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Spis treści Szanowni 
Państwo,

Pragniemy zaprosić wszystkich członków Stowarzyszenia oraz jego sympatyków 
do udziału w XXIX Konferencji Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, która w tym 
roku odbędzie się w Poznaniu. 

Tematem przewodnim spotkania będzie „Zdrowie w okresie postpandemii: Jak 
pandemia wpłynęła na nasze samopoczucie?”. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy 
wielu znakomitych specjalistów, którzy szeroko omówią przedmiotową problema-
tykę. Są to, między innymi profesor Mariusz Jędrzejko z Wydziału Pedagogicznego 
Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, profesor Iwona Mozer-Li-
sewska, kierownik Katedry oraz Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych 
Niedoborów Odporności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu i Ordynator Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycz-
nego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu. Naszym prelegen-
tem będzie również doktor habilitowany Ewa Baum z Katedry Nauk Społecznych  
i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. 
Mając na uwadze cały okres pandemii oraz różnego typu skutki przez nią wywołane, 
uważamy, że jest to temat, który połączy członków Konferencji za sprawą szerokiej 
dyskusji w szczególności o zadaniach jakie realizujemy na rzecz mieszkańców miast 
w różnych rejonach Polski.

Podczas dwudniowego wydarzenia przedstawimy Państwu propozycje projektów, 
które z powodzeniem są już realizowane, między innymi w Poznaniu. Wierzymy,  
że nasze działania zainspirują Państwa, a wymiana doświadczenia i dobrych prak-
tyk będzie skutkowała ich realizacją również w Państwa lokalnych społecznościach. 

Wyrażając nadzieję, że pobyt Szanownych Członków Stowarzyszenia w stolicy 
Wielkopolski pozwoli na wzbogacenie naszej i Państwa wiedzy na temat dobrych 
praktyk w realizacji polityki zdrowotnej i społecznej na szczeblu samorządowym 
oraz pozwoli na pogłębioną refleksję na temat życia i zdrowia mieszkańców miast. 
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MAPA DROGOWAMAPA DROGOWA

MAPA DROGOWA  
PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ 
– EDYCJA „SZCZEPIENIA PRZECIWKO 
GRYPIE DLA DZIECI”

KOALICJA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ANALIZA WYKONALNOŚCI/ POTRZEB ZDROWOTNYCH

FAZA PRZYGOTOWAWCZA

Zawiązanie koalicji na rzecz realizacji programu polityki zdrowotnej 
w samorządzie.

Na tym etapie niezbędne jest dostarczenie aktualnych informacji  
o zasadności i możliwościach realizacji programu. Programy poli-
tyki zdrowotnej (PPZ) mogą być opracowywane, wdrażane, reali-
zowane i finansowane przez ministrów oraz jednostki samorządu 
terytorialnego (JST). Podstawą prawną realizacji ww. działań jest 
art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).  
W celu przeprowadzenia analizy wykonalności programu, potrzeb-
ne będą dane, które pozyskasz m.in. z poniższych źródeł:

•  Zaangażuj podmioty, które mogą wesprzeć proces tworzenia i wdraża-
nia programu (publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe).
•  Twoi potencjalni koalicjanci to kluczowi eksperci ze środowiska me-
dycznego z Twojego regionu, inspekcja sanitarna, podmioty lecznicze, 
placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, inne samorządy z dane-
go terenu (np. w przypadku powiatu lub gminy – urząd marszałkowski) 
oddział wojewódzki NFZ i lokalne media.

•  Możesz sporządzić listę takich koalicjantów i opisać, na jakim etapie 
planujesz ich włączenie do tworzenia (np. ekspert kliniczny), konsultacji 
(np. podmiot leczniczy, inspekcja sanitarna), opiniowania (np. konsultant 
wojewódzki, towarzystwo naukowe) lub promocji programu (np. media 
lokalne, placówki podległe samorządowi).

•  Meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę, licz-
ba zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych, liczba hospitali-
zacji, zgony związane z zachorowaniem na grypę i/lub infekcje grypopo-
dobne: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm
• Poziom zaszczepienia w Polsce: http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepion-
ki/grypa/
•  Dane populacyjne: Główny Urząd Statystyczny: http://stat.gov.pl/ 

•  Mapy Potrzeb Zdrowotnych, które zawierają dane nt. potrzeb zdrowot-
nych poszczególnych województw oraz całego kraju, sytuacji demogra-
ficznej i epidemiologicznej, a także zasobów kadrowych i sprzętowych 
placówek ochrony zdrowa na danym obszarze oraz realizowanych przez 
nie świadczeń: https://mpz.mz.gov.pl/ 
•  Biblioteka Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczą-
ca samorządowych programów polityki zdrowotnej AOTMiT: https://www.
aotm.gov.pl/ zakładka https://www.aotm.gov.pl/polityka-zdrowotna/ 

•  Zadbaj o komunikację wewnątrz samorządu. Niech to będzie „Wasz” 
projekt, a nie tylko „Twój”.

•  Powołaj zespół projektowy, który będzie konsultował treść projektu 
programu polityki zdrowotnej.
•   Wyznacz wewnątrz samorządu redaktora/osobę odpowiedzialną do ko-
ordynowania konsultacji i poprawek treści programu.
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MAPA DROGOWA MAPA DROGOWA

Po dokonaniu analizy wykonalności powinieneś uzyskać odpowie-
dzi na następujące pytania:

Planując budżet programu profilaktyki grypy u dzieci pamiętaj  
o kwestiach merytorycznych i organizacyjnych:

Kiedy zgromadzisz już wszystkie niezbędne informacje, możesz 
przystąpić do opracowania treści PPZ, zgodnego ze wzorem. Wzór 
programu polityki zdrowotnej określa rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki 
zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki 
zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki 
zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdro-
wotnej (Dz.U. 2017 poz. 2476).

•  Czy i jak planowany program polityki zdrowotnej wpisuje się w potrzeby 
zdrowotne w moim regionie?
•  Jaka jest populacja, którą powinien obejmować program polityki zdro-
wotnej?
•  Jak inne samorządy podeszły do podobnych problemów?
•  Jakich błędów unikać przy opracowaniu PPZ?

• Zweryfikuj, na podstawie charakterystyki produktów leczniczych dla 
szczepionek przeciwko grypie oraz wytycznych klinicznych, a także 
uwzględniając populację, którą zamierzasz objąć programem polityki 
zdrowotnej, czy konieczne będzie również zapewnienie jednej, czy dwóch 
dawek szczepionki dla pacjentów.
•  Uwzględnij widełki cenowe dostępnych preparatów (w szczególności 
w świetle preferencji dot. rodzaju preparatu wybranego przez rodziców  
w ankietach).
•  Koszt podania (również w przypadku realizacji programu z wariantem 
mobilnych zespołów szczepień jadących do szkół).

• Instrukcja: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/06/Instrukcja_PPZ.pdf 
•  Schemat programu polityki zdrowotnej: https://www.aotm.gov.pl/me-
dia/2020/07/Schemat_PPZ_wz%C3%B3r.docx 
• Program polityki zdrowotnej można też stworzyć w kreatorze online: 
http://kreator.power.aotm.gov.pl/ 
• Program profilaktyki grypy u dzieci możesz opracować korzystając  
z modelowego opracowania dostępnego na stronie www.ceestahc.org 
(https://www.ceestahc.org/pliki/nasze_publikacje/programy_zdrowotne/
profilaktyka_grypy_dzieci_2021.pdf ). Pamiętaj o aktualizacji danych.
•  Opracowując treść programu polityki zdrowotnej należy pamiętać  
o konieczności przeprowadzenia ewaluacji jego realizacji.

•  Możesz pozyskać dodatkowe argumenty przemawiające za realizacją 
programu, np. przeprowadzając badanie ankietowe w placówkach pod-
ległych samorządowi dotyczące preferencji rodziców w zakresie sposobu 
realizacji programu. Uwzględnienie tych opinii może zwiększyć skutecz-
ność programu polityki zdrowotnej. Przykładowe pytania mogą doty-
czyć preferencji w zastosowaniu szczepionki iniekcyjnej lub donosowej 
w przypadku profilaktyki grypy u dzieci 24 m.ż. - 18 r.ż bądź wyrażenia 
zainteresowania realizacją programu ze wsparciem mobilnych punktów 
szczepień, które mogłyby docierać do żłobków, przedszkoli lub szkół.

