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zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe zapytania

Czy Zarząd Powiatu Pruszkowskiego planuje bezpłatne, podstawowe programy
badań profilaktyczne dla wszystkich mieszkańców powiatu?
2.

Jeżeli tak, proszę o szczegółową infonnację, jakie programy?

3.

Jaka będzie fonnuła ewentualnych bezpłatnych, podstawowych programów
badań profilaktycznych

organizowanych i

Hlnansowanych przez Powiat

Pruszkowski?
4.

Czy w planowanychprogramachbędzie zróżnicowaniena grupy wiekowe?
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ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków

powiat
pruszkowski
nieskończone możliwości

tel. +48 22 738 14 00
fax+48 22 728 92 47
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Pruszków, 18 grudnia 2018 r.

Pani
Magdalena Beyer
Radna Powiatu Pruszkowskiego
0003.51.2018
W odpowiedzi/ na pismo skierowanedo StarostyPowiatu Pruszkowskiegoinformuję, że w roku
20 19r. planujemy zrealizować następująceprogramy polityki zdrowotnej :
1. ,,Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim"

edukacja prozdrowotna, badania i bezpłatne

konsultacje specjalistyczne.
2. ,,Junior Plus" Zdrowe pokolenie - objęcie opieką dzieci z nadwagą i otyłością.
3.

,,Junior Plus- jestem" - zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami adaptacŃnymi.

4. ,,Opieka

psychologiczna,

rehabilitacja,

laktacyjna

i

edukacgna

pacjentów

z

Powiatu

Pruszkowskiego." - opieka poporodowa dla mieszkanek powiatu pruszkowskiego.

5. ,,Szczepieniep-grypie dla osób powyżej 65 r.ż. z powiatu pruszkowskiego" - edukacja,
profilaktyka
i ochrona zdrowia mieszkańców powiatu

6. ,,Szkoła rodzenia" - opieka nad kobietą w okresie ciąży, przygotowanie do porodu i połowu
oraz opieka nad noworodkiem.

7. ,,Przeciwdziałania chorobom płuc" - wczesne wykrywanie chorób płuc u dzieci i dorosłych.
8. ,,Przeciwdziałania chorobom układu krążenia" - wczesne wykrywanie chorób układu krążenia

u dziecii dorosłych.
Wszystkie oferowane przez Starostwo programy są bezpłatne dla mieszkańców Powiatu
Pruszkowskiego.

W założeniach, programy te obejmują szerokie grono mieszkańców

począwszy

od opieki nad kobietą w ciąży (pkt. 6) i po porodzie (pkt.4), poprzez dzieci w wieku przedszkolnym
(pkt.3) i szkolnym (pkt.2,7,8), oraz osoby starsze (pkt.5).

Przedstawionyplan zawiera tylko dwa programy polityki zdrowotnej (pkt.5 i 6), które już posiadają
pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i TaryHjkacji(AOTMiT), opinie niezbędne
do ich realizacji. Pozostałe programy zostaną przedłożone do zaopiniowania w nadchodzącym roku.
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