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Odpowiadając na zapytania zgłoszone przez Pana na Sesji Rady Miasta Zgierza 
w dniu 26 listopada 2015 roku, dotyczące aktualnie realizowanych i planowanych do realizacji 
programów profilaktyki zdrowotnej finansowanych z budżetu miejskiego uprzejmie informuję : 

W roku bieżącym z środków finansowych budżetu miasta Zgierza realizowane były 
następujące działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej: 

- program profilaktyki i korekcji wzroku „ Ratujmy Wzrok Dzieciom" ( 8 edycja 2015/2016) 
mający na celu krzewienie profilaktyki w zakresie widzenia, badania przesiewowe uczniów 
w kierunku wczesnego wykrycia wad wzroku oraz zapewnienie dzieciom,u których stwierdzono 
wadę widzenia prawidłowej korekcji wzroku. 
Realizowany od 2008 roku wspólnie z Jeleniogórskimi Zakładami Optycznymi ( producent 
soczewek okularowych) i wyłonionym na podstawie konkursu ofert podmiotem leczniczym 
( umowa na 3 lata gwarantuje stałą stawkę za badanie jednostkowe) gwarantuje kompleksową 
pomoc - od bezpłatnej diagnozy okulistycznej, po zaopatrzenie dzieci w najlepszej jakości szkła 
korekcyjne. 
Badania okulistyczne adresowane do uczniów klas I szkół samorządowych ( szkoły podstawowe, 
gimnazja, SLO) prowadzone są bezpośrednio na terenie placówek oświatowych i w całości 
finansowane są z środków budżetowych miasta. 
Średnio badanych jest co roku 1000- 1200 uczniów a roczny koszt programu wynosi 40.000 zł., 

- projekt o profilu informacyjno - edukacyjnym „Akademia Zdrowia" - kierowany 
do mieszkańców Zgierza, w formie cyklicznych, comiesięcznych wykładów (prelekcji), 
dostarczających wiedzy na temat najczęściej występujących zagrożeń zdrowotnych, zwłaszcza tych 
wynikających z niewłaściwego trybu życia, niewłaściwego odżywiania, braku aktywności 
fizycznej, nie wykonywania badań profilaktycznych. 
Wykłady prowadzą lekarze specjaliści z zakresu poszczególnych dziedzin medycyny lub osoby, 
organizacje (stowarzyszenia, fundacje) zaproszone do omówienia wybranych zagadnień 
medycznych. 
Prelekcje odbywają się przez cały rok, z przerwą wakacyjną (lipiec/sierpień) w ostatnią sobotę 
każdego miesiąca w sali konferencyjnej 114 UMZ o godz. 11: 00. 
Koszt organizacji programu wynikający z realizacji umów o przeprowadzenie autorskich prelekcji 
tematycznych - 2.000zł., 

- bezpłatne specjalistyczne badania profilaktyczne organizowane są we współpracy z Wojewódzkim 
Szpitalem Specjalistycznym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta umożliwiające 
prewencję oraz wykrycie choroby we wczesnym stadium jej rozwoju - Jarmark Zdrowia „ Lecz 
się w Zgierzu" 
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W ramach Jarmarku Zdrowia prowadzone są badania diagnostyczne, konsultacje i porady lekarskie. 
W sytuacji ograniczonej dostępności do badań specjalistycznych, ze względu na limity przyjęć, 
powodujące długie okresy wyczekiwania na wizytę, takie akcje stają się atrakcyjną szansą 
na kontrolę własnej kondycji zdrowotnej. 
W Jarmarku Zdrowia biorą udział także inne podmioty działające na rzecz zdrowia a także 
wystawcy zdrowej żywności. 
W tym roku z badań, konsultacji i porad w ramach X edycji Jarmarku Zdrowia skorzystało ok. 760 
osób. 
Koszt organizacji Jarmarku Zdrowia - 2.000 zł., 

- akcja „ Pudełko życia" realizowana w ramach działań podejmowanych na rzecz starszych, 
niepełnosprawnych i samotnych mieszkańców naszego miasta, mająca na celu ułatwienie niesienia 
pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia -
„Pudełka życia" dostępne są od kwietnia br. w: w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Zgierza, w Przychodni Rejonowej Nr 1, ul. Fijałkowskiego 2, w Przychodni Rejonowej Nr 
2, ul. Rembowskiego 36/40, w Przychodni Rejonowej Nr 3, ul. Łęczycka 24 a, w Przychodni 
Rejonowej Nr 4, ul. Staffa 10, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Długa 56. 
Pudełka życia otrzymali wszyscy podopieczni Domu Dziennego Pobytu. 
Pudełka są przygotowywane w Wydziale i dystrybuowane do w/w punktów poboru. 
Dzięki wsparciu organizacyjnym i finansowym Zgierskiego Oddziału Łódzkiej Izby Przemysłowo-
Handlowej przygotowano 2.000 pudełek. Akcja będzie realizowana do wyczerpania zapasu 
pudełek. Ogólny koszt 1000 pudełek finansowanych z budżetu miasta - 1.396 zł. 