•  Poszukaj informacji o podobnych programach realizowanych w in-
nych JST i skontaktuj się z samorządami, które je wdrażały. Włożyły  
w ich realizację dużo wysiłku i na pewno chętnie pochwalą się zastosowany-
mi rozwiązaniami oraz wnioskami.
•  Pozyskaj teksty programów, które przeszły pozytywną weryfikację AOTMiT 
i użyj ich jako modelowych dla Twojego programu.
• Oceń, jakie działania mogą zwiększyć efektywność i podnieść jakość 
interwencji w Twoim regionie (np. wykorzystanie mobilnych punk-
tów szczepień). Instrukcje i schematy są po to, abyśmy wszyscy działali  
w ramach wspólnego standardu, ale to Ty najlepiej wiesz co się sprawdzi  
w Twoim regionie, a co nie – Twoja wiedza i doświadczenie mogą przesądzić 
o sukcesie programu.
• Przykładowe źródła modelowych programów:

- strona www AOTMiT https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/repozytorium-p-
pz-2/rekomendacje-do-zalecanych-technologii-ppz.
- strona www Stowarzyszenia CEESTAHC: https://www.ceestahc.org/dzialalno-
sc,programy_zdrowotne.html.
- strona www OPZG Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

PLANOWANIE BUDŻETU

BENCHMARKING I SONDAŻE

OPRACOWANIE TREŚCI PROGRAMU  
POLITYKI ZDROWOTNEJ

Uwaga! Ankiety oceniające satysfakcję z realizacji programu, a także porównujące po-
ziom edukacji i świadomości beneficjentów programu w obszarze profilaktyki grypy 
przed i po realizacji programu możesz zawrzeć w treści programu polityki zdrowotnej 
lub zlecić do przygotowania przez realizatora – do decyzji zespołu projektowego.

4

5

6

•  Mierz siły na zamiary – oceń, co możesz zrobić uwzględniając posiada-
ne zasoby finansowe.

• Zobacz zakładkę „FAQ” na stronie https://www.aotm.gov.pl/polityka-
-zdrowotna/faq/ – stanowisko Agencji dotyczące najczęściej zadawanych 
pytań

• Opinie prezesa AOTMiT o programach polityki zdrowotnej: https://bi-
pold.aotm.gov.pl/index.php/repozytorium-ppz-2/opinie-o-projektach-pro-
gramow-zdrowotnych-realizowanych-przez-jst
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OPINIOWANIE W AOTMIT

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

HARMONOGRAM

KRYTERIA KONKURSOWE

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA BENEFICJENTÓW  
ORAZ MATERIAŁY PRASOWE

Jeśli program będzie realizowała większa liczba realizatorów, za-
stanów się, opracuj i opisz szczegółowy proces współpracy między 
nimi. Przy wykorzystaniu schematu zbadaj obciążenia administra-
cyjne Twojego samorządu i:

Bardzo ważne dla skuteczności programu jest również przygoto-
wanie materiałów edukacyjnych/informacyjnych dla realizatorów 
(personelu medycznego, kierownictwa podmiotów), beneficjentów 
(personel medyczny, rodzice, dzieci) oraz wszystkich środowisk za-
angażowanych w program.

Opracowanie terminów realizacji poszczególnych elementów pro-
gramu.

Realizacja programu wymaga dobrania podmiotów realizujących, 
którzy wyłaniani są w procedurze konkursowej. Realizatorami są 
podmioty wykonujące działalność leczniczą. Podstawowymi kry-
teriami konkursowymi, które warto uwzględnić przy rozpisywaniu 
konkursu są:

Uzyskanie pozytywnej opinii Prezesa AOTMiT to dobry moment na prze-
kazanie mieszkańcom informacji o sukcesie i planach rozpoczęcia reali-
zacji programu za pośrednictwem lokalnych mediów.

Realizacja i finansowanie programu może nastąpić wyłącznie po uzyska-
niu pozytywnej lub warunkowo pozytywnej opinii prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Ostatecznym zatwierdze-
niem programu jest przyjęcie go uchwałą rady samorządu z jednocze-
snym zagwarantowaniem środków w budżecie JST. Ścieżka procesu opi-
niowania programów polityki zdrowotnej przez AOTMiT:

•  Poszukaj informacji o podobnych programach realizowanych w in-
nych JST i skontaktuj się z samorządami, które je wdrażały. Włożyły  
w ich realizację dużo wysiłku i na pewno chętnie pochwalą się zastosowa-
nymi rozwiązaniami oraz wnioskami.

•  Rozważ delegowanie zadania ośrodkowi koordynującemu (jeśli zdecy-
dujesz się na wyznaczenie takiego ośrodka). Materiały edukacyjne może 
opracować samorząd, ekspert kliniczny lub ośrodek koordynujący albo 
wreszcie, jeśli będzie jeden podmiot realizujący – ten właśnie realizator. 
Jeśli zdecydujesz się na delegowanie tego zadania – uwzględnij opraco-
wanie materiałów edukacyjnych w warunkach konkursu ofert.
•  Wykorzystaj dostępne, wiarygodne opracowania materiałów edukacyj-
nych (np. ze strony www.opzg.pl).
•  Warto stworzyć materiały na tyle uniwersalne, aby mogły być uży-
te również w kampanii społecznej. Obniży to koszty druku i/lub emisji  
w mediach.

•  Zastosuj wykres Gantta – można go samemu przygotować w programie 
Excel lub pobrać szablon z Internetu.

•  Wybieraj atrakcyjne treści w celu wykorzystania ich do stworzenia treści 
dla dziennikarzy – materiałów prasowych. Zweryfikuj treść materiałów 
prasowych po rozstrzygnięciu konkursu i uzupełnij je o informacje o re-
alizatorach.

11
• Udostępniaj harmonogram zespołowi, żeby każdy wiedział, na jakim 
etapie jest realizacja programu.

•  Przy dużej złożoności procedur, wymagających szkolenia pracowników, 
również rozważ włączenie do programu ośrodka koordynującego.
• Włączenie ośrodka koordynującego może wymagać przeprowadzenia 
odrębnego konkursu, albo uwzględnienia informacji o możliwości ubie-
gania się o tego typu funkcję w ramach konkursu podstawowego.
• Zaplanuj system elektronicznej ewidencji procedur wykonywanych  
w ramach programu, wyznacz osoby odpowiedzialne (m.in. kto i w jakim 
czasie będzie zbierał dane, kto będzie odpowiedzialny za ich wstępną 
analizę oraz analizę końcową).

7
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• Doświadczenie w realizacji programów polityki zdrowotnej;
• Kwalifikacje personelu;
• Dostępność świadczeń objętych zakresem programu;
• Wyposażenie (pod względem technicznym i sanitarnym spełnio-
ne wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 26 marca 2019 r.  
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać po-
mieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczni-
czą: Dz.U. 2022 poz. 402; https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20220000402/O/D20220402.pdf);
•  Zaplecze: sprzęt i lokale, dostępność telefonu itp.; możliwości organiza-
cyjno-logistyczne dla realizacji programu polityki zdrowotnej z wykorzy-
staniem mobilnych zespołów szczepień (jeśli takie zostały przewidziane 
w programie).

• Przeprowadzenie konkursu ofert, według kryteriów opisanych w progra-
mie.
• Konkurs ofert jednostka ogłasza w swojej siedzibie i na swojej stronie in-
ternetowej co najmniej na 15 dni przed upływem wyznaczonego terminu 
składania ofert.
• Dotyczy interwencji z koszyka świadczeń gwarantowanych.

• Samorząd może ubiegać się o dofinansowanie PPZ w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kwocie nie-
przekraczającej:
- 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samo-
rządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
- 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samo-
rządu terytorialnego (dla JST o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys.).
•  W tym celu należy złożyć wniosek – do pobrania ze strony interneto-
wej NFZ (https://www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultstronaopi-
sowa/528/11/1/wniosek_2021_dofinansowanie_jst.pdf) – w formie pa-
pierowej do właściwego miejscowo Oddziału Funduszu, przez organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. 

• Pilnuj terminów i pamiętaj o obligatoryjnych załącznikach (pozytywna 
opinia programu przez Prezesa AOTMiT oraz pozytywna opinia wojewody)

• Obecnie dofinansowane mogą być świadczenia ujęte w katalogu świad-
czeń gwarantowanych, jednak zakres może ulec rozszerzeniu przy następ-
nej nowelizacji ustawy. Podstawa: art. 48d ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 
z późn. zm.)

• Przygotuj materiały informacyjne dotyczące realizacji programu dla 
lekarzy, pielęgniarek oraz wszystkich środowisk zaangażowanych  
w program.
• Przeprowadź spotkanie dla wyłonionych realizatorów.

