Zadania Sekcji
Sekcja O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dzia?ania na rzecz ochrony i umacniania
zdrowia mieszka?ców opiera na:

zapisach Ustawy o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej;

wytycznych ?wiatowej Organizacji Zdrowia;

wytycznych Ministra Zdrowia;

wytycznych G?ównego Inspektora Sanitarnego;

wytycznych Pa?stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie;

zapisach Krajowego Programu Zapobiegania Zaka?eniom HIV i Zwalczania AIDS;

zapisach Krajowego Programu Przeciwdzia?ania Narkomanii;

bie??cej sytuacji epidemiologicznej i zg?aszanych potrzebach zdrowotnych.

Dzia?alno?? o?wiatowo – zdrowotna jest planowana, realizowana i monitorowana zgodnie z
obowi?zuj?cym w PSSE systemem zarz?dzania jako?ci?. Specjali?ci O?wiaty Zdrowotnej i
Promocji Zdrowia realizuj? zadania wielokierunkowe nastawione na organizowanie, wspieranie i
wzmacnianie ?rodowiskowe w obszarze zdrowia publicznego poprzez:

inicjowanie programów prozdrowotnych o zasi?gu ogólnopolskim, wojewódzkim i

lokalnym;

organizowanie szkole?, narad i konferencji,

prowadzenie kampanii spo?ecznych,

pog??bianie wiedzy merytorycznej i metodycznej w zakresie realizowanych interwencji
programowych i nieprogramowych u koordynatorów, wspó?organizatorów, adresatów
przedsi?wzi?? prozdrowotnych;

dostarczanie zainteresowanym instytucjom , osobom indywidualnym narz?dzi pracy tj.
oprzyrz?dowania stanowi?cego wzmocnienie programów i dzia?a? akcyjnych;

prowadzenie poradnictwa, udzielanie instrukta?y;

udzia? w organizacji imprez prozdrowotnych, pokazów, wystaw;

popularyzacj? informacji zwi?zanych z zagro?eniami zdrowotnymi, mo?liwo?ciami im
zapobiegania, prezentowanie oferty edukacyjnej, dokumentowanie wydarze?
zdrowotnych za po?rednictwem lokalnych mass – mediów i na stronie internetowej
PSSE;

dzia?ania kontrolne w celu monitorowania
profilaktycznych i promuj?cych zdrowie;

efektów

inicjowanych

programów

kontynuowanie wspó?pracy mi?dzyinstytucjonalnej na rzecz zwi?kszania potencja?u
zdrowotnego spo?eczno?ci lokalnej;
wypo?yczanie filmów edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej oraz pomocy
dydaktycznych;
opracowywanie i upowszechnianie materia?ów informacyjnych z zakresu realizowanych
interwencji programowych i nieprogramowych.

Tematyka obejmuje:

popularyzacj? zasad zdrowego stylu ?ycia w zakresie poprawy sposobu ?ywienia
ludno?ci i jako?ci zdrowotnej ?ywno?ci oraz zmniejszenie wyst?powania nadwagi i
oty?o?ci poprzez upowszechnienie wiedzy o sk?adzie i zawarto?ci od?ywczej produktów
?ywno?ciowych oraz znakowaniu ?ywno?ci w celu umo?liwienia konsumentom
dokonania ?wiadomego wyboru;

propagowanie roli aktywno?ci fizycznej dla organizmu cz?owieka;

zapobieganie zagro?eniom zwi?zanym z paleniem tytoniu, u?ywaniem narkotyków, ze
szczególnym uwzgl?dnieniem tzw. „nowych substancji psychoaktywnych”;

zapobieganie zagro?eniom zwi?zanym z nadu?ywaniem alkoholu;

zwi?kszenie skuteczno?ci zapobiegania chorobom zaka?nym i niezaka?nym, w tym:

1. zapobieganie WZW; HCV;
2.
zapobieganie zaka?eniom HIV/AIDS poprzez promowanie odpowiedzialnych
postaw i unikania ryzykownych zachowa? seksualnych oraz pog??bianie wiedzy w
oparciu o aktualne doniesienia w zakresie zapobiegania zaka?eniom,
3.
profilaktyk? chorób wyst?puj?cych sezonowo,
4.
profilaktyk? zatru? pokarmowych (przeciwdzia?anie b??dom ?ywieniowym,
zatruciom grzybami),
5.
profilaktyk? chorób nowotworowych.
6.
propagowanie zasad bezpiecze?stwa podczas zimowego i letniego wypoczynku;

7.
promowanie zasad higieny osobistej i ?rodowiska;
8.
profilaktyk? zwi?zan? z lekooporno?ci?;
9.
promocj? szczepie? ochronnych;
10.
profilaktyk? wszawicy;
11.
profilaktyk? wad postawy

Odbiorcami powy?szych tre?ci s?: dzieci ucz?szczaj?ce do przedszkoli, uczniowie szkó?
wszystkich szczebli kszta?cenia, ich rodzice / opiekunowie, nauczyciele, osoby organizuj?ce i
korzystaj?ce ze zorganizowanych form wypoczynku zimowego i letniego, pracownicy placówek
s?u?by zdrowia, pacjenci, osoby starsze, osoby odwiedzaj?ce inicjowane b?d?
wspó?organizowane przez PSSE imprezy prozdrowotne oraz internauci.
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