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Uczestniczono tak e w opiniowaniu projektów os on sta ych urz dze  emituj cych 

promieniowanie rentgenowskie oraz pó niejszych dopuszczeniach ich do u ytkowania. 

 
Rys. 4. Gabinety wyposa one w RTG 

              
 

Zapobiegawczy nadzór sanitarny ma za zadanie ochron  rodowiska ludzi przed 

ponadnormatywnym ha asem, promieniowaniem elektromagnetycznym, zanieczyszczeniem 

powietrza atmosferycznego, jednocze nie uwag  zwraca na jako  wody przeznaczonej do 

spo ycia przez ludzi oraz zagadnienia zwi zane z uporz dkowaniem gospodarki ciekowej  

i odpadami. Przy opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentów strategicznych (w szczególno ci 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego) oraz opiniowaniu w ramach oceny oddzia ywania 

przedsi wzi cia na rodowisko szczególn  uwag  zwraca si  na ewentualne konflikty pomi dzy 

funkcj  mieszkaniow , a funkcj  przemys ow  czy komunikacyjn . Cz sto problemem jest ha as 

i zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego (py owe i gazowe). Problemem newralgicznym 

przy inwestycjach rolniczych oraz zwi zanych z gospodark  ciekow  s  ewentualne odory, 

które mog  znacznie obni y  komfort aerosanitarny mieszka ców. 

Zapobiegawczy nadzór sanitarny na etapie opiniowania dokumentacji projektowych oraz 

dopuszczenia pomieszcze  do u ytkowania zwraca uwag  na zapewnienie bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu wentylacji  

i o wietlenia pomieszcze  pracy. 
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Podsumowanie: 

1. Organy Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie woj. wielkopolskiego zaj y cznie 14551 

stanowisk w ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. 

2. Rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych, dzia aj cy pod nadzorem Wielkopolskiego 

Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, uzgodnili pod wzgl dem wymaga  

higienicznych i zdrowotnych 6171 dokumentacji projektowych. 

3. W ramach sprawowanego zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zwracano szczególn  uwag  

na zagadnienia zwi zane z wymaganiami higieniczno-zdrowotnymi dla obiektów 

budowlanych, zaopatrzeniem ludno ci w wod  pitn , ochron  mieszka ców przed 

ponadnormatywnym ha asem i zanieczyszczeniem powietrza, gospodark  ciekow  oraz  

gospodark  odpadami. 

4. Do czynników wp ywaj cych pozytywnie na stan sanitarny woj. wielkopolskiego w zakresie 

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego mo na zaliczy : zgodno  realizacji nadzorowanych 

obiektów z przepisami prawnymi, przestrzeganie wymaga  sanitarnych, higienicznych  

i zdrowotnych obiektu na etapie projektu budowlanego oraz zgodno  z wymogami 

zdrowotnymi stosowanych materia ów i procesów technologicznych dla obiektów 

budowlanych w stadium projektowania i realizacji. 

5. Dzia alno  zapobiegawczego nadzoru sanitarnego mia a na celu zachowanie w a ciwego  

 stanu sanitarnego woj. wielkopolskiego, a tym samym wyeliminowania zagro e  dla zdrowia 

     mieszka ców. 
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X. DZIA ALNO  W ZAKRESIE O WIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI 

ZDROWIA 

 

X.1. Informacje wst pne 

Dzia ania podejmowane w 2012 roku na rzecz umacniania zdrowia wynika y z potrzeb 

zdrowotnych spo ecze stwa oraz sytuacji epidemiologicznej w woj. wielkopolskim. Dotyczy y 

one przede wszystkim profilaktyki: tytoniowej, HIV/AIDS, chorób zaka nych, chorób 

nowotworowych, oraz promowania zdrowego stylu ycia – g ównie racjonalnego od ywiania  

i aktywno ci fizycznej. 

 

X.2. Realizacja dzia a  profilaktyczno-edukacyjnych 

X.2.1. Profilaktyka HIV/AIDS 

Pa stwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) woj. wielkopolskiego 

organizowa a, koordynowa a i realizowa a ró norodne dzia ania 

informacyjno-edukacyjne, w celu zapobiegania nowym 

zaka eniom HIV, zgodnie z za o eniami Krajowego Programu Zapobiegania Zaka eniom HIV  

i Zwalczania AIDS na lata 2012 – 2016. 

Pracownicy PIS od 12 lat wspó pracuj  z Krajowym Centrum ds. AIDS, realizuj c Kampanie 

Multimedialne z g ównym przes aniem „Nie daj szansy AIDS”. 

 
Rys.1. Materia y Ogólnopolskiej Spo ecznej Kampanii Multimedialnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS 
 

 
 

Dla osób podejmuj cych ryzykowne zachowania skierowana zosta a, podobnie jak w roku 

ubieg ym, kampania o charakterze multimedialnym „Zrób test na HIV”. Wykorzystano  

w niej reklam  telewizyjn , radiow , prasow , internetow , ulotki, kalendarze, pakiety 

edukacyjne z wklejon  prezerwatyw  i inne materia y promocyjne. 

X. DZIA ALNO  W ZAKRESIE O WIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI 

ZDROWIA 
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W ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zaka eniom HIV i Zwalczania AIDS 

realizowano ró norodne dzia ania m.in.:  

1. Projekt edukacji rówie niczej „M odzie owi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”, 

którego celem by o podniesienie poziomu wiedzy na temat 

HIV/AIDS w ród m odzie y szkolnej oraz zach cenie jej do 

przekazywania zdobytej wiedzy w dalszej edukacji rówie niczej. 