MAPA DROGOWA MAPA DROGOWA

FAZA WDROŻENIA

KONKURS NA REALIZATORÓW

WNIOSEK DO NFZ  O REFUNDACJĘ PPZ

SZKOLENIA DLA REALIZATORÓW

MEDIA

WYBÓR REALIZATORÓW I PODPISANIE UMÓW

• Możesz zaprosić media lokalne.

• Przygotowanie dodatkowych materiałów mediowych dot. programu – 
strona internetowa i profil w mediach społecznościowych.
• Może to być osobny profil utworzony na potrzeby programu, albo profil 
Twojego samorządu. Może masz inne innowacyjne pomysły? Daj nam ko-
niecznie znać!
• Wyznacz administratorów strony i profili, żeby sprawniej zarządzać nimi 
na potrzeby promocji programu.
• Przygotuj materiały prasowe – zestaw plików tekstowych, graficznych, 
video dostępnych na Twojej stronie internetowej dla dziennikarzy. Dzię-
ki temu dziennikarzom będzie łatwiej napisać artykuły o programie  
i o objętym Twoim programem problemie zdrowotnym. Dziennikarze bar-
dzo sobie cenią dobre jakościowo materiały.

Na tym etapie zastanów się, jak możesz zachęcić pacjentów do sko-
rzystania z programu poprzez działania komunikacyjne w mediach.

12

14
15

16

13

KAMPANIA PROMOCYJNA17
Start kampanii informacyjnej o problemie zdrowotnym i równocze-
śnie promującej program polityki zdrowotnej.
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MAPA DROGOWA MAPA DROGOWA

FAZA ANALIZY  
I EWALUACJA PROGRAMU

MOBILNE PUNKTY SZCZEPIEŃ –  
WAŻNE WSKAZÓWKI

REALIZACJA PROGRAMU

FEEDBACK

ROZLICZENIE

RAPORT KOŃCOWY**

18

19

20
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22
Jeśli zdecydujesz o włączeniu w realizację Programu Mobilnych 
Punktów Szczepień, skoordynuj współpracę z dyrektorami placówek, 
które planujesz objąć zasięgiem szczepień. Wykorzystaj współpracę 
z wydziałem edukacji (wydział właściwy ds. edukacji): zaproś szko-
ły do programu, rozpoznaj możliwości organizacji miejsca szczepień 
w placówkach (np. pokój higienistki), poinformuj rodziców i uzyskaj 
ich zgody, ustal termin szczepienia. Zorganizuj zapasowe stacjonar-
ne punkty szczepień w pobliżu placówek, jeżeli szczepienie w mo-
bilnym punkcie nie dojdzie do skutku (np. odmowa placówki, nie-
obecność dziecka w szkole, braki w dokumentach zgód), to będziesz 
mógł zaoferować rodzicom alternatywne rozwiązania.

Każdy chce pochwalić się wspaniałymi rezultatami i gładkim prze-
biegiem programu, ale dla innych samorządów najważniejsze będzie 
Twoje doświadczenie. Opracowanie raportu końcowego to wręcz 
obowiązek ustawowy. 

Na swoje potrzeby, wraz z zespołem projektowym 

• Profesjonalna kampania promocyjna to właściwie odrębny projekt. 
Jeśli nie masz w tym doświadczenia, spróbuj nawiązać współpracę  
w organizacjami pozarządowymi, które mogą pomóc w tej aktywności 
(np. organizacje pacjenckie, organizacje zajmujące się profilaktyką cho-
rób, etc.).
• Możesz też zawrzeć wymóg przeprowadzenia kampanii promocyjnej  
w kryteriach konkursowych na ośrodek koordynujący lub realizatora.

• Odnośnik do dokumentu w PDF z podsumowaniem akcji szczepień  
w Krakowie

• Raport musi zawierać m.in. opis sposobu osiągnięcia celów progra-
mu polityki zdrowotnej; charakterystykę interwencji zrealizowanych  
w ramach programu polityki zdrowotnej; wyniki monitorowania i ewa-
luacji programu polityki zdrowotnej; koszty realizacji programu polityki 
zdrowotnej; informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji 
programu polityki zdrowotnej, oraz o podjętych w związku z nimi działa-
niach modyfikujących (art. 48a ust p.14 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
• Wzór raportu końcowego: https://www.aotm.gov.pl/media/2020/07/Ra-
port_ko%C5%84cowy_PPZ_wz%C3%B3r.docx

• Napisz o problemach, jakie napotkałeś,
• Napisz o rozwiązaniach i działaniach naprawczych, które wdrożyłeś,
• Napisz swoje rekomendacje na przyszłość,

* UWAGA: w przypadku programu, dla którego jest opracowana rekomendacja AOTMiT 
(https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/repozytorium-ppz-2/rekomendacje-do-zaleca-
nych-technologii-ppz) nie musisz pisać programu – rekomendacje zwalniają z konieczno-
ści nadsyłania do zaopiniowania programu polityki zdrowotnej przygotowanego zgodnie  
z ich treścią: 

** Raport końcowy sporządza się w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia realizacji 
programu polityki zdrowotnej i niezwłocznie przekazuje do Agencji oraz udostępnia w Biule-
tynie Informacji Publicznej podmiotu.

• „Podmiot, który opracował projekt programu polityki zdrowotnej uwzględniający reko-
mendację, o której mowa, przesyła do Agencji oświadczenie o zgodności projektu progra-
mu polityki zdrowotnej z tą rekomendacją. 

• Podstawa: art. 48aa ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1398 z późn. zm.)

• Dodaj „swoje znaki” do mapy drogowej programów polityki  
zdrowotnej!• Przypomnij realizatorom o przeprowadzeniu ankiet oceniających po-

ziom świadomości na temat problemu zdrowotnego, którego dotyczy 
program (na jego początku i końcu);

• Zbierz dane o realizacji i efektywności programu (wraz ze wskaźnikami 
jego monitorowania).

• Pamiętaj o konieczności zbierania przez realizatorów danych dotyczą-
cych monitorowania stanu realizacji programu;

• Pamiętaj o zebraniu ankiet satysfakcji i efektu edukacyjnego (testy wie-
dzy). Porównaj rezultaty.

• Informuj mieszkańców o przebiegu i postępach realizacji programu.
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Kraków

Kraków wznawia kampanię informacyj-
ną dotyczącą szczepień dzieci przeciwko 
grypie. Nieodpłatne szczepienia realizo-
wane są w Szpitalu im. Żeromskiego. Pro-
gram profilaktyki obejmuje dzieci pomię-
dzy 6 miesiącem, a 5 rokiem życia. Przed 
szczepieniem dzieci obowiązkowo są ba-

dane przez lekarza. U dzieci wcześniej 
nieszczepionych konieczne podanie jest 
dwóch dawek szczepionki w odstępie 
czterech tygodni. Z bezpłatnych szcze-
pień mogą skorzystać również dzieci oby-
wateli Ukrainy ze statusem UKR. 

KAMPANIA INFORMACYJNA
- SZCZEPIENIE DZIECI  

PRZECIWKO GRYPIE

Wytyczne medyczne wskazują na za-
sadność szczepień dzieci przeciwko grypie 
z uwagi na fakt, że może być niebezpiecz-
na dla niemowląt i małych dzieci w szcze-
gólności w czasie pandemii COVID-19. Ze 
względu na niedojrzałość układu immu-
nologicznego zakażenia najczęściej wystę-
pują u dzieci. Są one zatem grupą najbar-
dziej narażoną na wirusa grypy i choroby 
grypopodobne. Co istotne, dzieci uważane 
są za wektory zakażenia w całej populacji. 
Zaszczepienie dziecka może uchronić po-
zostałych członków rodziny przed ewentu-
alnym zachorowaniem.

Celem szczepień dzieci przeciw grypie 
jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale 
przede wszystkim poważnych powikłań 
pogrypowych. Największe ryzyko wystą-
pienia poważnych postaci grypy lub powi-
kłań występuje u dzieci w wieku do 5 lat, 
ale także u osób po 65 roku życia, kobiet  
w ciąży oraz pacjentów przewlekle cho-
rych. Szczepienia ochronne są podstawo-
wą metodą profilaktyki. Szczepienie prze-
ciw grypie nie daje jednak 100 procentowej 
gwarancji ochrony przed chorobą. Skutecz-
ność zależy od sezonu i stanu zdrowia pa-
cjenta, dlatego szczepienie nie zwalnia go  
z przestrzegania ogólnych zasad higieny. 

