Uczestniczono takĪe w opiniowaniu projektów osáon staáych urządzeĔ emitujących
promieniowanie rentgenowskie oraz póĨniejszych dopuszczeniach ich do uĪytkowania.
Rys. 4. Gabinety wyposaĪone w RTG

Zapobiegawczy nadzór sanitarny ma za zadanie ochronĊ Ğrodowiska ludzi przed
ponadnormatywnym haáasem, promieniowaniem elektromagnetycznym, zanieczyszczeniem
powietrza atmosferycznego, jednoczeĞnie uwagĊ zwraca na jakoĞü wody przeznaczonej do
spoĪycia przez ludzi oraz zagadnienia związane z uporządkowaniem gospodarki Ğciekowej
i odpadami. Przy opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentów strategicznych (w szczególnoĞci
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowaĔ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego) oraz opiniowaniu w ramach oceny oddziaáywania
przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko szczególną uwagĊ zwraca siĊ na ewentualne konflikty pomiĊdzy
funkcją mieszkaniową, a funkcją przemysáową czy komunikacyjną. CzĊsto problemem jest haáas
i zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (pyáowe i gazowe). Problemem newralgicznym
przy inwestycjach rolniczych oraz związanych z gospodarką Ğciekową są ewentualne odory,
które mogą znacznie obniĪyü komfort aerosanitarny mieszkaĔców.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny na etapie opiniowania dokumentacji projektowych oraz
dopuszczenia pomieszczeĔ do uĪytkowania zwraca uwagĊ na zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu wentylacji
i oĞwietlenia pomieszczeĔ pracy.
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Podsumowanie:
1. Organy PaĔstwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie woj. wielkopolskiego zajĊáy áącznie 14551
stanowisk w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
2. Rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, dziaáający pod nadzorem Wielkopolskiego
PaĔstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, uzgodnili pod wzglĊdem wymagaĔ
higienicznych i zdrowotnych 6171 dokumentacji projektowych.
3. W ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zwracano szczególną uwagĊ
na zagadnienia związane z wymaganiami

higieniczno-zdrowotnymi dla obiektów

budowlanych, zaopatrzeniem ludnoĞci w wodĊ pitną, ochronĊ mieszkaĔców przed
ponadnormatywnym haáasem i zanieczyszczeniem powietrza, gospodarkĊ Ğciekową oraz
gospodarkĊ odpadami.
4. Do czynników wpáywających pozytywnie na stan sanitarny woj. wielkopolskiego w zakresie
zapobiegawczego nadzoru sanitarnego moĪna zaliczyü: zgodnoĞü realizacji nadzorowanych
obiektów z przepisami prawnymi, przestrzeganie wymagaĔ sanitarnych, higienicznych
i zdrowotnych obiektu na etapie projektu budowlanego oraz zgodnoĞü z wymogami
zdrowotnymi stosowanych materiaáów i procesów technologicznych dla obiektów
budowlanych w stadium projektowania i realizacji.
5. DziaáalnoĞü zapobiegawczego nadzoru sanitarnego miaáa na celu zachowanie wáaĞciwego
stanu sanitarnego woj. wielkopolskiego, a tym samym wyeliminowania zagroĪeĔ dla zdrowia
mieszkaĔców.
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X. DZIAàALNOĝû
X. DZIAàALNOĝû
W ZAKRESIE
W ZAKRESIE
OĝWIATY
OĝWIATY
ZDROWOTNEJ
ZDROWOTNEJI IPROMOCJI
PROMOCJI
ZDROWIA
ZDROWIA
X.1. Informacje wstĊpne
Dziaáania podejmowane w 2012 roku na rzecz umacniania zdrowia wynikaáy z potrzeb
zdrowotnych spoáeczeĔstwa oraz sytuacji epidemiologicznej w woj. wielkopolskim. Dotyczyáy
one przede wszystkim profilaktyki: tytoniowej, HIV/AIDS, chorób zakaĨnych, chorób
nowotworowych, oraz promowania zdrowego stylu Īycia – gáównie racjonalnego odĪywiania
i aktywnoĞci fizycznej.
X.2. Realizacja dziaáaĔ profilaktyczno-edukacyjnych
X.2.1. Profilaktyka HIV/AIDS
PaĔstwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) woj. wielkopolskiego
organizowaáa, koordynowaáa i realizowaáa róĪnorodne dziaáania
informacyjno-edukacyjne, w celu zapobiegania nowym
zakaĪeniom HIV, zgodnie z zaáoĪeniami Krajowego Programu Zapobiegania ZakaĪeniom HIV
i Zwalczania AIDS na lata 2012 – 2016.
Pracownicy PIS od 12 lat wspóápracują z Krajowym Centrum ds. AIDS, realizując Kampanie
Multimedialne z gáównym przesáaniem „Nie daj szansy AIDS”.
Rys.1. Materiaáy Ogólnopolskiej Spoáecznej Kampanii Multimedialnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS

