
 

 
              Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki  

              i Promocji Zdrowia na rok 2012 
 

 

HARMONOGRAM DZIŁAŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU 

NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA  

 

 

 

Lp. 

 

Cele szczegółowe 

 

Zadania 

 

Sposoby i metody realizacji 
 

Podmioty 

realizujące  

 

Termin 

realizacji 

1 Zmniejszenie 

zachorowalności i 

przedwczesnej 

umieralności z 

powodu nowotworów 

złośliwych 

Profilaktyka 

nowotworowa (rak 

piersi, rak szyjki 

macicy, rak prostaty, 

itp., 

Rozprowadzenie ulotek informacyjnych, 

publikacje w BIS, 

prowadzenie działań informacyjno – 

edukacyjnych  

Placówki Pomocy 

Medycznej, 

Urząd Miasta, 

Szkoły 

praca ciągła 

2a Zwiększenie 

skuteczności 

zapobiegania 

chorobom zakaźnym i 

zakażeniom 

 

Ograniczanie 

rozprzestrzeniania się 

zakażeń HIV 

 

 

 

Edukacja w zakresie ochrony przed 

zakażeniem HIV, 

wspieranie obchodów „Światowego Dnia 

AIDS”, konkursy dla młodzieży  z zakresu 

problematyki HIV/AIDS, 

publikacja w BIS  

Urząd Miasta, 

Szkoły,  

Inspekcja 

Sanitarna 

Placówki Pomocy 

Medycznej 

praca ciągła 

 

 

 

 

 

2b Profilaktyka 

przeciwgrypowa 

 

Zapobieganie innym 

chorobom zakaźnym 

Szczepienia ochronne, publikacja artykułów 

tematycznych w BIS  

Urząd Miasta, 

Inspekcja 

Sanitarna, 

Placówki Pomocy 

Medycznej 

IX – X 2012 r. 

 

 

 



3 Zmniejszenie i zmiana 

struktury spożycia 

alkoholu oraz 

zmniejszenie szkód 

zdrowotnych 

spowodowanych 

alkoholem  

Profilaktyczne 

programy edukacyjne 

dla dzieci i młodzieży 

oraz grup ryzyka 

Kampanie antyalkoholowe, konkursy, 

pogadanki, materiały edukacyjne, 

publikacja w BIS 

Urząd  Miasta, 

MKRPA, KPP, 

Szkoły, świetlica 

środowiskowa, 

pełnomocnik 

Burmistrza ds. 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoh. 

 

praca ciągła 

4 Poprawa sposobu 

żywienia i jakości 

zdrowotnej żywności 

oraz zmniejszenie 

występowania 

otyłości; zwiększenie 

aktywności fizycznej 

Kształtowanie 

prozdrowotnych 

nawyków wśród 

młodzieży szkolnej i 

ich rodzin poprzez 

propagowanie 

aktywnego stylu życia 

i zbilansowanej diety  

 

Włączenie się w ogólnopolski program 

„Trzymaj Formę” (IV-VI 2011r.), 

współorganizowanie imprez sportowych i 

prozdrowotnych, wspieranie szkół 

Urząd Miasta,  

Szkoły, Inspekcja 

Sanitarna 

praca ciągła 

5 Kształtowanie 

prozdrowotnego stylu 

życia 

Wspieranie rozwoju  

zdrowia fizycznego 

dzieci i młodzieży, 

edukacja rodziców  

Organizacja konferencji „Brzeziny stawiają 

na zdrowie“ 

Urząd Miasta, 

Inspekcja 

Sanitarna,  

I półrocze 

6 Wspieranie działań 

profilaktycznych w 

dziedzinie 

zapobiegania 

najczęstszym 

problemom 

zdrowotnym 

Prowadzenie działań 

na rzecz profilaktyki 

chorób układu 

krążenia,  

Materiały edukacyjne, szkolenia dla dzieci 

oraz nauczycieli z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy 

Urząd Miasta, 

Placówki Pomocy 

Medycznej, 

Szkoły 

praca ciągła 

7a Zmniejszenie 

rozpowszechnienia 

Ograniczanie 

zdrowotnych 

Heppening po hasłem ”Młodość wolna od 

Alkoholu, narkotyków i tytoniu” 

Urząd Miasta, 

Inspekcja 

 V – VI  2012 r. 

 



palenia tytoniu. 

 

następstw palenia 

tytoniu, wzmocnienie 

przestrzegania ustawy 

z dn. 9.11.1995 r. o 

ochronie zdrowia 

przed następstwami 

używania tytoniu 

Informacyjna kampania społeczna o 

obowiązujących regulacjach w zakresie 

miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz 

konsekwencjach zdrowotnych 

Sanitarna, Szkoły 

7b Zmniejszenie 

rozpowszechnienia 

palenia tytoniu. 

Organizowanie i 

dofinansowywanie 

edukacji 

antytytoniowej wśród 

mieszkańców, 

przeprowadzenie 

badań 

profilaktycznych dla 

osób uzależnionych 

od tytoniu i biernych 

palaczy  

Włączanie się w  kampanie antynikotynowe 

„Światowy Dzień bez Tytoniu” 

i „Rzuć Palenie Razem z Nami” 

oraz ogólnopolski projekt „ Odświeżmy 

Nasze Miasto”. 

Konkursy, szkolenia, prelekcje, pogadanki, 

porady indywidualne. 

Badanie zawartości CO w wydychanym 

powietrzu 

lub badania spirometryczne, 

publikacja w BIS 

Urząd Miasta, 

Placówki Pomocy 

Medycznej, 

Inspekcja 

sanitarna 

 

 

 

 

 

 

 

 VI i  

3 czwartek  XI 

2012 r. 

 

 

 Harmonogram działań może ulec zmianie w zależności od potrzeb i możliwości występujących podczas realizacji Programu. 
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