Warto wspomnieć, że dzieci w grupie od 2 do 5 lat mogą przyjąć szcze-
pionkę w formie aerozolu do nosa. W przypadku wystąpienia przeciw-
wskazania do zastosowania szczepionki donosowej lub braku jej dostęp-
ności, stosuje się szczepionkę iniekcyjną czterowalentną. Dzieci młodsze, 
do 23. Miesiąca życia, mogą przyjąć wyłącznie szczepionkę iniekcyjną.
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TORUŃ

Toruń

Celem głównym programu „Postawa to 
podstawa” jest zmniejszenie liczby wystę-
pujących wad postawy u dzieci poprzez 
kształtowanie prawidłowej postawy ciała 
oraz wczesne wykrywanie, diagnozowanie 
i korygowanie wad postawy. Ważny ele-
mentem jest również wyrobienie u dzieci 

To program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców 
miasta Toruń przewidziany na lata 2021-2025.

POSTAWA TO PODSTAWA

nawyku prawidłowej postawy ciała. Celem 
w grupie osób dorosłych jest zmniejszenie 
dolegliwości bólowych wynikających z nie-
prawidłowej postawy ciała wraz z poprawą 
samopoczucia. 

TORUŃ

Zdiagnozowana populacja została po-
dzielona na trzy grupy. I grupę stanowią 
dzieci z postawą prawidłową, nie wyma-
gające podjęcia działań terapeutycznych. 
II grupę stanowią dzieci ze zdiagnozowaną 
wadą postawy, wymagające podjęcia dzia-
łań terapeutycznych, takich jak Kinesiology 
Taping. III grupę stanowią dzieci wymagają-
ce zajęć w formie indywidualnych ćwiczeń 
korekcyjnych, Kinesiology Taping, bądź wy-
konania pogłębionej diagnostyki w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W ramach przedsięwzięcia lekarze prze-
prowadzają badanie przesiewowe w kie-
runku wad postawy, mające na celu wy-
krycie tych wad i skierowanie dzieci do 
leczenia, zanim się utrwalą. Badania prze-
siewowe obejmują ocenę postawy w płasz-
czyźnie czołowej, ocenę położenia barków 
i łopatek, ocenę statyki miednicy, ocenę 
kształtowania kręgosłupa w płaszczyźnie 
czołowej, badanie za pomocą skoliometru 
oraz badanie za pomocą podoskopu. Bada-
nia te znajdują się w zestawie rutynowych 
badań wykonywanych tradycyjnie w wieku 
szkolnym. 

PROGRAM „POSTAWA TO PODSTAWA” JEST REALIZOWANY  
W DWÓCH MODUŁACH. 

Skierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 15 lat, podzielonych na trzy 
kategorie wiekowe (6 do 9 lat, 10 do 12 lat, 13 do 15 lat) oraz we wszyst-
kich kategoriach dla pracowników oświaty, pielęgniarek szkolnych, ro-
dziców i opiekunów dzieci biorących udział w programie.

MODUŁ I 

MODUŁ II Skierowany jest do kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo miesz-
kających stale w mieście, posiadających zaświadczenie lekarza POZ  
o dysfunkcji kręgosłupa. 
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TORUŃ

Kompleksowa ocena stanu zdrowia obejmująca diagnostykę wad postawy powinna 
być wykonywana u dzieci w momencie rozpoczęcia nauki szkolnej, a następnie konty-
nuowana. Zadanie to wpisane jest w obowiązki pielęgniarki lub higienistki szkolnej oraz 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Powyższe działania reguluje rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

W przypadku osób dorosłych żadne akty prawne nie zapewniają dostę-
pu do bezpłatnych zajęć ogólnorozwojowych korygujących sylwetkę. W tym 
względzie program „Postawa to podstawa” uzupełnia niedostatek bezpłat-
nych usług medycznych i słusznie został skierowany dla tych beneficjentów 
programu.

Program „Postawa to podstawa” został opracowany na podstawie art. 48 
ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków pu-
blicznych. Oznacza to, że gmina miasta Toruń będzie corocznie aplikowała  
o środki finansowe z NFZ w wysokości 40 % możliwych do pozyskania kosz-
tów merytorycznych rocznego budżetu na realizację programu. 

TORUŃ

Całkowity koszt programu od 8 lipca do 31 grudnia 2021 roku 
wyniósł 180 620 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie kosztów re-
alizacji przedmiotowego programu z kujawsko-pomorskiego od-
działu NFZ w wysokości 79 656 zł.

W ramach modułu I w programie przebadano przesiewowo 800 dzieci oraz 
przeprowadzono badania kontrolne 40 dzieci. Na zajęcia korekcyjne skiero-
wano 75 dzieci, a na kinesiology taping 62 dzieci. 

W module II dla osób dorosłych przeprowadzono 120 indywidualnych po-
rad rehabilitacyjnych, po czym skierowano te osoby na odpowiednio dobrane 
ćwiczenia i zabiegi, takie jak laseroterapia, ultradźwięki, lampa sollux, elek-
troterapia, ćwiczenia na odciążeniu, masaże kręgosłupa i całego ciała, kine-
siology taping, a także metodę PNF.
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ŚREM

Śrem
GMINA ŚREM FINANSUJE  

SZCZEPIENIA PRZECIW  
WIRUSOWI HPV  

DLA DZIEWCZYNEK
W 2021 roku Rada Miejska w Śremie 

podjęła uchwałę o przystąpieniu do Gmin-
nego Programu Zdrowotnego pod nazwą 
„Program zapobiegania czynnikom ryzyka 
raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 
2022-2025”. Głównym celem programu jest 
zmniejszenie liczby zachorowań na raka 
szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek 

płciowych poprzez przeprowadzenie edu-
kacji zdrowotnej oraz szczepień ochron-
nych przeciwko wirusowi HPV. Programem 
została objęta określona populacja mło-
dych mieszkanek gminy Śrem. Celem do-
datkowym było ukształtowanie właściwych 
nawyków higienicznych u dziewcząt.

ŚREM

DO CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZALICZONO:

Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zapobiegania chorobom 
nowotworowym i zakażeniom wywołanym przez wirusy brodawczaka ludzkiego.

Zapoznanie rodziców z działaniem szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV).

Upowszechnienie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycz-
nych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej.

Program skierowany jest do całej populacji dziewcząt mających 13 lat w da-
nym roku realizacji programu. Wyjątek stanowi 2022 rok, w którym objęte są 
także dziewczęta mające 14 lat, zameldowane na terenie gminy Śrem według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. 

W pierwszym etapie programu prze-
prowadzana jest kampania informacyjna 
wśród rodziców lub opiekunów prawnych 
oraz wśród dziewcząt objętych programem. 
W drugim etapie następuje powszechne 
wdrożenie szczepienia dziewcząt. Szcze-
pionka podawana jest dwukrotnie. Dziew-
czynki szczepione są szczepionką 9-walent-
ną typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58. Jest 
to szczepionka ochronna przeciwko zaka-
żeniom wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV) wywołującym raka szyjki macicy, 
raka pochwy, raka sromu oraz kłykcin koń-
czystych. 

Szczepienie przeprowadzane jest po 
uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub 
opiekuna prawnego oraz po wypełnieniu 
kwestionariusza przesiewowego. Każde 
szczepienie poprzedzone jest badaniem 
lekarskim. Koszt szczepień w całości pokry-
wany jest z budżetu Gminy Śrem. 

Programem zostały objęte dziewczyn-
ki z rocznika 2008 i 2009 zameldowane na 
terenie gminy Śrem zgodnie ze stanem na 
31 grudnia 2021 roku Z rocznika 2008 jest 
to 219 dziewczynek, a z rocznika 2009, 252. 
Liczba może ulegać zmianie w zależno-
ści od uzyskania od rodziców/opiekunów 
prawnych zgody na szczepienie. 
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ŚREM

SENIORZY POSIALI ŁĄKĘ KWIETNĄ

W dniach 14-22 czerwca 2022 roku odby-
ły się spotkania informacyjno-edukacyjne 
w szkołach podstawowych z terenu gmi-
ny Śrem skierowane do dziewcząt i chłop-
ców z rocznika 2008 i 2009 oraz szczepienie 
dziewcząt z rocznika 2008 i 2009.

13 czerwca 2022 roku o godzinie 17:00  
w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego 
przy ulicy Mickiewicza 89 w Śremie, odby-
ło się spotkanie informacyjno-edukacyjne 
skierowane do rodziców i opiekunów praw-
nych dziewczynek z rocznika 2008 i 2009.

28 kwietnia 2022 roku w Miejskim Par-
ku Ekologicznym imienia Włodzimierza 
Puchalskiego w Śremie powstała łąką 
kwietna. Łąkę wysiali śremscy seniorzy 
wspólnie z zastępcą burmistrza Śremu,  
Bartoszem Żeleźnym.

