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Na rzecz Projektu pracują wykonawcy badań, 
szczepień, realizatorzy szkoleń, wydarzeń 
promocyjnych:
1.Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 
2.MEDYK Lekarze Specjaliści 
3.NSZOZ LUNG
4.Spółdzielnia Socjalna „Nie Jesteś Sam”
5.Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.
6. Nidzicki Ośrodek Kultury 
7.Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe ERUDYCJA 
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W ramach naszego Projektu realizowane są:
I. Działania profilaktyczne:
-badania przesiewowe
-szczepienia ochronne
-zakup spirometrów do prowadzenia badań
-kurs specjalistyczny dla personelu medycznego w zakresie 
wykonywania badań spirometrycznych

II. Działania związane z promocją zdrowia, edukacją zdrowotną:
-piknik zdrowia
-programy edukacyjne dla dzieci
-szkolenia dla osób starszych 
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    1. Badania przesiewowe mające na celu zwiększenie 
      wykrywalności chorób układu oddechowego obejmujące:

       Badanie RTG klatki piersiowej
       Badania spirometryczne
              dla 1650 osób powyżej 60 roku życia

       Testy alergiczne
              dla 1330 dzieci w wieku 3-9 lat 

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. 



Badania spirometryczne  
Badania WYKONAŁY 233 OSOBY ( V-VIII)  Realizacja                    14.1%  badań
1.Rejestracja na badanie spirometryczne – Punkt informacyjny ZOZ
 Nidzica (parter), ul. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00. Pozyskanie
 informacji o zasadach przygotowania się do badania, informacja 
dostępna także na stronie internetowej projektu zakładka Pliki do
 pobrania. 
2.Wypełnienie karty rejestracyjnej, ankiety do projektu, 
3.Wykonanie badania spirometrycznego, 
4.Odbiór wyników spirometrii Punkt informacyjny 
ZOZ Nidzica.
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Badania RTG klatki piersiowej 
Z badań skorzystało 748 osób ( V-VIII)- realizacja 45,3% badań
Krok 1.Wizyta u lekarza rodzinnego – odbiór skierowania na badania RTG 
klatki piersiowej do ZOZ w Nidzicy, 
Krok 2.Pracownia RTG ZOZ Nidzica, ul. Mickiewicza 25 (I piętro), wypełnienie 
karty rejestracyjnej i ankiety do projektu, wykonanie badania od 
poniedziałku do piątku w godz. 08.00- 21.00. Na badania RTG nie ma 
konieczności wcześniejszej rejestracji. 
Krok 3.Odbiór wyników RTG – Pracownia RTG ZOZ Nidzica/lekarz rodzinny. 

•
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Badania alergiczne
Wykonano 182 badania (VI-VIII)- realizacja 14 %  badań
1.Rejestracja na badanie Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „LUNG”, ul. Traugutta 13, Nidzica – rejestracja od 
poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 13.00, nr tel. 89 625 63 88,
2.Wypełnienie karty rejestracyjnej, ankiety do projektu (wypełnia 
rodzic/opiekun prawny). 
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2.Szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom
Celem szczepienia jest ochrona organizmu przed 
chorobotwórczymi bakteriami Streptococcus pneumoniae 
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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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Liczba przeprowadzonych szczepień w grupach 
docelowych ( VI,VII,VIII ): 
•  dzieci w wieku 1-2 lat      86 (63 dzieci)     67,7%
• dzieci w wieku 2-9 lat      427                      60,5%
• osoby w wieku powyżej    801                      48,6%

•
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SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM
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1.Przychodnia „MEDYK” ul. Traugutta 13, Nidzica – 
poniedziałek, środa i piątek w godz. 12.00 – 14.30, nr tel. 
89 625 34 31, 
2.Punkt Szczepień w Szkotowie  – czwartek w godz. 8.30 
– 11.00, nr tel. 89 626 80 18.
3.Wypełnienie karty rejestracyjnej, ankiety do projektu 
(wypełnia rodzic/opiekun prawny). 



