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Kup 

 

Świerkle 
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Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

 



Konkurs „Zdrowa Gmina” 

  W dniu 30 kwietnia 2013 roku Gmina Dobrzeń 

Wielki już po raz drugi przystąpiła do IV edycji 

Konkursu „Zdrowa Gmina”                              , którego 

 organizatorem jest Polska Unia Onkologii          

 oraz PZU SA.                                  

   

Logo konkursu  oraz  partnerów organizujących konkurs pochodzą ze strony internetowej „Zdrowa Gmina”   

 



Konkurs „Zdrowa Gmina” 

  Głównym jego celem jest mobilizacja społeczności 

lokalnej gminy do zgłaszania się na badania profilaktyczne, 

ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób 

nowotworowych, czyli na mammografię, cytologię oraz 

kolonoskopię. 

  

           Źródło: www.google.pl 

 



Badania mammograficzne w Gminie Dobrzeń Wielki 

  „Mammografia to obecnie najlepszy sposób wczesnego 

wykrywania nowotworu poprzez rentgenowskie badanie 

piersi. Regularne badania mammograficzne pozwalają  

na całkowite wyleczenie raka piersi w przypadku jego 

wykrycia”.           

 Dlatego tak ważna jest profilaktyka  

 zdrowia, niestety w Polsce ciągle mało popularna.      

               Źródło: www.google.pl 
Źródło: ulotka Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, z siedzibą w Opolu, 
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 



Badania mammograficzne w Gminie Dobrzeń Wielki 

  Władze Gminy Dobrzeń Wielki, wraz z instytucjami  

kulturalno-oświatowymi, bardzo mocno zaangażowały się w działania 

profilaktyczne na rzecz walki z chorobami nowotworowymi. 

 BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

 Na przełomie kwietnia i maja 2012 roku  

 zorganizowano bezpłatne badania  

 mammograficzne dla mieszkanek całej gminy,  

 które przeprowadził Niepubliczny Zakład  

 Opieki Zdrowotnej „PRO-SANA” brzeskiego  

 stowarzyszenia promocji zdrowia w Brzegu.  
 

 Źródło: NZOZ „PRO-SANA” w Brzegu 



Badania mammograficzne w Gminie Dobrzeń Wielki 

  W badaniach tych mogły brać udział kobiety w wieku 50 – 69 lat. 

Zgłosiło się na nie tylko 27 pań. 

     Nie zrażając się frekwencją z roku 2012,  

    Gmina Dobrzeń Wielki w marcu i lipcu  

    2013 roku ponownie zorganizowała  

                  bezpłatne badania mammograficzne  

    dla mieszkanek gminy, które   

    przeprowadziło Centrum Usług    

    Medycznych „FADO” z Gdyni.   

    Uczestniczyły w nich łącznie 152 panie.  

 

            Źródło: CUM „FADO” z Gdyni 

 



Badania mammograficzne w Gminie Dobrzeń Wielki 

  Liczbę kobiet oraz wzrost procentowy zgłaszających się  

na badania mammograficzne w Gminie Dobrzeń Wielki 
widać na niżej zamieszczonych wykresach.  
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Badania mammograficzne w Gminie Dobrzeń Wielki 

  Z przedstawionych wykresów wynika, 

że udział mieszkanek Gminy Dobrzeń 

Wielki w badaniach mammograficznych  

w 2013 roku, w stosunku do roku 2012, 

wzrósł o 125 osób, czyli o 70%. 

     



Spotkanie w Urzędzie Gminy  
w Dobrzeniu Wielkim – 14.05.2013 

W dniu 14 maja 2013 

roku w Sali Narad 

Urzędu Gminy  

w Dobrzeniu 

Wielkim odbyła się 

prelekcja  

na temat zasad 

populacyjnych 

programów 

wykrywania raka 

szyjki macicy oraz 

raka piersi. 

 



Spotkanie w Urzędzie Gminy  
w Dobrzeniu Wielkim – 14.05.2013 

Spotkanie zorganizowane 

zostało przez 

pracowników 

Samodzielnego 

Specjalistycznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej nad 

Matką i Dzieckiem  

w Opolu - Wojewódzki 

Ośrodek Koordynujący 

Populacyjny Program 

Profilaktyki i Wczesnego 

Wykrywania Raka Szyjki 

Macicy. 

 



Spotkanie w Urzędzie Gminy  
w Dobrzeniu Wielkim – 14.05.2013 

W prelekcji 

uczestniczyły 

pracownice Urzędu 

Gminy, Gminnego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz 

Publicznej Szkoły 

Podstawowej  

z Oddziałami 

Sportowymi  

w Dobrzeniu Wielkim.  

 



Spotkanie w Urzędzie Gminy  
w Dobrzeniu Wielkim – 14.05.2013 

  W trakcie spotkania upowszechnione zostały informacje  
o Programie, którego celem jest podjęcie szeregu działań na rzecz 
wysokiej zgłaszalności kobiet na poziomie wojewódzkim  
na badania cytologiczne i mammograficzne.  

  Uczestnicy prelekcji otrzymali szereg materiałów 
informacyjno - edukacyjnych w postaci:  

 ulotek dotyczących bezpłatnych badań cytologicznych szyjki 
macicy oraz badań mammograficznych,  

 broszury „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” opracowanej 
przez Ministerstwo Zdrowia,  

 miesięcznika informacyjnego „OCO” wydawanego przez Opolskie 
Centrum Onkologii, 

 drobne gadżety. 

