we wspó�pracy ze �wiatow� Fundacj� ds. Walki z Chorobami P�uc (World Lung Foundation).
W dniu 14 listopada 2011 roku w Sali Konferencyjnej WSSE w Poznaniu odby�o si� spotkanie
w sprawie zawi�zania koalicji w ramach Projektu „Od�wie�amy nasze miasta”, w którym
uczestniczyli przedstawiciele Wielkopolskiego Urz�du Wojewódzkiego w Poznaniu, Urz�du
Marsza�kowskiego

Województwa

Wielkopolskiego,

Komendy

Wojewódzkiej

Policji

w Poznaniu, Stra�y Miejskiej Miasta Poznania, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz
pracownicy Oddzia�u O�wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i rzecznik prasowy WSSE
w Poznaniu.
Rys. 13. Spotkanie koalicjantów projektu „Od�wie�amy Nasze Miasta”

Kampani� Medialn� „Miasta Wolne od Dymu” zrealizowano w zwi�zku z pierwsz� rocznic�
wej�cia w �ycie znowelizowanej ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed
nast�pstwami u�ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55
z pó�n. zm.) w celu przypomnienia o obowi�zuj�cym prawie. W Koninie, w dniach
od 15 listopada do 14 grudnia 2011 roku, w pojazdach komunikacji miejskiej emitowano spot
edukacyjny.
WSSE w Poznaniu we wspó�pracy z Wielkopolskim Centrum Onkologii zakupi�a gad�ety
z logo Projektu i z logo Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, które wykorzystano
w dzia�aniach.
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Rys. 14. Gad�ety kampanijne

Rys. 15. Zdj�cia z emisji spotu w komunikacji
miejskiej w Koninie

W 2011 roku, po raz kolejny, dokonano oceny przestrzegania przepisów ustawy o ochronie
zdrowia przed nast�pstwami u�ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,
poz. 55 z pó�n. zm) w obiektach b�d�cych pod nadzorem Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej
woj. wielkopolskiego.
Skontrolowano 27208 zak�adów, w tym: 4054 przedsi�biorstwa podmiotów leczniczych, 4202
jednostki organizacyjne systemu o�wiaty, 177 jednostek organizacyjnych pomocy spo�ecznej,
11972 zak�ady pracy, 802 obiekty kultury i wypoczynku, 2882 lokale gastronomiczno rozrywkowe, 221 obiektów s�u��cych obs�udze podró�nych, 167 pomieszcze� obiektów
sportowych, 2722 innych pomieszcze� u�ytku publicznego.
Za nieprzestrzeganie przepisów w/w ustawy na�o�ono 13 mandatów na ��czn� kwot� 1650 z�.
IX.2.4. Profilaktyka chorób zaka�nych
- Pilota�owy Program Profilaktyki Zaka�e� HCV „STOP! HCV”
W pierwszej po�owie 2011 roku na terenie woj. wielkopolskiego przeprowadzono pilota�ow�
edycj� Programu Profilaktyki Zaka�e� HCV pod has�em „STOP! HCV” - którego celem by�o
zwi�kszenie wiedzy uczniów szkó� ponadgimnazjalnych na temat zagro�e� wynikaj�cych
z zaka�e� HCV oraz sposobów im zapobiegania.
Program przygotowany zosta� przez Pa�stwow� Inspekcj� Sanitarna oraz Polsk� Grup�
Ekspertów HCV. Modu� szkolny skierowany by� do uczniów pierwszych klas z 32 wybranych
szkó� ponadgimnazjalnych.
Program zosta� pozytywnie odebrany przez nauczycieli i uczniów, którzy wykazali bardzo du�e
zainteresowanie tematyk�. Analiza ankiet pre (przed przeprowadzeniem lekcji) wykaza�a wysoki
poziom wiedzy na temat HCV w�ród uczniów (69% poprawnych odpowiedzi), który wzrós�
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po przeprowadzeniu lekcji - do poziomu 94% poprawnych odpowiedzi w skali ca�ego
województwa.
Realizacja programu zako�czy�a si� na edycji pilota�owej. Bior�c pod uwag� opinie WHO,
osi�gni�te wyniki oraz pozytywn� ocen� nauczycieli i uczniów wskazane by�oby wznowienie
jego realizacji.
IX.2.5. Profilaktyka chorób nowotworowych
- Profilaktyka raka szyjki macicy
W roku szkolnym 2010/2011 realizowano program edukacyjny
„Wybierz �ycie – Pierwszy Krok”, którego celem by�o
zwi�kszenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki
macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.
Wzi��o w nim udzia� 36976 uczniów z 332 (42%) szkó� ponadgimnazjalnych, 23200 rodziców
i opiekunów, 2768 nauczycieli. Realizatorami w �rodowisku by�y piel�gniarki i po�o�ne (144),
pedagodzy (84), nauczyciele (192), lekarze (20), a tak�e inne osoby (36) przygotowane
do prowadzenia zaj��. Dzia�ania wspiera�o Wielkopolskie Centrum Onkologii, Fundacja „Kwiat
Kobieco�ci” oraz lokalna prasa.
Program przyczyni� si� do dyskusji na temat dojrzewania, wspó��ycia seksualnego, wzajemnej
odpowiedzialno�ci za zdrowie i jego bezpiecze�stwo oraz wp�yn�� na podj�cie decyzji
o wykonaniu pierwszej cytologii co ma istotne znaczenie w profilaktyce raka szyjki macicy.
IX.2.6. Akcja informacyjno - edukacyjna „STOP DOPALACZOM”
W ramach akcji pracownicy PIS podejmowali dzia�ania edukacyjne w�ród m�odzie�y, kadry
pedagogicznej i rodziców w postaci szkole� i warsztatów (86), konkursów (18), konferencji
popularno - naukowych (3), festynów (4) oraz spektakli teatralnych (9).
W Poznaniu odby� si� happening pod has�em „Stop sprzeda�y u�ywek niepe�noletnim”
z udzia�em 100 uczniów z 5 pozna�skich szkó� gimnazjalnych.
W Zespole Szkó� Technicznych im. Micha�a Drzyma�y w Poznaniu w dniu 5 stycznia 2011 roku
odby�a si� konferencja pt. „Substancje psychoaktywne i ich wp�yw na wspó�czesn� m�odzie�.”
Jej celem by�o rozszerzenie i upowszechnienie wiedzy zwi�zanej z uzale�nieniami,
w szczególno�ci dotycz�cej tzw. dopalaczy oraz przedstawienie sposobów przeciwdzia�ania
temu

