Problemem przy ocenie jad�ospisów w sto�ówkach szkolnych i przedszkolnych jest
niepe�ne �ywienie w wi�kszo�ci placówek oraz fakt, i� niektóre dzieci uczestnicz� tylko
w jednym posi�ku spo�ród wszystkich, które s� przygotowywane. W szko�ach cz�sto �ywienie
odbywa si� g�ównie w formie do�ywiania, w postaci ciep�ego posi�ku jednodaniowego lub
�niadania. W roku sprawozdawczym odnotowano znaczn� liczb� podmiotów korzystaj�cych
z us�ug cateringowych, co by�o korzystnym rozwi�zaniem w przypadku braku w�a�ciwego
zaplecza kuchennego do przygotowywania posi�ków.
Wyst�puj�ce b��dy �ywieniowe cz�sto by�y efektem niskich stawek �ywieniowych, które
powodowa�y ograniczenia w planowaniu �ywienia. Koszty posi�ków w niektórych placówkach
by�y refundowane przez lokalne O�rodki Opieki Spo�ecznej.
Podsumowanie
1. W 2011 roku w ewidencji obiektów w woj. wielkopolskim znajdowa�o si� ogó�em 32566
zak�adów �ywno�ciowo - �ywieniowych i w porównaniu z rokiem 2010 liczba ta zwi�kszy�a
si� o 359 zak�adów (1,1%). Sklepy spo�ywcze to najwi�ksza grupa nadzorowanych
zak�adów - stanowi�a 42,1% ogó�u obiektów.
2. Odnotowano nieznaczny wzrost odsetka obiektów niezgodnych (o 0,4 w porównaniu
z rokiem 2010).
3. Wska�nik z�ych obiektów �ywno�ci i �ywienia utrzymuje si� na niskim poziomie m. in.
dzi�ki wdra�aniu systemów jako�ci w przedsi�biorstwach (22,7% zak�adów dzia�a�o zgodnie
z zasadami systemu HACCP, a ponadto 52,8% zak�adów wdro�y�o zasady dobrej praktyki
higienicznej/produkcyjnej), ale tak�e systematycznym i konsekwentnym kontrolom
prowadzonym przez organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Jako�� zdrowotna �rodków spo�ywczych wyra�ona odsetkiem kwestionowanych próbek
�ywno�ci uleg�a poprawie (spadek odsetka próbek kwestionowanych z 10,8 do 9,1)
szczególnie w grupach: drób, podroby i produkty drobiarskie, suplementy diety, warzywa,
w tym str�czkowe, mi�so, podroby i przetwory mi�sne. Jedn� z g�ównych przyczyn
dyskwalifikowania badanych próbek �rodków spo�ywczych by�o znakowanie niezgodne
z obowi�zuj�cymi przepisami - a� 9,5% zbadanych próbek by�o nieprawid�owo
oznakowanych.
5. W zakresie oceny jako�ci �ywienia w roku 2011 dokonano analizy 818 jad�ospisów
i 77 zestawie� dekadowych w 883 obiektach. Wi�kszo�� ocenionych jad�ospisów by�a
zgodna z zasadami racjonalnego �ywienia, jednak w 133 przypadkach zosta�y ocenione jako
nieprawid�owe, m. in. z uwagi na: niski udzia� surowych warzyw i owoców; ma�e
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urozmaicenie w doborze produktów i sposobie przyrz�dzania potraw; niski udzia� produktów
o wysokiej zawarto�ci w�glowodanów z�o�onych tj. pieczywa ciemnego, kasz, produktów
str�czkowych suchych; nisk� poda� w g�ównych posi�kach produktów stanowi�cych �ród�o
pe�nowarto�ciowego bia�ka zwierz�cego (szczególnie mleka i produktów mlecznych).
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IX.