3. Zakupiono  3 spirometry do prowadzenia 
badań 
4. Szkolenia personelu medycznego w zakresie 
wykonywania badań spirometrycznych – kurs 
specjalistyczny dla 11 osób (okres realizacji 
październik – grudzień 2016 r.)
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 Działania związane z promocją zdrowia, edukacją zdrowotną
Piknik zdrowia 
Piknik zdrowia odbył  się  w ramach Powiatowych Dni Rodziny  dnia  24.05.2016 r.
Promowano wszystkie działania związane z realizacją projektu: badania, szczepienia, 
szkolenia.
Była możliwość  wykonania badania ciśnienia i poziomu glukozy,  uzyskania informacji o 
przyczynach i profilaktyce  chorób układu oddechowego z dystrybucją materiałów 
edukacyjnych na ten temat . 
Podczas pikniku  organizowane  były gry i zabawy edukacyjne dla dzieci z nagrodami. 
Zapewniony był catering dla gości. 
Pani Ewa Garbino –pulmonolog wygłosiła wykład na temat profilaktyki chorób układu 
oddechowego, ich znaczenia w codziennym życiu i poinformowała o korzyściach, jakie 
płyną z wzięcia czynnego udziału w projekcie.
1.
2.
3.
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Szkolenia dla osób starszych
  w zakresie przyczyn, objawów, leczenia i profilaktyki chorób układu 
  oddechowego  - 10 edycji 

Ø Szkoleniami objętych zostanie 300 osób  powyżej 60 roku życia, 
Ø Od kwietnia 2016r. odbyło się już 7 szkoleń , w których uczestniczyło 
         ponad 200 osób, 
Ø Były spotkania w Nidzicy, Szczepkowie Borowym, Janowie, Kozłowie.
Ø
Podczas szkoleń omawiane są najważniejsze choroby układu oddechowego, 
ich przyczyny, objawy, diagnostyka i sposoby leczenia oraz profilaktyka. 
Uczestnicy spotkań otrzymują materiały szkoleniowe oraz korzystają z 
poczęstunku.
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Szkolenia dla osób starszych – Nidzica 27.04.2016 r. 
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Szkolenia dla osób starszych – Szczepkowo Borowe – 28-29.04.2016 r. 
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Szkolenia dla osób starszych – Nidzica 14.09.2016 r. 
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Szkolenia dla osób starszych - Nidzica 19.09.2016 r. 
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Programy promocji zdrowia i zdrowego 
stylu życia
 Przeprowadzono 2 programy edukacyjne w szkołach 
podstawowych powiatu nidzickiego:
• „Wolność oddechu” – program informujący o astmie oskrzelowej, 

zakończony konkursem plastycznym z nagrodami 
• „Nie pal przy mnie proszę” – propagowanie zdrowego, wolnego od 

tytoniu stylu życia wśród dzieci, zwieńczeniem programu był 
przemarsz antynikotynowy 
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W okresie kwiecień – czerwiec 2016 roku 15 szkół podstawowych z 
terenu Powiatu Nidzickiego realizowało dwa programy edukacyjne 
„Nie pal przy mnie, proszę” i „Wolność oddechu”. 
Realizacja programów objęła 950 uczniów z klas I – II.  
Programy promocji zdrowia w zakresie chorób układu oddechowego 
prowadzone były przez wyznaczonych do tego celu Koordynatorów 
programów, w tym: nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów i 
pielęgniarki szkolne. Osoby te odbyły stosowne szkolenia.  

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. 



Szkoły, które realizowały programy:
-Zespól Szkół nr 1 w Nidzicy,
-Zespół Szkół, nr 2 w Nidzicy,
- Zespól Szkół nr 3 w Nidzicy,
 -  Szkoła Podstawowa w Łynie,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie,
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy,
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Szkoły, które realizowały programy:
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie,
-Zespół Szkół w Rogożu,

-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie,
-Zespół Szkół w Szkotowie,

-Szkoła Podstawowa w Muszakach,
-Zespół Szkół w Janowie,

-Zespół Szkół w Janowcu Kościelnym,
- Szkoła Podstawowa w  Waśniewie-Grabowie,  
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Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”

Głównym celem programu było:
• Kształtowanie u dzieci  postaw odpowiedzialnych za własne 

zdrowie , 
• pełne uświadomienie szkodliwości palenia czynnego

i biernego na zdrowie, 
• 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”

Uczestnicy  programu:
Ø
Ø Rodzice dzieci klas I-II,  (564 )
Ø Nauczyciele klas I-II,
Ø Uczniowie klas I-II,        (950)
Ø Pielęgniarki środowiska szkolnego.
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Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”
W ramach programu:

przeprowadzono zajęcia z 950 dziećmi wg 5 scenariuszy,

odbyło się 8 projekcji filmów dla  312 uczniów, 

12 konkursów plastycznych dla  192 uczniów,
§
32 pogadanki, prelekcje dla 564 rodziców,