Łąką kwietna to nie tylko element deko-
racyjny, lecz przede wszystkim pożyteczne 
rozwiązanie dedykowane owadom zapyla-
jącym, które będą czerpać pyłki i nektar.

Łąka nie wymaga specjalnej pielęgnacji oraz koszenia. Ponadto, nie 
wymaga regularnego podlewania, ponieważ rośliny mają dłuższe korze-
nie. Specjalną kompozycje nasion kwitnących, traw, bylin oraz kwiatów 
przekazała firma Saatbau, która kolejny raz włączyła się w przedsięwzię-
cia przyrodnicze w gminie Śrem.

CHORZÓW

AKTYWNIE W CHORZOWIE  
– BO SPORT TO ZDROWIE!

Chorzów

Chorzów to miasto, które od zawsze 
kojarzy się ze sportem. Kibice doskonale 
znają drużynę piłki nożnej Ruch Chorzów 
oraz Stadion Śląski, na którym co roku 
odbywa się wiele ważnych wydarzeń, za-
równo piłkarskich jak i lekkoatletycznych.  

Oprócz emocjonujących meczów i waż-
nych, międzynarodowych imprez regular-
nie odbywają się tu również wydarzenia 
sportowe dla zwykłych mieszkańców, któ-
rzy uwielbiają ruch na świeżym powietrzu.
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CHORZÓW

CHORZOWSKA 
DYCHA

SPORTOWE ŚNIADANIE NA 
STADIONIE RUCHU CHORZÓW

W 2022 roku w Chorzowie po raz kolej-
ny odbył się bieg uliczny organizowany pod 
nazwą „Chorzowska Dycha”. Tym razem 
zorganizowano go 24 kwietnia, a udział  
w nim wzięło około 150 biegaczy. Uczestni-
cy pokonali dystans 10 kilometrów. Trasa 

przebiegała od „Szybu Prezydent” do „Do-
liny Górnika”. Wszyscy biegacze otrzymali 
pamiątkowe medale, a najlepsi, nagrody 
rzeczowe oraz statuetki.

Obiekt, który na co dzień służy piłka-
rzom Ruchu Chorzów, raz w roku zmienia 
się w miejsce Pikniku Rodzinnego. Tak było 
również 20 sierpnia 2022 roku. Jak zwykle, 
nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. 
Uczestnicy mogli układać puzzle XXL, po-
grać w koszykówkę, piłkę nożną i unihoke-
ja, rzucać ringo do celu oraz zmierzyć się  
z torem przeszkód.

W trakcie pikniku nie zabrakło również pokazów dla starszej publiczności. Swoje 
umiejętności zaprezentowały gimnastyczki UKS Silesia. Dzięki chorzowskiej Straży Miej-
skiej każdy mógł włączyć syreny w radiowozie oraz sprawdzić jak bardzo zachwiana jest 
motoryka w alkogoglach. Informowano również o programach ekologicznych realizowa-
nych w Chorzowie. Jak co roku na zakończenie imprezy, odbyła się wielka bitwa na balo-
ny wodne.

CHORZÓW

UWOLNIJ  
SWOJĄ ENERGIĘ

WAKACYJNY  
TURNIEJ RODZINNY

W sobotę 23 lipca 2022 roku na terenie 
kompleksu boisk sportowych na „Kresach” 
w Chorzowie, odbyła się pierwsza wakacyj-
na odsłona Turnieju Rodzinnego. Wzięło  
w nim udział 13 drużyn.

Na początku sprawdzona została umie-
jętność i celność rzutów do kosza oraz  
w ringo. Następnie rozegrano mini-turniej 
unihokeja. Po nim przyszedł czas na krótką, 
zręcznościową konkurencję pod tajemni-
czą nazwą „szybkie kubki”. Na zakończenie 
uczestnicy zmierzyli się z sprawnościowym 
torem przeszkód. 

Wysoką frekwencję odnotowali także 
organizatorzy Maratonu Fitness „Uwolnij 
Swoją Energię”. Odbył się on 14 maja 2022 
roku na Orliku przy ulicy Kościuszki. Zajęcia 
prowadzono w czterech, trzydziestominu-
towych blokach. Ćwiczenia prezentowały 
instruktorki Centrum Rekreacji i Wdzięku 
z Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu  
w Chorzowie.

Na uczestników czekały dodatkowe atrakcje. Zorganizowano pokaz sprzętu i strojów 
fitness, a po wysiłku, uczestnicy mogli skorzystać ze zdrowego poczęstunku. Każdy mógł 
też przeprowadzić analizę składu ciała oraz zasięgnąć fachowych porad żywieniowych. 
Dla najmłodszych zorganizowano animacje. Z zajęć skorzystało ponad 100 osób.



28

www.szmp.pl www.szmp.plwrzesień 2022 r.numer 69

29

BIELSKO-BIAŁA

Bielsko-Biała
„WyBBieram czyste miasto”

23 kwietnia 2022 roku na terenie 
Parku Słowackiego w Bielsku-Białej od-
był się piknik ekologiczny pod nazwą  
„WyBBieram czyste miasto”. Wydarze-
nie zrealizowano w ramach projektu 
„Rewitalizacja miejskich systemów nad-
brzeżnych wraz z utworzeniem Cen-

trum Edukacji Ekologicznej w mieście  
Bielsko-Biała – etap II”. Projekt stanowi 
część „Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020” (Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego), którego beneficjen-
tem jest Miasto Bielsko-Biała

BIELSKO-BIAŁA

W programie pikniku uwzględniono zabawy, animacje, wiele poży-
tecznych informacji i nagrody dla najbardziej aktywnych. Przy wykorzy-
staniu nowoczesnych technik edukacyjnych przygotowano stoiska edu-
kacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii, mieszkańców pól i łąk, 
dziejów geologicznych planety Ziemi oraz segregacji odpadów. Wiedza 
przekazywana była w prosty, przystępny i interesujący sposób, zarówno 
dla dzieci, jak i ich opiekunów.

Pokazy o odnawialnych źródłach 
energii prowadził „Profesor Foton”, 
przed którym ekologia nie ma żadnych 
tajemnic. Dzięki kolejnemu naukow-
cowi, „Doktorowi Pszczółce”, uczestni-
cy poznali odpowiedzi na pytania: Jaki 
związek mają pszczoły z naszym śnia-
daniem?; Dlaczego kwiaty pachną?;  
W jakich pojemnikach produkowany 

jest miód? oraz Jakie usługi wykonuje 
owadzie przedsiębiorstwo? Na stanowi-
sku dotyczącym dziejów geologicznych 
planety Ziemi można było podziwiać 
tablice, makiety i ciekawe eksponaty. 
Na ostatnim stanowisku zainteresowani 
mogli się dowiedzieć jak i po co segrego-
wać śmieci, ile żyją odpady, co się dzieje 
w sortowni, a także czym jest recykling.
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Projekt „Dbam o Siebie - ZaJaki.pl”

Uczestnicy pikniku mogli również wziąć udział w grze te-
renowej, Eko-Spartakiadzie Sportowej oraz w innych kon-
kursach z nagrodami. Wszyscy chętni mogli skorzystać tak-
że ze zdrowego poczęstunku.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej wspól-
nie z Grupą „Kęty” i Fundacją „Biegniemy z Mają” przygotował projekt 
pod nazwą „Dbam o Siebie” w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i mło-
dzieży. Partnerami przedsięwzięcia są Fundacja „Muuve”, Kwadrat Mul-
timedia, Dziecko Mamy oraz Rekord SI.

Na koniec podsumowano akcje 
sprzątania miasta, którą prowadzi-
ły Rady Osiedli. Warto podkreślić, że 
sprzątanie odbyło się w ramach ob-
chodów „Dnia Ziemi”, a jego efekty 
były wprost zdumiewające.

Celem projektu jest zwróce-
nie uwagi na problem pogarsza-
jącego się zdrowia psychiczne-
go wśród dzieci i młodzieży. Tym 
samym, odpowiada on na po-
trzeby uczniów, rodziców oraz 
pedagogów powstałe po okresie 
nauczania zdalnego oraz pandemii  
Covid-19, która wpłynęła na wiele 
obszarów funkcjonowania społe-
czeństwa. 

Po raz kolejny zasada łączenia przy-
jemnego z pożytecznym osiągnęła 
swój efekt. Dobra zabawa wraz z edu-
kacją przyczyniła się do wzrostu świa-
domości proekologicznej mieszkań-
ców Bielska-Białej.

