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Projekt pt. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” jest finansowany 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie 

społecznych nierówności w zdrowiu.  



Program profilaktyczny 
1. Badania przesiewowe mające na celu 

zwiększenie wykrywalności chorób układu 
oddechowego obejmujące: 

• Badania spirometryczne 
– 1650 osób powyżej 60 roku życia 
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Program profilaktyczny  
• Badania RTG klatki piersiowej 

 – 1650 osób powyżej 60 roku życia 
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Program profilaktyczny  
• Badania alergiczne 

- 1330 dzieci w wieku 3-9 lat 
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Program profilaktyczny  
2. Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom, 
których celem jest ochrona  organizmu przed chorobotwórczymi 
drobnoustrojami.  
W projekcie zaplanowano zaszczepić:  
• 93 dzieci w wieku 1-2 lata (dwie dawki) 
• 706 dzieci w wieku 2-9 lat (jedna dawka) 
• 1650 osób w wieku powyżej 60 lat (jedna dawka) 
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Program profilaktyczny  
 

3. Szkolenia personelu medycznego w zakresie 
wykonywania badań spirometrycznych – 10 osób 

 

4. Zakup spirometrów do prowadzenia badań   
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 
 

1. Szkolenia dla osób starszych w zakresie przyczyn, objawów, 
leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego –  

 Szkoleniami objętych zostanie 300 osób, powyżej 60 roku życia,  

 Szkolenia odbywać się będą na terenie całego powiatu,  

Podczas szkoleń omówione będą najważniejsze choroby układu 
oddechowego, ich przyczyny,  objawy, diagnostyka i sposoby leczenia oraz 
profilaktyka.  

 W  części praktycznej przekazane będą informacje o metodach zapobiegania 
chorób, a także przedstawione będą ogólne zasady rehabilitacji oddechowej. 

 Uczestnicy szkoleń będą mieli  możliwość rozmów indywidualnych z 
prowadzącymi szkolenie na nurtujące ich problemy zdrowotne. 
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Program promocji zdrowia i zdrowego stylu życia 

Projekt pn. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” jest finansowany 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie 

społecznych nierówności w zdrowiu.  

2. Piknik zdrowia organizowany w trakcie Powiatowych Dni Rodziny 
 
Piknik zdrowia odbędzie się w ramach Powiatowych Dni Rodziny w dniu 24.05.2016    
 
Będą przygotowane stoiska, w których będzie możliwość uzyskania porad informacyjno-
edukacyjnych,  wykonania badań spirometrycznych, czy uzyskania informacji o przyczynach i 
profilaktyce  chorób układu oddechowego z dystrybucją materiałów edukacyjnych. 
Podczas pikniku będą organizowane zabawy edukacyjne dla dzieci z nagrodami. Zapewniony będzie 
catering dla gości.  
Zaproszony gość  wygłosi wykład na temat profilaktyki chorób układu oddechowego, ich znaczenia 
w codziennym życiu i poinformuje o korzyściach, jakie płyną z wzięcia czynnego udziału w projekcie. 

 
 
 

  



Program promocji zdrowia i zdrowego 
stylu życia 

3. Programy edukacyjne w Szkołach Podstawowych 
powiatu nidzickiego: 
• „Wolność oddechu” – program  edukacyjny informujący o 

profilaktyce astmy oskrzelowej, w ramach programu 
zaplanowany jest  konkurs plastyczny z nagrodami  

• „Nie pal przy mnie, proszę” – propagowanie wśród dzieci 
zdrowego, wolnego od tytoniu stylu życia, w ramach  programu 
zaplanowany jest przemarsz antynikotynowy  ulicami miasta 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU  

 Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  

 Podstawowe zajęcia programowe umożliwią  przeprowadzenie pięciu zajęć 
warsztatowych  w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech 
jednogodzinnych. 

 Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi 
do wieku dzieci. 

 W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia 
(dostosowane do poziomu percepcji dzieci). 

 Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu 
wykształcenie  u  dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, 
w których inne osoby palą  przy nich papierosy. 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

 
Głównym celem programu jest  kształtowanie postaw 

odpowiedzialnych za własne zdrowie u dzieci,  
uświadomienie wpływu szkodliwości palenia czynnego i 
biernego na zdrowie, jak również wykształcenie postaw i 

umiejętności radzenia sobie z sytuacjami narażenia na 
bierne palenie tytoniu.  
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
 Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. 
 Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne 

zdrowie. 
 Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla 

zdrowia. 
 Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu 

papierosowego związane  z  biernym paleniem. 
 Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, 

gdy inni ludzie  przy nich palą. 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

 

Adresaci programu: 
 Rodzice dzieci klas I-III,  
 Nauczyciele klas I-III, 
 Uczniowie klas I-III, 
 Pielęgniarki środowiska szkolnego. 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

 

 STRUKTURA PROGRAMU  
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach: 
1. CO TO JEST ZDROWIE? 

2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE? 

3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?7 

4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE? 

5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ! 

 
 

  
  

Projekt pt. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” jest finansowany 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie 

społecznych nierówności w zdrowiu.  



Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

 

 METODYKA PROGRAMU   

W zajęciach warsztatowych stosuje się: 
1.Metody aktywizujące, np.: burza mózgów, „narysuj i napisz” – diagnoza 
wiedzy, 
ćwiczenia oddechowe, wierszyk – postać wiewiórki Wiki, 
krzyżówka, układanka o wiewiórce, 
znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”,  wizualizacja, drama. 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu 
życia  

Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 
 METODYKA PROGRAMU   

2.Pracę w małych grupach polegającą na współpracy − dzieci prowadzą dialogi,  
konfrontują wiedzę. 

3.Nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci, a nie 
osoby kontrolującej. 

4.Czas przeznaczony na realizację zajęć antytytoniowych wynosi łącznie siedem  
jednostek lekcyjnych. 

5.Jeżeli zajęcia warsztatowe nie mogą być zrealizowane w cyklu, proponujemy 
również  wykorzystanie pewnych modułów w ramach tematycznych 
zintegrowanych zajęć,  w  zależności od warunków i okoliczności. 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

 

Metodyka realizacji : 
 Przedstawienie celów dyrektorom szkół i zaproszenie do realizacji 

programu szkole, 
 Zebranie danych ze szkół; liczba uczniów, klas, nazwiska 

koordynatorów szkolnych i pielęgniarek szkolnych; 
 Szkolenie koordynatorów szkolnych, 
 Zgromadzenie materiałów i pomocy programowych, 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

 
Metodyka realizacji : 

 Przedstawienie celów programu społeczności szkolnej przez 
koordynatora szkolnego we współpracy z pielęgniarką 
środowiska szkolnego, 

 Podział zadań między przedstawicieli społeczności szkolnej,  
 powiadomienie rodziców o realizacji programu w szkole, 
 Przemarsz ulicami miasta lub wsi  w dniu 31.05.2016 – Światowy 

Dzień Bez Papierosa 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

 

Metodyka realizacji : 
 Przygotowanie spotkań z rodzicami, 

 Zaproszenie rodziców na spotkanie edukacyjne, 

 Przeprowadzenie edukacji :  

  - uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, 

  - rodziców podczas wywiadówki, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych dla  

     rodziców 

 Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu. 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę” 

 

Pomoce dydaktyczne: 
 Broszura dla koordynatora, 
 Zakładka dla ucznia 
 Plakat,  
 ulotka dla rodzica wręczona po przeprowadzeniu zajęć 

edukacyjnych.   
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
 

Program edukacyjny „Wolność Oddechu” 
 

Głównym celem programu jest uświadomienie rodzicom i 
opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz 

stworzenie dzieciom zagrożonym  chorobą możliwości 
optymalnej jakości życia.  

 
 
 

  

Projekt pt. „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” jest finansowany 
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie 

społecznych nierówności w zdrowiu.  



Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
 

Program edukacyjny „Wolność Oddechu” 
Cele szczegółowe : 

 Edukacja rodziców i opiekunów dzieci w zakresie 
umiejętności obserwacji objawów astmy,  

 Zmiana percepcji dziecka z astmą jako osoby z 
pełnymi możliwościami rozwojowymi 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „Wolność Oddechu” 

 
Adresaci programu: 

 Rodzice dzieci klas I-III  
 Nauczyciele klas I-III 
 Uczniowie klas I-III, a zwłaszcza często chorujący  na 

infekcje górnych dróg oddechowych 
 Pielęgniarki środowiska szkolnego 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „Wolność Oddechu” 

Metodyka realizacji : 
 Przedstawienie celów dyrektorom szkół i zaproszenie 

do realizacji programów szkole, 
 Zebranie danych ze szkół; liczba uczniów, klas, 

nazwiska koordynatorów szkolnych i pielęgniarek 
szkolnych; 

 Szkolenie koordynatorów szkolnych, 
 Zgromadzenie materiałów i pomocy programowych, 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „Wolność Oddechu” 

Metodyka realizacji : 
 Przedstawienie celów programu społeczności szkolnej przez 

koordynatora szkolnego we współpracy z pielęgniarką 
środowiska szkolnego, 

 Podział zadań między przedstawicieli społeczności szkolnej,  
 Powiadomienie rodziców o realizacji programu w szkole, 
 Przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród uczniów        

klas I-III  
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „Wolność Oddechu” 

Metodyka realizacji : 
 Przygotowanie spotkań z rodzicami: 

      - wyeksponowanie plakatu o programie, 

 Zaproszenie rodziców na spotkanie edukacyjne, 

 Przeprowadzenie edukacji :  

  - uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, 

  - rodziców podczas wywiadówki, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych dla  

     rodziców 

 Sporządzenie sprawozdania z realizacji programu 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
Program edukacyjny „Wolność Oddechu” 

Pomoce dydaktyczne: 
 Broszura dla koordynatora, 
 Kolorowanka dla ucznia, 
  książeczka dla uczniów, 
 Plakat,  
 ulotka dla rodzica wręczona po przeprowadzeniu zajęć 

edukacyjnych.   
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia  
 

Realizacja programu edukacyjnego:  
 

„Nie pal przy mnie, proszę” -  rok szkolny 2015/2016 
 
„Wolność Oddechu” -  rok szkolny 2016/2017 
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Dziękuję za uwagę 
Beata Rapacka 

Koordynator ds. medycznych  projektu  
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