15 przemarszy antynikotynowych
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 

Program edukacyjny „ Nie pal przy mnie, proszę”

Zwieńczeniem realizacji Programu były przemarsze
 antynikotynowe  ulicami Nidzicy i innych miejscowości
 w powiecie w związku ze Światowym Dniem bez Papierosa  dnia
 31.05.2016r. lub Dniem Dziecka.
 Na tę okazję uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali 
plakaty i transparenty, które wraz z gadżetami projektu uświetniły
wydarzenie. W niektórych miejscowościach zaangażowali się 
księża, służąc pomocą i aktywnym udziałem.
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 
Program edukacyjny „Wolność Oddechu”

Głównym celem programu było uświadomienie rodzicom
 i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy
 oraz stworzenie dzieciom zagrożonym  chorobą możliwości
 optymalnej jakości życia. 
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 
Program edukacyjny „Wolność Oddechu”

Cele szczegółowe:
Ø Edukacja rodziców i opiekunów dzieci w zakresie 
Ø
            umiejętności obserwacji objawów astmy, 
Ø Zmiana percepcji dziecka z astmą, jako osoby z pełnymi
Ø
            możliwościami rozwojowymi
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 
Program edukacyjny „Wolność Oddechu”

Uczestnicy programu:
Ø Rodzice dzieci klas I-II 
Ø Nauczyciele klas I-II
Ø Uczniowie klas I-II, a zwłaszcza często chorujący  na 

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

 950 dzieci uczestniczyło w różnych formach zajęć: praca z 
książką, dyskusja, kolorowanie rysunków, ćwiczenia 
oddechowe, zabawy ruchowe.
Odbyły się prelekcje, projekcje filmów dla 733 rodziców.
Zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci.
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 
Program edukacyjny „Wolność Oddechu”
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Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia 
Program edukacyjny „Wolność Oddechu”
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Konkurs plastyczny 
„Jak pomóc koledze choremu na astmę” 
 W konkursie plastycznym zorganizowanym w ramach realizacji programu edukacyjnego „Wolność 
oddechu” złożono 148 prac z 12 szkół podstawowych z terenu Powiatu Nidzickiego. 
Nadesłane prace ocenione zostały według następujących kryteriów:  zgodność z tematem konkursu, 
jasność przekazu, wartość artystyczna i oryginalność.

Komisja konkursowa zgodnie z zapisami regulaminu przyznała trzy nagrody i pięć wyróżnień.
I miejsce - Jakub Politowski - Zespół Szkół w Szkotowie, 
II miejsce - Adam Kamiński - Zespół Szkół w Szkotowie,
III miejsce – Patryk Jabłonowski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy.

Dla zwycięzców ufundowano nagrody sportowe promujące zdrowy i aktywny wypoczynek –
m.in. rolki, deskorolkę, piłki, plecaki. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.
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PROMOCJA PROJEKTU
1. Strona internetowa www.projektpl13.powiatnidzicki.pl
2. Portal społecznościowy Facebook
3. Prasa: Ogłoszenia prasowe w miesiącach kwiecień- 

wrzesień 2016r. - 10 ogłoszeń
4. Radio: Spoty reklamowe w Radiu Olsztyn i Radiu 7: cykl emisji

w miesiącach wrzesień 2016 –  kwiecień 2017r.
5. Telewizja: Spoty reklamowe w Telewizji Mazury czerwiec – 

lipiec 2016 r. 
6. Broszury, ulotki, plakaty
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http://www.projektpl13.powiatnidzicki.pl/


PROMOCJA PROJEKTU
7. Lekarze i pielęgniarki POZ
8. Ośrodki pomocy społecznej
9. Listy do parafii
10.Imprezy masowe: Powiatowe Dni Rodziny, Dożynki gminne
 i parafialne
11. III Konferencje powiatowe: dnia 30.03.2016r., dnia 
27.09.2016r., ostatnia planowana na kwiecień 2017r.
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PLANY

-kontynuowanie badań, szczepień, szkoleń;
-promocja projektu, aby zachęcić do pełnej realizacji
 wszystkich badań, szczepień i szkoleń;
-ewentualne zmiany w projekcie w celu wykorzystania 
wszystkich środków.

•
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Dziękuję za uwagę 

Katarzyna Jabłońska 
Asystent koordynatora ds. medycznych
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