BIELSKO-BIAŁA

„Za wesoły, za smutny, za cichy, za wrażliwy…, a Ty za jaki jesteś? Każdy  
z nas otrzymał kiedyś podobną etykietę. Większość z nas posługuje się nimi  
i łatwo je przykleja, szczególnie dzieciom. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie 
sprawy z konsekwencji przyklejania „łatek”. Jako słowo z pozoru śmieszne, zwy-
czajne, dla kogoś innego może być źródłem frustracji, obniżonej samooceny, „za-
mykania się w swoim świecie”, rezygnacji.” 
– opis projektu sporządzony przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Projekt ma za zadanie koncentrować się na potrzebach dzieci i mło-
dzieży oraz wyposażać je w narzędzia do budowania samoakceptacji jako 
elementu radzenia sobie z sytuacjami, na które często nie mają wpływu. 
Odpowiada także na potrzeby związane z dostępem do informacji, ucząc 
gdzie samodzielnie szukać wsparcia i pomocy. 

Pierwszym etapem projektu były 
działania informacyjno-edukacyjne  
z zakresu zdrowia psychicznego skiero-
wane do dzieci i młodzieży pod nazwą  
ZaJaki.pl.

Projekt ZaJaki.pl rozpoczął się warsz-
tatami z zakresu zdrowia psychicznego. 
Celem warsztatów było wyposażenie 
pedagogów i psychologów szkolnych 
w wiedzę i umiejętności do przeprowa-
dzenia zajęć poruszających tematykę 
zdrowia psychicznego. W szczególności 
skupiono się na tematyce zapobiegania 
depresji wśród dzieci i młodzieży. Za-
jęcia dla uczniów zrealizowano w biel-
skich szkołach oraz placówkach wspar-
cia dziennego. 
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W ramach działań projektowych do bielskich szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wsparcia 
dziennego trafiło także 40 000 ulotek. Ulotka ma za zadanie 
dostarczyć dzieciom i młodzieży informacje gdzie i jak szu-
kać pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Projekt jest kontynuacją przeprowadzonej w 2021 roku akcji „Dbam  
o dziecko”, skierowanej do rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży  
w kontekście problemów związanych z ograniczeniami podczas trwają-
cej pandemii koronawirusa. 

„Każdy z nas jest „jakiś”, każdy z nas jest 
„inny”. Dlatego w ramach projektu szkoły 
zostały zachęcone również do realizacji za-
jęć plastycznych, podczas których tworzone 
były kukły przedstawiające „ZaJakich”. Ty-
tułowe ZaJaki.pl przedstawiamy jako nasze 
wewnętrzne potwory, z którymi musimy się 
zmagać na co dzień. Tworzenie „ZaJaków” 
pozwala między innymi oswoić i zapoznać 
się z potworami, z którymi zmagamy się na 
co dzień. 7 czerwca 2022 roku szkoły zaan-
gażowane w projekt wzięły udział w para-
dzie, podczas której chcieliśmy pokazać, że 
każdy z nas jest inny, co czyni nas unikalny-
mi i wyjątkowymi oraz wzbudzi chęć zaan-
gażowania się w relacje z bliskimi i refleksję 
nad własnym zdrowiem psychicznym. Poza 
tym, że potworki opanowały całe miasto, 
są też symbolem codziennych zmagań psy-
chicznych dzieci i młodzieży. To nie jest tak, 
że pandemia Covid-19 spowodowała pogor-
szenie stanu zdrowia psychicznego. Pande-

mia sprawiła, że pewne zachowania stały 
bardziej wyraźne i zauważalne. Większość 
z nas zmaga się z różnymi problemami, 
stratami, okresami smutku i przygnębie-
nia. Obecna sytuacja na świecie powoduje 
w nas dodatkowe lęki, obawy, wzmożone 
stany emocjonalne. Dostęp do specjalistów 
jest coraz mniejszy, więc istotne jest uświa-
domienie sobie, w jaki sposób sam, tu  
i teraz, mogę sobie pomoc. Gdzie szukać 
pomocy, skoro termin oczekiwania do psy-
choterapeuty/psychiatry to jest kilka mie-
sięcy? Dzięki projektowi ZaJaki.pl chcemy 
zwrócić uwagę na konieczność wsparcia 
doraźnego dzieci i młodzieży. Wskazania, 
jak ważna jest psychoedukacja i własna 
praca, chociażby z samoakceptacją, samo-
oceną czy też znajomość organizacji, tele-
fonów, które w sytuacji kryzysowej świad-
czą nieodpłatną pomoc psychologiczną.”

– opis projektu sporządzony przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej

BIELSKO-BIAŁA
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Kalisz
Referat Zdrowia, Polityki Społecz-

nej i Senioralnej w Kaliszu przygo-
towuje, realizuje i promuje szero-
ką ofertę aktywności dla seniorów.  
W szczególności podejmuje działa-
nia na rzecz wzrostu uczestnictwa 
osób starszych w życiu społecznym 
Kalisza organizując i koordynując 
ważne wydarzenia, między innymi 
Senioriadę, Spartakiadę, wykłady  
i warsztaty. Wspiera również ini-
cjatywy senioralne, udziela infor-

macji o działalności na rzecz osób 
starszych oraz integruje środowi-
sko senioralne.

KALISZ

OTWARCIE KLUBU SENIOR +

MYCIE OKIEN  
U SENIORA 75+

ZŁOTA RĄCZKA 
DLA SENIORA 60+

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Kaliszu powstał Klub Senior+. 
Stworzono go w ramach „Programu Wie-
loletniego Senior+ na lata 2021-2025”, fi-
nansowanego ze środków Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej. Klub został 
utworzony w celu integracji, aktywizacji 
społecznej oraz zaspokajania potrzeb kul-
turalnych środowiska osób starszych. Se-
niorzy mają do dyspozycji pomieszczenie 
wyposażone w meble, sprzęt RTV, rowerek 

stacjonarny, fotel masujący, laptopy oraz 
kuchnię. Pomieszczenie służy seniorom  
w rozmaitych aktywnościach, takich jak za-
jęcia usprawniające pamięć, biblioterapia, 
arteterapia, muzykoterapia, zajęcia kom-
puterowe, zajęcia ruchowe, warsztaty ku-
linarne oraz inne, dostosowane do potrzeb 
seniorów. Zajęcia prowadzone są przez 
trzech wykwalifikowanych pracowników, 
to jest instruktora terapii zajęciowej oraz 
pracowników socjalnych.

Od 25 kwietnia 2022 roku ruszył w Kali-
szu program „Mycie okien u Seniora”. Zgod-
nie z jego założeniami seniorzy w wieku po-
wyżej 75 roku życia, mieszkający na terenie 
Kalisza, samotni, zamieszkujący z drugą 
osobą, która jest niepełnosprawna, długo-
trwale chora, niesamodzielna lub spełnia 
kryteria wiekowe, mogą w swoich domach 
skorzystać z bezpłatnej usługi mycia okien 
z ramami okiennymi i parapetami.

Seniorzy w wieku powyżej 65 roku ży-
cia, mieszkający na terenie Kalisza, mogą 
skorzystać z pomocy „Złotej rączki”. Usługa 
naprawy obejmuje między innymi ciekną-
cy kran, zepsute klamki, zamki i gniazdka, 

konserwację drzwi, okien, przymocowy-
wanie luster, obrazów, karniszy, uchwytów  
i półek. Firma naprawcza zapewnia we 
własnym zakresie cały niezbędny sprzęt 
do wykonania pracy w tym specjalistyczne 
narzędzia, gwoździe, smary, kleje i drabinę. 
Koszty zakupu materiałów takich jak klam-
ki, zamki i żarówki są pokrywane przez se-
niora.
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GIŻYCKO

GIMNASTYKA DLA SENIORA 60+

PROGRAM WCZESNEGO  
WYKRYWANIA RAKA  
JELITA GRUBEGO

21 kwietnia ruszyła kolejna, bezpłatna 
edycja projektu ,,Gimnastyka dla Senio-
rów’’, skierowana do osób w wieku powyżej 
60 roku życia, zamieszkałych w Kaliszu. Ćwi-
czenia dostosowywane są do wieku, możli-
wości i umiejętności ćwiczących. Mają one 
na celu utrzymanie dobrej kondycji rucho-
wej wśród seniorów, zapewnienie dobrego 
samopoczucia, a także ich aktywizację. 

Program skierowany jest do mieszkańców Kalisza w wieku od 35 do 
49 roku życia (1987-1973) oraz od 68 do 75 roku życia (1947-1954). Pole-
ga na skierowaniu pacjenta na wykonanie badania kału na krew utajoną.  
W przypadku dodatniego wyniku lub obciążającego wywiadu wynikają-
cego z przeprowadzonej ankiety, pacjenta kieruje się na konsultację do 
lekarza gastroenterologa i wykonuje badanie kolonoskopowe.