zjawisku.

Konferencj�,

zorganizowan�

przez

Wielkopolskiego

Pa�stwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Wielkopolskiego Kuratora O�wiaty, skierowano
do pedagogów i psychologów ze szkó� podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
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Poznania oraz powiatów: gnie�nie�skiego, mi�dzychodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego,
pozna�skiego, szamotulskiego, �redzkiego, �remskiego, w�growieckiego i wrzesi�skiego.
WSSE w Poznaniu otrzyma�a Mobilny Punkt Edukacyjny (MPE), w którym pracownicy
Oddzia�u O�wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia udzielali informacji na temat dopalaczy
m�odzie�y uczestnicz�cej w dniu 21.03.2011 roku w koncercie „Arty�ci przeciwko dopalaczom
i innym u�ywkom.” Koncert zosta� zorganizowany przez Urz�d Miasta Poznania
i Urz�d Marsza�kowski Województwa Wielkopolskiego i poprzedzony konferencj� prasow�
z udzia�em Minister Zdrowia Ewy Kopacz oraz Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda
Grobelnego.
Rys. 16. Mobilny Punkt Edukacyjny (MPE) podczas koncertu dla m�odzie�y „Arty�ci przeciwko dopalaczom
i innym u�ywkom”

IX.2.7. �wiatowy Dzie� Zdrowia - 7 kwietnia 2011 roku
�wiatowy Dzie� Zdrowia obchodzony by� pod has�em „Odporno�� na antybiotyki i jej globalne
rozprzestrzenianie”. Podejmowane dzia�ania mia�y na celu zwrócenie uwagi na znaczenie
antybiotyków dla zdrowia cz�owieka, jak równie� na zagro�enia p�yn�ce z ich stosowania.
�wiatowa Organizacja Zdrowia apelowa�a o podj�cie refleksji nad u�ywaniem antybiotyku
w kontek�cie zachowania ich skuteczno�ci dla przysz�ych pokole�.
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