edukacyjny „Mleko z klasą”.
Program przygotowany jest dla szkół realizujących program bezpłatnego picia mleka w szkole. Te dwa
działania (bezpłatne dostawy mleka i realizacja scenariusza) są ze sobą ściśle sprzężone i nierozdzielne.
Cel główny: Zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych pijących mleko.
Cele ogólne:
- zapoznanie z właściwościami odżywczymi mleka,
- wykształcenie nawyku picia mleka i spożywania nabiału w różnej postaci.
ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ.
Podpisany.
Pomoce dydaktyczne:

- kolorowe plansze (droga mleczna, proces UHT, składniki odżywcze),
- kolorowanki dla dzieci,
- krzyżówka – plakat,
- karty pracy (do wypełnienia przez dzieci).
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Cel główny: Zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych pijących mleko.
Cele ogólne:
- zapoznanie z właściwościami odżywczymi mleka,
- wykształcenie nawyku picia mleka i spożywania nabiału w różnej postaci.
Pomoce dydaktyczne:
- kolorowe plansze (droga mleczna, proces UHT, składniki odżywcze),
- kolorowanki dla dzieci,
- krzyżówka – plakat,
- karty pracy (do wypełnienia przez dzieci).
Metody realizacji programu:
- metody aktywizujące,
- praca w grupach,
- pogadanka,
- gry edukacyjne,
- burza mózgu.
f) Program edukacyjny „Wolnoś ć oddechu –Zapobiegaj Astmie” skierowany do dzieci uczęszczających
do szkół podstawowych.
Cel główny: uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy,
stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia
Cele szczegółowe: edukacja rodziców i opiekunów dzieci w zakresie umiejętności obserwacji objawów
astmy, zmiana percepcji dziecka z astmą jako osoby z pełnymi możliwościami rozwojowymi.
g) Program edukacyjny „Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki
Cele szczegółowe:
- Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia,
- Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie,
- Nauczenie uczniów podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia
(zbilansowana energetycznie dieta),
- Wdrożenie zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie i świadomego wyboru.
h) Program edukacyjny „Trzymaj Formę”.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród
młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Cele szczegółowe:
- Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia,
- Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie,
- Nauczenie uczniów podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia
(zbilansowana energetycznie dieta),
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- Wdrożenie zasady odpowiedzialności indywidualnej za własne zdrowie i świadomego wyboru.
12) Programy z zakresu profilaktyki uzależnień Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
a) Organizacja na terenie miasta Białystok ogólnopolskich kampanii Krajowego Biura Przeciwdziałania
Narkomanii.