Miasto Kalisz realizuje usługę pod na-
zwą „Pudełko życia”. Odbiorcami programu 
są osoby starsze, schorowane, szczególnie 
samotne, zamieszkałe na terenie Kalisza. 
„Pudełko życia” powinno znajdować się  
w lodówce, którą oznacza się specjalnym 
magnesem lub naklejką. Materiały do ozna-
czenia znajdują się w pakiecie. W razie po-
trzeby ułatwia to zespołowi ratowniczemu 
odszukanie informacji o stanie zdrowia pa-
cjenta. „Pudełka życia” dostępne są między 

Prowadzony jest również treningi Tai 
Chi i Qigong. Jest to łagodna gimnastyka 
prozdrowotna wywodząca się z tradycyjnej 
medycyny chińskiej. Mogą ją praktykować 
wszyscy, niezależnie od wieku, sprawności 
i kondycji fizycznej. Ćwiczenia te wzmac-
niają odporność organizmu, poprawiają 
kondycję i elastyczność ciała. Korygują po-
stawę, pomagają usunąć zmęczenie, ból, 
ograniczenia, przywracając dobre samopo-
czucie, odczucie harmonii i zdrowia

PUDEŁKO ŻYCIA

innymi w Biurze Obsługi Interesanta oraz 
w pokoju 112 Urzędu Miasta Kalisza przy  
ulicy Tadeusza Kościuszki 1A, gdzie każdy 
może przyjść i je dostać.

BEZPŁATNA APLIKACJA 
– „SOS DOBRY SYGNAŁ”

TOM W DOM,  
CZYLI KSIĄŻKI Z DOSTAWĄ DO DOMU

BIULETYN SENIOR KALISKI

KALISZ

Kaliscy bibliotekarze cenią sobie przede 
wszystkim osobiste wizyty w filiach, lecz 
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Adama Asnyka docierają także bez-
pośrednio do domów jej użytkowników.  
Z myślą o osobach, które mają problemy  
z poruszaniem się i ze względu na stan 
zdrowia nie mogą samodzielnie wypo-
życzać książek, uruchomiano usługę  
„TOM W DOM”. Chęć skorzystania z takiej 
usługi należy zgłosić telefonicznie do jed-
nej z filii biblioteki, a następnie, po wery-
fikacji, książka zostaje dostarczona do za-
mawiającego.

Miasto Kalisz podjęło współpracę z Fun-
dacją Nauka dla Środowiska z Koszalina  
w ramach projektu pod nazwą „Region Do-
brego Wsparcia”. W ramach współpracy, 
dla mieszkańców miasta została urucho-
miona usługa „SOS Dobry Sygnał - Dobre 
Wsparcie”. Każdy mieszkaniec, który po-
bierze ze sklepu Google Play aplikację „Do-
bry Sygnał” na swój telefon z systemem 
android, może sam zdefiniować sześć 
numerów telefonów do osób, do których  

Od 2017 roku ukazują się biuletyny dla kaliskich seniorów. Zawierają 
one bieżące i najważniejsze informacje skierowane do osób powyżej 60 
roku życia. Publikacja jest dostępna w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej.

w razie potrzeby, błyskawicznie wysyłany 
jest sygnał alarmujący potrzebę pomocy, 
wraz ze wskazówkami dojazdu do lokali-
zacji osoby wzywającej wsparcie. Projekt 
„Region Dobrego Wsparcia” współfinan-
sowany jest przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu Państwa w ramach „Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020”.



38

www.szmp.pl www.szmp.plwrzesień 2022 r.numer 69

39

KALISZ

KALISKA KARTA SENIOR

PROGRAM TELEWIZYJNY  
„SENIOR NA MEDAL”

SPARTAKIADA DLA SENIORA
7 maja 2022 roku przy Szkole Podstawo-

wej numer 6 w Kaliszu odbyła się Sparta-
kiada dla Seniora. Uczestnicy wzięli udział 
w 6 rekreacyjnych konkurencjach, takich 
jak rzut woreczkami materiałowymi do 
hula hop, rzut ringiem, trafienie piłką do 
bramki, przenoszenie jajka łyżką do celu, 
kozłowanie piłki gimnastycznej na krót-
kim odcinku oraz odbijanie piłeczki do 
tenisa stołowego. Seniorzy mogli również 
sprawdzić swoje możliwości na ergome-
trze. Spartakiada była organizowania we 

Kaliska Karta Senior jest jednym z ele-
mentów Kaliskiej Karty Mieszkańca. Przy-
sługuje ona osobom w wieku powyżej 60 
roku życia. Karta Senior cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Uprawnia 
ona do korzystania z wielu ulg i zniżek. Po-
zwala osobom posiadającym legitymację 
emeryta lub rencisty na bezpłatne korzy-
stanie z przejazdów autobusami KLA. 

O seniorach i dla seniorów. Promowanie pozytywnych i aktywnych se-
niorów, a także najważniejsze wiadomości, porady i wskazówki dla kali-
szan w wieku powyżej 60 roku życia to główna idea programu, które Miasto 
realizuje przy współpracy z Telewizją Kalisz. W programie telewizyjnym 
można znaleźć przydatne informacje, porady, sprawy związane z opieką 
medyczną i społeczną, profilaktyką zdrowotną, aktywnością fizyczną i in-
telektualną seniorów, a ponadto komunikaty o usługach i ofercie dla Se-
niorów Miasta Kalisza oraz innych instytucjach publicznych.

współpracy z młodzieżą z IV Liceum Ogól-
nokształcącego, która czuwała nad prawi-
dłowym przebiegiem konkurencji. 

KALISZ



40

www.szmp.pl www.szmp.plwrzesień 2022 r.numer 69

41

SZKOLENIA I KONFERENCJE

17. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care 

Trust in Health Care 
10-11 października 2022  |  Darmowy dostęp online! 

Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care “CEESTAHC” 
ul. Starowiślna 17/3, 31 - 038 Kraków, Poland 

tel. (+48) 12 357 76 34, fax (+48) 12 395 38 39, e-mail: sekretariat@ceestahc.org 

 

 

 
W imieniu Stowarzyszenia CEESTAHC serdecznie zapraszam do udziału w 17 Międzynarodowym 

Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „Trust in Health Care” które odbędzie się w Krakowie w 

dniach 10-11 października 2022r. Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną Sympozjum odbędzie 

się w formule hybrydowej: z możliwością udziału osobistego i z transmisją online (za pośrednictwem 

platformy: https://live.ceestahc.org)   

 

Program 17. Sympozjum EBHC zostanie zrealizowany w ciągu 2 dni, w ramach siedmiu sesji: 
1. Otwarcie Sympozjum 
2. Zaufanie do polityki lekowej a skuteczne leczenie - sine qua non conditione confido est. 
3. Innowacje w opiece zdrowotnej 
4. Cyfrowe systemy opieki zdrowotnej skoncentrowane na pacjencie 
5. Ochrona zdrowia a budowanie zaufania – Walka o umysły 
6. Upodmiotowienie czy nowy paternalizm? 
7. Akademia Samorządowca 

 

  Zaufanie jest jednym z fundamentów opieki medycznej. Pandemia Covid 19 w sposób spektakularny 

przypomniała o tej podstawowej prawdzie, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. 

Wedle ostatnich analiz, wprowadzone w rekordowym tempie szczepienia przeciw nowemu 

koronawirusowi uratowały nawet 20 milionów osób przed śmiercią. Dlaczego zatem w krajach 

wysokorozwiniętych, w których obywatelom zapewniono dostęp do kolejnych, nieodpłatnych dawek, 

z możliwości tej nie skorzystali wszyscy uprawnieni? Odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w 

zerwanych łańcuchach zaufania, które w niektórych państwach okazały się słabsze, niż łańcuchy 

dostaw. 

Nasze ubiegłoroczne sympozjum poświęcone było lekcjom z pandemii. Kapitalne znaczenie 

zaufania dla sprawności systemów ochrony zdrowia jest chyba najważniejszą z nich.  

 Liczę na świetne wystąpienia i burzliwe dyskusje na temat roli komunikacji w budowaniu zaufania 

do służby zdrowia.               

Z poważaniem 

 
Magdalena Władysiuk,                                                                                                                             

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC 

SZKOLENIA I KONFERENCJE

Szkolenia 
i Konferencje
1 HEALTH-ENHANCING PHYSI-

CAL ACTIVITY (HEPA)  
EUROPE 2022 CONFERENCE

Jest to największe europejskie wydarze-
nie promujące prozdrowotną aktywność 
fizyczną (HEPA), które gromadzi wielu na-
ukowców i decydentów politycznych.