DZIA�ALNO��

W

ZAKRESIE

O�WIATY

ZDROWOTNEJ

I PROMOCJI ZDROWIA
IX.1. Informacje wst�pne
W 2011 roku podejmowano ró�norodne przedsi�wzi�cia na rzecz umacniania zdrowia, które
wynika�y

z

potrzeb

zdrowotnych

spo�ecze�stwa

oraz

sytuacji

epidemiologicznej

w woj. wielkopolskim. Dotyczy�y one przede wszystkim: profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki
tytoniowej, profilaktyki chorób zaka�nych, profilaktyki chorób nowotworowych, promowania
zdrowego stylu �ycia - g�ównie racjonalnego od�ywiania i aktywno�ci fizycznej.
IX.2. Realizacja dzia�a� profilaktyczno - edukacyjnych
IX.2.1. Profilaktyka HIV/AIDS
Pa�stwowa

Inspekcja

Sanitarna

(PIS)

woj. wielkopolskiego organizowa�a, koordynowa�a
i realizowa�a ró�norodne dzia�ania
informacyjno - edukacyjne w celu zapobiegania nowym zaka�eniom HIV, zgodnie
z za�o�eniami Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zaka�eniom HIV na lata
2007 - 2011. Pracownicy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej od 11 lat wspó�pracuj� z Krajowym
Centrum ds. AIDS realizuj�c Kampani� Multimedialn� „Zrób test na HIV - Wiedza ratuje �ycie”
kierowan� do osób podejmuj�cych ryzykowne zachowania.

Rys. 1. Materia�y Ogólnopolskiej Spo�ecznej Kampanii Multimedialnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

W ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zaka�eniom HIV
realizowano ró�norodne dzia�ania m.in.:
1. Projekt edukacji rówie�niczej „M�odzie�owi Liderzy Zdrowia - kontra HIV”,
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którego celem by�o podniesienie poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS w�ród m�odzie�y szkolnej oraz zach�cenie jej
do

przekazywania

zdobytej

wiedzy

w

dalszej

edukacji

rówie�niczej. Zorganizowano 32 szkolenia z udzia�em 632
uczniów szkó� ponadgimnazialnych.
Rys. 2. Szkolenia dla „M�odzie�owych Liderów Zdrowia – kontra HIV” (PSSE S�upca)

2. Konkurs na ulotk� pt.: „Zrób test na HIV” (zorganizowany przy wspó�pracy z Kuratorium
O�wiaty w Poznaniu) skierowany do uczniów klas I, II, III szkó� gimnazjalnych (580 placówek)
z terenu woj. wielkopolskiego.
Na etap powiatowy wp�yn��o 195 prac ze 138 szkó� (24%), na etap wojewódzki przes�ano
30 prac (laureatów I miejsca etapu powiatowego). Zwyci�sk� prac� wydrukowano w nak�adzie
3000 egzemplarzy.
Rys. 3. Zwyci�ska praca konkursu pt.: „Zrób test na HIV”

168

W finale konkursu, który odby� si� 24.11.2011 roku udzia� wzi�li laureaci I, II i III miejsca etapu
powiatowego wraz z rodzicami i opiekunami (100 osób). Patronat honorowy nad konkursem
obj�li: Marsza�ek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Wo�niak i Wojewoda
Wielkopolski Pan Piotr Florek.
Rys. 4. Fina� konkursu pt.: „Zrób test na HIV” (Multikino, Pozna�)

3. Obchody �wiatowego Dnia AIDS - 1 grudnia 2011 roku
W ramach obchodów �wiatowego Dnia AIDS przeprowadzono 63 prelekcje i szkolenia,
w których udzia� wzi��o 3949 uczniów szkó� gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
zorganizowano 18 konkursów i olimpiad wiedzy o HIV/AIDS, z udzia�em 1790 uczniów
ze 142 szkó� gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 8 powiatach odby�y si� uroczyste
podsumowania powiatowych etapów konkursu „Zrób test na HIV” po��czone ze spektaklami
teatralnymi, projekcj� filmów i prezentacj� multimedialn�. Zorganizowano 2 konferencje
popularno - naukowe dla 450 osób, 3 happeningi i przemarsze ulicami miast z udzia�em 610
uczniów.
W dniu 1 grudnia dzia�a�o 7 punktów informacyjno - edukacyjnych, 6 wystaw tematycznych
oraz przeprowadzono 44 rozmowy indywidualne. Na stronach internetowych PSSE
zamieszczono informacje na temat HIV/AIDS, w prasie ukaza�y si� 84 artyku�y, wyemitowano
12 audycji radiowych i 11 wywiadów w lokalnych TV.
PIS woj. wielkopolskiego co roku, od 11 lat, zaprasza m�odzie� do udzia�u w ró�nych
przedsi�wzi�ciach zwi�zanych z tematyk� HIV/AIDS. Dzia�ania te na sta�e wpisa�y si�
w kalendarz imprez szkó�. Liczba uczestników proponowanych dzia�a� utrzymuje si� co roku
na zbli�onym poziomie, co �wiadczy o potrzebie ich kontynuacji.
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IX.2.2. Program edukacyjny „Trzymaj Form�!” – V edycja
W roku szkolnym 2010/2011 realizowano V edycj�
Programu