Cele szczegółowe:
- Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia,
- Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie,
- Nauczenie uczniów podstawowych zasad dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia
(zbilansowana energetycznie dieta),
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12) Programy z zakresu profilaktyki uzależnień Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
a) Organizacja na terenie miasta Białystok ogólnopolskich kampanii Krajowego Biura Przeciwdziałania
Narkomanii.
b) Organizacja szkolenia „Akademia Profilaktyków”
c) Prowadzenie cyklicznych wykładów nt. profilaktyki uzależnień dla zainteresowanych grup
(społeczność, lokalna, społeczność szkolna, rodzinna, itp.)
d) Żłobkowa Akademia Rodzica.
e) Zespół ds. profilaktyki uzależnień.
f) „Uczelnie Wolne od Narkotyków” – kreowanie liderów młodzieżowych.
g) Arteterapia - alternatywne formy spędzania wolnego czasu.
h) Wspieranie usług profilaktyczno - terapeutycznych w zakresie pomocy uzależnionym, ich rodzin i osób
zagrożonych uzależnieniem. Edukacja w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień, przyczyn
i metod zapobiegania w placówkach ambulatoryjnych.
i) Organizacja szkoleń .
13) Opracowania badań socjologicznych z zakresu ochrony zdrowia.
14) Programy dotyczące zagadnień związanych z profilaktyką HIV/AIDS.
a) Diagnoza. Ostatnia edycja Krajowego Programu, który realizowany był w latach 1999 – 2003 została
oceniona przez realizatorów bardzo dobrze. W raporcie dotyczącym ewaluacji możemy znaleźć dowody
na osiągnięcie choć nie całkowite, stawianych na początku tworzenia programu celów . Zasadniczym
widocznym efektem funkcjonowania programu było stworzenie na terenie całego kraju sieci Punktów
Konsultacyjno – Diagnostycznych, w których można wykonać bezpła t n i e t e s t n a o b e c n ość
w organizmie wirusa HIV. Dało to możliwoś ć wielu osobom na sprawdzenie swego stanu zdrowia
i podjęcia ewentualnej ścieżki leczenia. Wprowadzane rokrocznie kampanie edukacji społecznej
w zakresie anonimowego testowania spowodowały zwiększenie świadomości odpowiedzialności za
zdrowie swoje, partnera i osób bliskich. Jednocześnie stopień zaawansowania badań nad lekiem na
AIDS, dają nadzieję dla osób zakażonych na wyzdrowienie. Sam fakt poruszania tematyki HIV/AIDS
w różnych gronach politycznych, naukowych, środowisku szkolnym i rodzinnym powoduje
zmniejszenie napiętnowania społecznego a co za tym idzie zwiększenie tolerancji i akceptacji wobec
chorego na AIDS czy zakażonego wirusem HIV. Sukcesem Programu jest również stworzenie dużej
grupy dobrze przygotowanych specjalistów z zakresu poradnictwa i edukacji HIV/AIDS. Osoby
przeszkolone tworzyły swego rodzaju siatkę specjalistów przygotowanych zarówno do pracy
poradnianej jak i poradnictwa około testowego. Prócz w/w osób w każdym mieście została stworzona
baza tzw. Edukatorów, którzy pracując przede wszystkim w środowisku szkolnych przedstawiała
młodzieży psychospołeczny aspekt epidemii HIV, elementy wychowania seksualnego ze zwróceniem
uwagi na odpowiedzialne zachowania seksualne, opóźnienie wczesnej inicjacji seksualnej oraz elementy
asertywnych komunikatów. Istotne jest również to że wraz ze wzrostem liczby edukatorów poszerzał się
każdorazowo krąg społeczny objęty działaniami profilaktyczno – edukacyjnymi z zakresu profilaktyki
ID: MQXKX-ZLNPD-OTGXW-HTSPV-CFDQZ.
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uzależnienia. Innym ważnym osiągnięciem Programu były
działania
HIV/AIDS i tematów zbieżnych tj. Podpisany.
w stronę leczenia i terapii zakażonych HIV i chorych na AIDS. Poprzez realizacje Krajowego Programu
powstała nieformalna koalicja instytucji realizujących zadania zawarte w celach operacyjnych programu.
Poprzez działania edukacyjne szeroko rozpowszechnione w niemal wszystkich gruch społecznych,
informowanie o drogach zakażenia i środkach ochrony w Polsce zauważono zmniejszenie się dynami
zakażeń wirusem HIV.
- Dane epidemiologiczne – Polska
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asertywnych komunikatów. Istotne jest również to że wraz ze wzrostem liczby edukatorów poszerzał się
każdorazowo krąg społeczny objęty działaniami profilaktyczno – edukacyjnymi z zakresu profilaktyki
HIV/AIDS i tematów zbieżnych tj. uzależnienia. Innym ważnym osiągnięciem Programu były działania
w stronę leczenia i terapii zakażonych HIV i chorych na AIDS. Poprzez realizacje Krajowego Programu
powstała nieformalna koalicja instytucji realizujących zadania zawarte w celach operacyjnych programu.
Poprzez działania edukacyjne szeroko rozpowszechnione w niemal wszystkich gruch społecznych,
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Zachorowania od początku epidemii.

- HIV i AIDS w Polsce - dane od początku epidemii (1985 r.) do końca marca 2009 roku
12.229 zakażonych ogółem co najmniej 5.487 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 2.239
zachorowań na AIDS, 1.003 chorych zmarło.
W marcu 2009 r. poinformowano o uprzednio nie zgłoszonych: 54 - zakażeniach obywateli polskich,
wśród których było: 41- osób bez informacji o drodze zakażenia. Wśród nowo wykrytych zakażonych
było 42 osoby płci męskiej i 9 płci żeńskiej (brak danych o płci 3 osób). Zakażeni byli w wieku od 20 do
59 lat. W sierpiniu 2009 r. było 4030 pacjentów leczonych ARV
b) Programy planowane do realizacji w 2010 r.
- Projekt „MAT wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” jest konkursem na zaprezentowanie
piosenki własnego autorstwa, nawiązującej w treści do problematyki HIV/AIDS, propagującej
miłość, akceptację, tolerancję. Celem tegorocznego konkursu jest poszerzenie wiedzy z zakresu
profilaktyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi poprzez szerokie
propagowanie tolerancji wobec zakażonych i chorych oraz zintegrowanie środowisk młodzieżowych
we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki HIV/AIDS. Projekt realizowany jest poprzez III
etapy: I etap to wstępne przesłuchania , II etap - warsztaty muzyczno – wokalne, III etap – 1 grudnia
w związku z obchodami Światowego Dnia Solidarnośc i z C h o r y m i n a A I D S o d b y w a s ię
podsumowanie i finał konkursu.
- Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowawców placówek opiekuńc z o –
wychowawczych, burs, internatów, placówek pomocowych.
- Organizacja na terenie miasta Białystok ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum
ds. AIDS.
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kampanijnych (plakatów) w lokalnej prasie, słupach reklamowych, przystankach autobusowych,
autobusach komunikacji miejskiej.
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