W 2012 roku w ramach projektu „M odzie owi Liderzy Zdrowia 

– kontra HIV” zorganizowano 56 szkole  dla 1060 uczniów 

szkó  ponadgimnazialnych. 

 

W drugiej po owie 2012 roku w jego ramach wraz z Urz dem Marsza kowskim Województwa 

Wielkopolskiego oraz Polskim Towarzystwem O wiaty Zdrowotnej – Oddzia em Terenowym  

w Poznaniu realizowano projekt „Przygotowanie edukatorów do realizacji projektu edukacji 

rówie niczej „M odzie owi Liderzy Zdrowia – kontra HIV” w województwie wielkopolskim”.  

Odby o si  szkolenie dla 48 edukatorów aktualizuj ce wiedz  medyczn , epidemiologiczn , 

psychologiczn  i spo eczn  na temat problematyki HIV/AIDS i innych zagadnie  z tym 

zwi zanych oraz profesjonalnie przygotowuj ce do prowadzenia zaj  z m odzie  szkó  

ponadgimnazjalnych.  

Projekt b dzie realizowany w kolejnych latach.  
 
Rys. 2. Szkolenie edukatorów przygotowuj ce do realizacji projektu „M odzie owych Liderów Zdrowia – 
kontra HIV” (20-21.09.2012, Karpicko) 
 

  

 

2. Konkurs na fotografi  „M odo  - Bezpiecze stwo - HIV” skierowany by  do uczniów klas  

I, II, III szkó  gimnazjalnych (580 placówek) z terenu woj. wielkopolskiego. Na etap szkolny 

wp yn y 132 prace, na powiatowy 85, natomiast na etap wojewódzki zakwalifikowa o si  29 

prac laureatów I miejsca etapu powiatowego.  
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W finale konkursu, który odby  si   

27.11.2012 roku, udzia  wzi li laureaci I, II  

i III miejsca etapu powiatowego wraz  

z rodzicami i opiekunami (120 osób). 

Patronat honorowy nad konkursem obj li 

Marsza ek Województwa Wielkopolskiego 

i Wojewoda Wielkopolski. Patronem 

konkursu by o Kuratorium O wiaty  

w Poznaniu. 

Cenne nagrody rzeczowe dla finalistów I, II i III miejsca oraz dla osób wyró nionych  

w wojewódzkim etapie konkursu zosta y ufundowane przez:  

- Urz d Marsza kowski Województwa Wielkopolskiego, 

- Kuratorium O wiaty w Poznaniu, 

- Wojewódzk  Stacj  Sanitarno – Epidemiologiczn  w Poznaniu. 

3. Obchody wiatowego Dnia AIDS - 1 grudnia 2012 roku 

W ramach obchodów wiatowego Dnia AIDS pracownicy PIS woj. wielkopolskiego 

przeprowadzili 34 prelekcje i szkolenia, w których udzia  wzi o 5360 uczniów szkó  

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zorganizowali 18 konkursów dla 5814 uczniów oraz  

10 olimpiad wiedzy o HIV/AIDS z udzia em 3068 uczniów z 88 szkó  gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych.  

W 17 powiatach odby y si  uroczyste podsumowania konkursów po czone z wyk adami, 

spektaklami teatralnymi, projekcj  filmów lub prezentacjami multimedialnymi dla oko o 800 

uczniów szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zorganizowane zosta y 3 konferencje 

popularno-naukowe dla 428 osób, 4 happeningi i przemarsze ulicami miast  

z udzia em 3750 uczniów. W tym dniu funkcjonowa o 5 punktów informacyjno-edukacyjnych 

oraz 5 wystaw tematycznych. Na stronach internetowych WSSE w Poznaniu i 31 PSSE 

zamieszczono informacje na temat HIV/AIDS oraz „czerwon  kokardk ”, jako symbol 

solidarno ci z osobami yj cymi z HIV i AIDS. 

 

 

 

 

 



180

Rys.4. Happening w Ostrowie Wlkp. oraz spektakl teatralny (PSSE Turek) 

  
 

4. Kampania spo eczna „FAIR PLAY Gram fair, u ywam prezerwatyw.”  

 

Rys. 5. Materia y Kampanii Spo ecznej „Fair Play Gram fair, u ywam prezerwatyw” 

 

Przed rozpocz ciem fina owego turnieju 14 Mistrzostw Europy w Pi ce No nej UEFA EURO 

2012, Krajowe Centrum ds. AIDS rozpocz o kampani  spo eczn  „FAIR PLAY Gram fair, 

u ywam prezerwatyw”, która zwraca a uwag  na bezpieczne i odpowiedzialne zachowania poza 

stadionami, po zako czeniu rozgrywek. Has o „FAIR PLAY” inspirowa o do bezpiecznych  

i odpowiedzialnych zachowa  w aspekcie HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drog  

p ciow . Materia y do kampanii „FAIR PLAY”, przygotowane w j zyku polskim, ukrai skim, 

angielskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpa skim (6000 pakietów edukacyjnych zawieraj cych 

prezerwatyw , 2000 chor giewek, 3000 ulotek oraz 700 gad etów), rozdysponowano w strefach 

kibica i w strefach turystycznych.  

Pa stwowa Inspekcja Sanitarna woj. wielkopolskiego co roku zaprasza spo ecze stwo do 

udzia u w ró nych przedsi wzi ciach zwi zanych z profilaktyk  HIV/AIDS zwracaj c uwag  na 

ten problem zdrowotny.  

 