„Trzymaj

Form�!”

promuj�cego

zasady

zbilansowanej diety i aktywno�ci fizycznej w�ród
m�odzie�y szkolnej.
Program skierowany jest do uczniów V i VI klas szkó�
podstawowych, uczniów szkó� gimnazialnych oraz ich rodziców i opiekunów. Swym zasi�giem
obj�� 92925 uczniów (49,7% ogólnej liczby uczniów w klasach I-III gimnazjów i klasach V-VI
szkó� podstawowych) z 739 szkó� podstawowych i gimnazjalnych (40,4% ogólnej liczby
gimnazjów i szkó� podstawowych).
Jego g�ównym celem jest edukacja w zakresie trwa�ego kszta�towania prozdrowotnych nawyków
w�ród

m�odzie�y

szkolnej

poprzez

promowanie

zasad

aktywnego

stylu

�ycia

i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialno�� indywidualn� i wolny wybór jednostki.
Program zawiera równie� wytyczne dla dyrektorów szkó� w zakresie higieny i bezpiecze�stwa
�ywno�ci w sklepikach szkolnych.
G�ówny Inspektor Sanitarny wraz z Polsk� Federacj� Producentów �ywno�ci Zwi�zek
Pracodawców zorganizowa� ogólnopolski konkurs na projekt promuj�cy aktywne uczestnictwo
rodziców w realizacji Programu „Trzymaj Form�”. III miejsce zaj��a w nim Szko�a Podstawowa
im.

Powsta�ców

Ziemi

Opalenickiej

w

Urbanowie,

co

stanowi

du�y

sukces

i �wiadczy o zaanga�owaniu rodziców w dzia�ania programowe.
M�odzie� szkolna, nauczyciele, koordynatorzy szkolni od pi�ciu lat tworz� i realizuj� w�asne
projekty edukacyjne propaguj�ce aktywno�� fizyczn� i zbilansowan� diet�, zarówno
w �rodowisku szkolnym, jak lokalnym.
W trakcie V edycji pracownicy powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych (PSSE)
przeprowadzili w szko�ach 503 wyk�ady, pogadanki, prelekcje i instrukta�e dla 4000 uczniów
ich rodziców i opiekunów. Na terenie placówek odby�y si� liczne pokazy i �wiczenia m.in:
przyrz�dzanie zdrowych potraw, sa�atek, surówek (451), uk�adanie jad�ospisów (482), zaj�cia
taneczne, aerobiku, fitness, dodatkowe �wiczenia gimnastyczne (726), rajdy rowerowe i piesze
(361), zawody i turnieje sportowe (489) oraz liczne konkursy tematyczne (337).
Na terenie szkó� zorganizowano 879 spotka� z 37668 rodzicami dotycz�cych g�ównych tre�ci
Programu.
W czasie trwania V edycji Programu zauwa�ono korzystne zmiany w funkcjonowaniu
569 sklepików i sto�ówek szkolnych. W wielu sklepikach rozszerzono asortyment produktów
o: �wie�e i suszone owoce, produkty mleczne, kanapki, soki z warzyw i owoców, wod�
170