Dla osób podejmujących ryzykowne zachowania skierowana zostaáa, podobnie jak w roku
ubiegáym, kampania o charakterze multimedialnym „Zrób test na HIV”. Wykorzystano
w niej reklamĊ telewizyjną, radiową, prasową, internetową, ulotki, kalendarze, pakiety
edukacyjne z wklejoną prezerwatywą i inne materiaáy promocyjne.
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W ramach Krajowego Programu Zapobiegania ZakaĪeniom HIV i Zwalczania AIDS
realizowano róĪnorodne dziaáania m.in.:
1. Projekt edukacji rówieĞniczej „MáodzieĪowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”,
którego celem byáo podniesienie poziomu wiedzy na temat
HIV/AIDS wĞród máodzieĪy szkolnej oraz zachĊcenie jej do
przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej edukacji rówieĞniczej.
W 2012 roku w ramach projektu „MáodzieĪowi Liderzy Zdrowia
– kontra HIV” zorganizowano 56 szkoleĔ dla 1060 uczniów
szkóá ponadgimnazialnych.
W drugiej poáowie 2012 roku w jego ramach wraz z UrzĊdem Marszaákowskim Województwa
Wielkopolskiego oraz Polskim Towarzystwem OĞwiaty Zdrowotnej – Oddziaáem Terenowym
w Poznaniu realizowano projekt „Przygotowanie edukatorów do realizacji projektu edukacji
rówieĞniczej „MáodzieĪowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV” w województwie wielkopolskim”.
Odbyáo siĊ szkolenie dla 48 edukatorów aktualizujące wiedzĊ medyczną, epidemiologiczną,
psychologiczną i spoáeczną na temat problematyki HIV/AIDS i innych zagadnieĔ z tym
związanych oraz profesjonalnie przygotowujące do prowadzenia zajĊü z máodzieĪą szkóá
ponadgimnazjalnych.
Projekt bĊdzie realizowany w kolejnych latach.
Rys. 2. Szkolenie edukatorów przygotowujące do realizacji projektu „MáodzieĪowych Liderów Zdrowia –
kontra HIV” (20-21.09.2012, Karpicko)

2. Konkurs na fotografiĊ „MáodoĞü - BezpieczeĔstwo - HIV” skierowany byá do uczniów klas
I, II, III szkóá gimnazjalnych (580 placówek) z terenu woj. wielkopolskiego. Na etap szkolny
wpáynĊáy 132 prace, na powiatowy 85, natomiast na etap wojewódzki zakwalifikowaáo siĊ 29
prac laureatów I miejsca etapu powiatowego.
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W finale konkursu, który odbyá siĊ
27.11.2012 roku, udziaá wziĊli laureaci I, II
i III miejsca etapu powiatowego wraz
z rodzicami i opiekunami (120 osób).
Patronat honorowy nad konkursem objĊli
Marszaáek Województwa Wielkopolskiego
i

Wojewoda

konkursu

Wielkopolski.

byáo

Patronem

Kuratorium

OĞwiaty

w Poznaniu.
Cenne nagrody rzeczowe dla finalistów I, II i III miejsca oraz dla osób wyróĪnionych
w wojewódzkim etapie konkursu zostaáy ufundowane przez:
- Urząd Marszaákowski Województwa Wielkopolskiego,
- Kuratorium OĞwiaty w Poznaniu,
- Wojewódzką StacjĊ Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu.
3. Obchody ĝwiatowego Dnia AIDS - 1 grudnia 2012 roku
W ramach obchodów ĝwiatowego Dnia AIDS pracownicy PIS woj. wielkopolskiego
przeprowadzili 34 prelekcje i szkolenia, w których udziaá wziĊáo 5360 uczniów szkóá
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zorganizowali 18 konkursów dla 5814 uczniów oraz
10 olimpiad wiedzy o HIV/AIDS z udziaáem 3068 uczniów z 88 szkóá gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
W 17 powiatach odbyáy siĊ uroczyste podsumowania konkursów poáączone z wykáadami,
spektaklami teatralnymi, projekcją filmów lub prezentacjami multimedialnymi dla okoáo 800
uczniów szkóá gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zorganizowane zostaáy 3 konferencje
popularno-naukowe

dla

428

osób,

4

happeningi

i

przemarsze

ulicami

miast

z udziaáem 3750 uczniów. W tym dniu funkcjonowaáo 5 punktów informacyjno-edukacyjnych
oraz 5 wystaw tematycznych. Na stronach internetowych WSSE w Poznaniu i 31 PSSE
zamieszczono informacje na temat HIV/AIDS oraz „czerwoną kokardkĊ”, jako symbol
solidarnoĞci z osobami Īyjącymi z HIV i AIDS.
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Rys.4. Happening w Ostrowie Wlkp. oraz spektakl teatralny (PSSE Turek)

4. Kampania spoáeczna „FAIR PLAY Gram fair, uĪywam prezerwatyw.”

Rys. 5. Materiaáy Kampanii Spoáecznej „Fair Play Gram fair, uĪywam prezerwatyw”

Przed rozpoczĊciem finaáowego turnieju 14 Mistrzostw Europy w Piáce NoĪnej UEFA EURO
2012, Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczĊáo kampaniĊ spoáeczną „FAIR PLAY Gram fair,
uĪywam prezerwatyw”, która zwracaáa uwagĊ na bezpieczne i odpowiedzialne zachowania poza
stadionami, po zakoĔczeniu rozgrywek. Hasáo „FAIR PLAY” inspirowaáo do bezpiecznych
i odpowiedzialnych zachowaĔ w aspekcie HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą
páciową. Materiaáy do kampanii „FAIR PLAY”, przygotowane w jĊzyku polskim, ukraiĔskim,
angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpaĔskim (6000 pakietów edukacyjnych zawierających
prezerwatywĊ, 2000 chorągiewek, 3000 ulotek oraz 700 gadĪetów), rozdysponowano w strefach
kibica i w strefach turystycznych.
PaĔstwowa Inspekcja Sanitarna woj. wielkopolskiego co roku zaprasza spoáeczeĔstwo do
udziaáu w róĪnych przedsiĊwziĊciach związanych z profilaktyką HIV/AIDS zwracając uwagĊ na
ten problem zdrowotny.
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