Ponadto Miasto Zgierz włączyło się i wspierało akcje profilaktyki zdrowotnej 
i kampanie zdrowotne służące popularyzacji zdrowego stylu życia organizowane przez inne 
podmioty i instytucje: 

- ogólnopolską kampanię społeczną w ramach profilaktycznego programu w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychotropowych" -
realizacja projektu „ Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", której celem jest zwiększenie 
wiedzy nt. skutków zdrowotnych używanych substancji psychoaktywnych a także ograniczenie ich 
stosowania ( szczególnie adresowana do kobiet w ciąży i ich rodzin) - w ramach współpracy 
z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Zgierzu, 

- akcję „Bezpieczeństwo żywności" - hasło WHO podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia -
7 kwietnia 2015 r. ( upowszechnienie ulotek we wszystkich przychodniach miejskiej służby 
zdrowia, placówkach podległych radach osiedli), 

- Europejski Tydzień Szczepień pod hasłem „ Zaszczep w sobie chęć szczepienia" 
w zakresie podniesienie świadomości znaczenia szczepień wśród rodziców i opiekunów dzieci. 
Uodpornienie każdego dziecka ma znaczenie dla zapobiegania chorobom zakaźnym i ochrony 
życia- we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Zgierzu, 

- program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy realizowany przez MZPR 
w zakresie upowszechnieniu informacji o bezpłatnych badaniach, 

- bezpłatne warsztaty „ Prawdy i mity w diecie" organizowane przez Klub Równowagi 
i salon BeautyTime zmierzające do podniesienia świadomości zdrowotnej mieszkańców nt. 
korzystnych dla zdrowia nawyków żywieniowych i zasad w żywieniu, mających decydujący wpływ 
na zdrowie i utrzymanie prawidłowej wagi ciała - maj 2015 r. ( uczestniczyło 60 osób), 



- bezpłatne badania słuchu - czerwiec 2015 r ( brak raportu o osobach przebadanych), 

- bezpłatne badania mammograficzne „ Zbadaj się i zyskaj spokój" organizowane przez 
LUXMED DIAGNOSTYKA w ramach Funduszy Norweskich 
W mobilnym centrum mammograficznym wykonano: 
w dniach 5-7 czerwca - 135 badań 
w dniach 5-7 sierpień - 186 badań 
w dniach 16-17 listopada - 115 badań 

- akcję profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego w ramach ogólnopolskiej kampanii 
„ Ciśnienie na życie" , w ramach której 463 mieszkańców Zgierza- w mobilnym centrum 
diagnostycznym-wykonało bezpłatne badania - pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu 
cholesterolu i badanie wieku serca, 

- akcję profilaktyczną „Dobry Wzrok Na Start" - organizowaną przez salon optyczny 
ITALOOPTICA skierowaną do wszystkich uczniów w zakresie badań wzroku i korekcji okularowej 
na preferencyjnych warunkach jako uzupełnienie miejskiego programu RWD ( upowszechnienie 
informacji), 

- Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach -18 listopada 2015 r. -
Zgierz jako aktywny członek Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich udzielił wsparcia 
organizacyjnego i medialnego i włączył się do kampanii edukacyjnej w celu upowszechnienia 
wśród mieszkańców miasta wiedzy nt. racjonalnego stosowania antybiotyków ( dystrybucja 
otrzymanych z Narodowego Instytutu leków w Warszawie materiałów edukacyjno-informacyjnych 
- plakaty i ulotki skierowane do lekarzy i do społeczeństwa), 

- kampanię związaną ze „Światowym Dniem Rzucania Palenia" - działania edukacyjno-
profilaktyczne propagujące styl życia pozbawiony palenia tytoniu, uświadamiające szkodliwość 
zażywania nikotyny. 

W 2016 roku wszystkie te działania będą kontynuowane. 

Od stycznia 2016 r. zostanie wdrożony program opieki stomatologicznej dla wszystkich 
uczniów szkół samorządowych, na realizację którego zaplanowane zostały środki finansowe 
w budżecie miasta Zgierza w kwocie 44.000 zł. 

Rozważana jest możliwość wprowadzenia w przyszłym roku wnioskowanego przez Komisję 
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Zgierza programu terapii poobrzękowej dla kobiet 
po mastektomii ( trwa ocena założeń i kosztów tego przedsięwzięcia na podstawie doświadczeń 
innych samorządów realizujących podobne działania - szacunkowy koszt 30.000 zł.) 

W 2016 r. nie został przewidziany do realizacji program powszechnych szczepień 
ochronnych przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia. 
Mimo jego dużej wartości profilaktycznej, małe szanse jego realizacji wynikają głównie 
z potrzeby zaangażowania zbyt dużych środków finansowych, przewyższających możliwości 
budżetowe miasta. 
Biorąc pod uwagę aktualną liczbę osób w wieku 60 + ( 15.114) i przyjmując założenie, że wszyscy 
seniorzy zdeklarowaliby chęć zaszczepienia p/grypie, koszt tego przedsięwzięcia kształtowałby się 



na poziomie 408.078 zł. - przy zastosowaniu szczepionki o nazwie Vaxigrip w cenie jednostkowej 
27 zł. lub 287.166 zł. przy zastosowaniu szczepionki Influvac o cenie jednostkowej 19 zł. 

Inne działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej realizowane w 2016 r. mogą wynikać 
przede wszystkim z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, wniosków Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Miasta Zgierza o realizację działań zdrowotnych, akcji organizowanych przez 
podmioty zewnętrzne - Ministerstwo Zdrowia, Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, ośrodki 
koordynujące i centra diagnostyczne i inne instytucje przy uwzględnieniu możliwości finansowych 
miasta. 

Chciałbym zapewnić, że troska o zabezpieczenie właściwej opieki medycznej mieszkańcom 
naszego miasta a także dbałość o realizację programów profilaktycznych, prozdrowotnych nadal 
stanowić będzie jeden z głównych priorytetów i ważnych kierunków działań samorządu miasta 
Zgierza. 