mineraln�. Jednocze�nie wycofywano ze szkó� automaty ze s�odkimi, gazowanymi napojami
i „niezdrowymi” przek�skami (batonami, chipsami). Do jad�ospisów sto�ówek szkolnych
wprowadzono wi�cej surówek i warzyw, ryb, owoców i przetworów mlecznych oraz
podniesiono walory estetyczne i smakowe podawanych posi�ków.
W lokalnych mediach zamieszczono 17 artyku�ów prasowych, wyemitowano 3 audycje radiowe
i 3 telewizyjne, informacj� o Programie zamieszczono na 52 stronach internetowych.
Pracownicy

pionu

o�wiaty

zdrowotnej

prowadzili

nadzór

nad

realizacj�

programu

w placówkach szkolnych przeprowadzaj�c 448 wizytacji (61% placówek realizuj�cych
program).
W opinii koordynatorów powiatowych realizacja V edycji Programu przynios�a wiele korzy�ci
nie tylko uczniom, ich rodzicom/opiekunom, ale i nauczycielom. W�ród osób bior�cych czynny
udzia�

w

Programie

zwi�kszy�a

si�

�wiadomo��

dotycz�ca

wp�ywu

�ywienia

i aktywno�ci fizycznej na zdrowie, pog��biona zosta�a wiedza w zakresie wp�ywu zbilansowanej
diety i aktywno�ci fizycznej na organizm cz�owieka. Uczniowie i nauczyciele zdobyli
umiej�tno�ci korzystania z informacji zamieszczonych na etykietach produktów spo�ywczych,
planowania posi�ków, zdrowego od�ywiania, czynnego odpoczynku i aktywno�ci sportowej.
IX.2.3. Profilaktyka palenia tytoniu
Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna woj. wielkopolskiego podejmowa�a dzia�ania w ramach
profilaktyki tytoniowej w oparciu o Narodowy Program Zdrowia (2010-2013),
Europejski Kodeks Walki z Rakiem, Narodowy Program Zwalczania Chorób
Nowotworowych oraz Program Ograniczania Zdrowotnych Nast�pstw Palenia
Tytoniu w Polsce (2010 - 2013).
- W �wiatowym Dniu Bez Tytoniu (31 maja 2011 roku) zorganizowano konkurs „Pali�, nie
pali� - oto jest pytanie?” (realizowany od 11 lat) dla uczniów klas V szkó� podstawowych.
Zadaniem konkursowym by�o napisanie pracy pt. „Gdybym by�…”. Uczniowie wcielili si�
w rol� osoby decyduj�cej o sprawach pa�stwa, województwa, powiatu lub inn�, b�d�c�
autorytetem i przedstawili swoje propozycje dotycz�ce zmian w zakresie polityki
antytytoniowej. W konkursie udzia� wzi��o oko�o 2000 uczniów z 431 (35,8%) szkó�
podstawowych.
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Rys. 5. Podsumowanie etapu powiatowego konkursu
„Pali�,
nie
pali�
–
oto
jest
pytanie?”
w Jarocinie

Rys. 6. Fina� konkursu „Pali�, nie pali� - oto jest
pytanie?” w Multikinie w Poznaniu

Fina� konkursu odby� si� w Multikinie w Poznaniu, wzi�li w nim udzia� zwyci�zcy etapów
powiatowych i etapu wojewódzkiego oraz przedstawiciele Kuratorium O�wiaty w Poznaniu
i Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Realizowano równie� projekt edukacji rówie�niczej „M�odzie�owi Liderzy Zdrowia” –
w 14 szkoleniach na temat szkodliwo�ci palenia tytoniu udzia� wzi��o 326 uczniów.
Rys. 7. Obchody �wiatowego Dnia Rzucania
Palenia w S�upcy

Rys. 8. Obchody �wiatowego Dnia Rzucania Palenia
w Turku

W �wiatowym Dniu Rzucania Palenia – 17 listopada, WSSE w Poznaniu przeprowadzi�a akcj�
informacyjno - edukacyjn� w Collegium Anatomicum dla studentów i pracowników
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Osoby ch�tne mog�y podda� si� badaniu na zawarto�ci
tlenku w�gla w wydychanym powietrzu, uzyska� porady antytytoniowe i wzi�� udzia�
w konkursie.
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