Gospodarzem będzie Université Côte 
d’Azur w Nicei we Francji i odbędzie się ona 
w Palais de la Méditerranée.

Celem konferencji jest zgromadzenie 
decydentów, specjalistów, naukowców, 
obywateli i innych zainteresowanych stron  
w celu zaangażowania się w promocję 
HEPA. Decydenci europejscy będą repre-
zentowani przez burmistrzów z wybranych 
miast regionu oraz członków krajowej sieci 
punktów kontaktowych HEPA Unii Europej-
skiej. Konferencja będzie wyjątkową oka-
zją do spotkań ekspertów i decydentów, 
sieciowania oraz omawiania najnowszych 
osiągnięć HEPA w Europie i poza nią, aby 

TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE SPOTKANIA
31 sierpnia - 2 września 2021 r. Nicea, Francja

inspirować i informować o kształtowaniu 
polityki opartej na dowodach.

W tym roku głównym tematem konferen-
cji jest ekosystemowe podejście do promo-
wania prozdrowotnej aktywności fizycznej. 
Tematyka konferencji obejmuje politykę 
HEPA, nadzór nad aktywnością fizyczną, 
aktywny transport, sport, determinanty 
aktywności fizycznej, wyniki zdrowotne, 
siedzący tryb życia oraz wiele innych istot-
nych i innowacyjnych tematów.

HEPA Europe to sieć WHO, której celem 
jest zapewnienie forum dla postępu ba-
dań, polityki i praktyki prozdrowotnej ak-
tywności fizycznej (HEPA) w Regionie Euro-
pejskim WHO. 
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SZKOLENIA I KONFERENCJE

2 DOROCZNE SPOTKANIE BIZNESOWE  
I KONFERENCJA TECHNICZNA  
„ZDROWE MIASTA”

TERMIN KONFERENCJI MIEJSCE SPOTKANIA
22 – 24 listopada 2022  Miasto ONZ, Kopenhaga, Dania

Doroczne Spotkanie Biznesowe i Konfe-
rencja Techniczna Zdrowych Miast ma na 
celu przedstawienie możliwości uczenia 
się na podstawie pracy zdrowych miast  
w Regionie Europejskim i poza nim. Przy-
ciąga polityków i kluczowych decydentów 
z miast, a także ekspertów technicznych. 

Konferencja w 2022 roku będzie oka-
zją dla członków Europejskiej Sieci WHO 
do zademonstrowania w jaki sposób dają 
przykład, zarówno regionalnie, jak i global-
nie. Europejska Sieć WHO z zadowoleniem 
przyjmuje wezwanie do działania Paneuro-
pejskiej Komisji do spraw Zdrowia i Zrów-
noważonego Rozwoju. Konferencja w 2022 
roku podejmie zalecenie Komisji dotyczą-
ce wdrożenia podejścia „Jedno zdrowie” 
na poziomie lokalnym oraz zintensyfiko-
wania dyskusji na temat interakcji mię-
dzy zdrowiem ludzi, zwierząt i środowiska  
w kontekście VII fazy sieci europejskiej 
WHO. Tematy konferencji w 2022 roku 
opierają się również na Karcie Genewskiej 

na rzecz dobrostanu przyjętej w grudniu 
2021 roku.

Tematem konferencji 2022 jest „Zdrowe 
miasta wiodące przykładem: jedna plane-
ta, jeden człowiek, jedno zdrowie.”

Koordynatorzy sieci miejskich i krajo-
wych oraz ich delegacje są zaproszeni 
do udziału w tej hybrydowej konferencji  
w formie fizycznej lub wirtualnej. Europej-
ska Sieć WHO chce umożliwić wszystkim 
członkom sieci dzielenie się swoimi histo-
riami, a poprzez stworzenie konferencji hy-
brydowej, jak najbardziej integrować. 

Europejska Sieć Zdrowych Miast WHO 
powstała w 1988 roku jako polityczna, 
przekrojowa i międzysektorowa inicjatywa 
i ruch, który bezpośrednio współpracuje 
z miastami w Regionie Europejskim WHO. 
Jest to kluczowa platforma do wprowa-
dzania zmian i osiągania poprawy zdrowia, 
dobrostanu oraz sprawiedliwego i zrówno-
ważonego rozwoju w miastach w całym Re-
gionie i na całym świecie. 

3
TERMIN KONFERENCJI MIEJSCE SPOTKANIA

11-13 pażdziernik 2022  Sevilla, Hiszpania

KONFERENCJA FAST TRACK CITY  

PRZYPOMINAMY

PRZYPOMINAMY
W R Z E S I E Ń  
 
• 18-19.09 Sprzątanie Świata
• 22.09  Światowy Dzień bez Samochodu
• 24.09  Światowy Dzień Serca 

P A Ź D Z I E R N I K  
 
• Październik miesiącem walki z rakiem piersi 
• 1.10 Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 
• 10.10 Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 
• 24.10 Europejski Dzień Otyłości 
• 29.10 Światowy Dzień Udaru Mózgu 
• 30.10 Dzień walki z grypą 

L I S T O P A D  
• 14.11 Światowy Dzień Seniora
 
• 14.11 Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 
 
• 18.11 Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach 
• 18.11 Dzień Rzucania palenia tytoniu 

G R U D Z I E Ń  
•  1.12 Światowy Dzień AIDS 
•  3.12 Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 
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LISTA KOORDYNATORÓW

Lista adresowa Koordynatorów Lokalnych 
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

L.p Gmina/Miasto Imię i nazwisko Telefon

1 BIAŁYSTOK Katarzyna SUBIETA + 48 85 869 65 70

2 BIELSKO BIAŁA Danuta CHMIEL + 48 33 497 14 95

3 BRODNICA Marta SZMIDT + 48 56 493 06 32

4 CHOROSZCZ Karolina SOKÓŁ +48 85 713 22 47

5 CHORZÓW Bożena ŁUCZYŃSKA + 48 32 416 52 31

6 CIECHANÓW Urząd Miasta Ciechanów + 48 23 674 92 04

7 CIECHOCINEK Jolanta KĘDZIERSKA + 48 54 283 63 05

8 CIESZYN Aleksander DORDA + 48 33 479  42 70

9 ELBLĄG Małgorzata ADAMOWICZ + 48 604 635 207

10 GIŻYCKO Ewa OSTROWSKA +  48 87 429 13 36

11 GŁOGÓW Beata GORNOSTAJ +  48 76 726 55 32

12 JAWORZNO Elzbieta GALAS + 48 32 618 17 53

13 KALISZ Joanna SAWULSKA-KRZYKACZ +  48 62 765 44 48

14 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Sławomir JABŁOŃSKI +  48 42 211 11 30

15 KRAKÓW Maria PIĘTAK-FRĄCZEK + 48 12 616 94 92

16 LEGNICA Leszek ŚLIWAK  + 48 76 721 22 53

17 ŁÓDŹ Iwona IWANICKA  + 48 42 638 47 37

18 MYSŁOWICE Agnieszka SAWICKA + 48 32 317 11 07

Lista adresowa Koordynatorów Lokalnych 
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

LISTA KOORDYNATORÓW

19 OLSZTYN Paulina BALCERZAK +48 89 506 09 38

20 PODDĘBICE Urząd Miasta Poddębice + 48 43 678 25 80

21 POLKOWICE Bożena MACIEJOWSKA + 48 76 847 41 22

22 POZNAŃ Joanna OLENDEREK + 48 600 356 850

23 RABKA ZDRÓJ Leszek ŚWIDER + 48 18 268 04 78

24 RUDA ŚLĄSKA Barbara HARCZYŃSKA + 48 32 244 90 00

25 RZESZÓW Renata ŻUKOWSKA   +48 17  875 46 53

26 ŚREM Barbara RATAJCZAK +48 61 283 52 25

27 ŚWIDNIK Mirosław TARKOWSKI + 48 693 830 059

28 TORUŃ Małgorzata SKIBICKA + 48 56 639 93 10

29 TUREK Ewa KACPRZAK-POTYRALSKA + 48 63 289 61 44

30 TUSZYN Żaneta KARCZEWSKA + 48 42 614 30 97

31 TYCHY Marzena FERENC + 48 32 776 35 51

32 WADOWICE Joanna ESVELD + 48 33 873 18 11

33 WARSZAWA Ewa MALESZYK + 48 22 443 07 23

34 WIELUŃ Zofia SPALENIAK + 48 43 843 86 40  

35 WROCŁAW Joanna BISIECKA-SZYMCZAK + 48 71 777 77 60

36 ZGIERZ Renata MALINOWSKA-KAROLEWSKA + 48 42 714 32 25

L.p Gmina/Miasto Imię i nazwisko Telefon
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