 



Opolskie Centrum Onkologii 

Gmina Dobrzeń 
Wielki prężnie 
współpracuje także 
z Opolskim 
Centrum Onkologii 
podejmując 
działania 
profilaktyczno-
prewencyjne, 
służące zmianie 
niekorzystnego dla 
zdrowia człowieka 
stylu życia, który 
przyczynia się do 
powstawania wielu 
chorób 
nowotworowych. 

 Źródło: www.google.pl  



Opolskie Centrum Onkologii 

  Oferty Opolskiego Centrum Onkologii w postaci materiałów 

informacyjnych:  

 ulotek,                                           

 plakatów,  

 publikacji,  

 filmów, 

 Europejskiego Kodeksu 

 Walki z Rakiem w wersji komiksowej,  

 przekazane zostały do przedszkoli, szkół, bibliotek gminnych oraz  

na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki Uzależnień. 

 

  

Źródło: ulotka Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, z siedzibą w Opolu,                    
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy 

 



Szczepienia HPV w Gminie Dobrzeń Wielki 

   

 SZCZEPIENIA HPV 

 Głównym czynnikiem sprawczym tego nowotworu jest  

 zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.  

  Gmina Dobrzeń Wielki od 2009 roku organizuje  

 i finansuje corocznie cykl szczepień obejmując ochroną  

 uczennice klas VI szkół podstawowych z całej gminy:    

 w 2009 roku zaszczepiono łącznie 300 dziewcząt z roczników 1993, 1994, 1995  

 w 2010 roku zaszczepiono łącznie 159 dziewcząt z roczników 1996 i 1997  

 w 2011 roku zaszczepiono 67 dziewcząt z rocznika 1998  

 w 2012 roku zaszczepiono 60 dziewcząt z rocznika 1999  

 w roku 2013 zaszczepiono 58 dziewcząt z rocznika 2000. 
    

                       Źródło: www.google.pl  

 



Szczepienia HPV w Gminie Dobrzeń Wielki 

  Szczepienia realizowane są na podstawie „Gminnego Programu 
Profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2010-2013”, 
przyjętego Uchwałą Nr XLII/306/2010 Rady Gminy z dnia  
26 lutego 2010r.   

  Głównym celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań  
na raka szyjki macicy w gminie Dobrzeń Wielki oraz ukształtowanie 
właściwych nawyków higienicznych u młodych  

 dziewcząt, a także wypromowanie zdrowego  

 trybu życia wśród młodzieży szkolnej. 

  Realizacja Programu wpływa na podniesienie 

 świadomości na temat HPV wśród młodzieży 

 i ich rodziców.  
  
 

       Źródło: www.google.pl  



Szczepienia HPV w Gminie Dobrzeń Wielki 

  W 2013 roku Gmina Dobrzeń Wielki, już po raz piąty 

przystąpiła do realizacji Programu profilaktyki raka szyjki 

macicy – szczepienia HPV typ 16, 18, 6, 11.  

     Szczepienia są dobrowolne oraz  

    bezpłatne, ponieważ całkowity  

    koszt szczepień pokrywany jest  

    ze środków finansowych budżetu  

    gminy.  
   

   

       Źródło: www.google.pl  



Szczepienia HPV w Gminie Dobrzeń Wielki 

  W ramach realizacji Programu każdorazowo 

podejmowane są następujące działania: 

 prelekcje dla rodziców z udziałem lekarza – 

ginekologa, 

 lekcje z pielęgniarką - położną dla całych klas objętych 

szczepieniem, ponieważ kładziemy również nacisk  

na edukowanie chłopców, 

 realizacja szczepień w trzech dawkach.   

 



Szczepienia HPV w Gminie Dobrzeń Wielki 



Szczepienia HPV w Gminie Dobrzeń Wielki 



Szczepienia HPV w Gminie Dobrzeń Wielki 

  „Chociaż realizacja Programu jest bardzo kosztowna,  

to zakłada się, że w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie  

i tak się opłaca, gdyż nie tylko chroni ludzkie życie, ale  

i znacząco wpłynie w przyszłości na obniżenie kosztów 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w myśl zasady – 

taniej jest zapobiegać niż leczyć”¹. 

1 - na podstawie opracowania Ireny Weber – Zastępcy Wójta Gminy Dobrzeń Wielki  Źródło: www.google.pl  



Nowotwór jamy ustnej, głowy i szyi 

  NOWOTWÓR JAMY USTNEJ, GŁOWY I SZYI   

  Rok 2013 został ogłoszony w Polsce  

 rokiem walki z nowotworami głowy i szyi,  

 w związku z systematycznym wzrostem  

 zachorowalności u kobiet  

 jak i u mężczyzn wraz z wiekiem. 

     Źródło: www.google.pl 



Nowotwór jamy ustnej, głowy i szyi 

  W związku z tym Gmina Dobrzeń Wielki ma zamiar  

w niedalekiej przyszłości przeprowadzić akcję 

uświadamiającą mieszkańcom podwyższonego ryzyka 

występowania nowotworów w jamie ustnej.  

           Źródło: www.google.pl 



Nowotwór jamy ustnej, głowy i szyi 

  W trakcie trwania akcji pacjenci poinformowani 

zostaliby o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej oraz o tym 

w jaki sposób objawia się rak jamy ustnej i co robić, aby  

na niego nie zachorować. 

  Oprócz tego lekarze stomatolodzy naszej gminy, którzy 

również uczestniczyliby w tych badaniach, mieliby pełny 

obraz tego, czy mieszkańcy dbają o higienę jamy ustnej czy 

też nie.  



Nowotwór jamy ustnej, głowy i szyi 

  Badania przesiewowe błony śluzowej jamy ustnej, 

przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, 

odbyły by się za pomocą lampy MICROLUX, która pomaga 

zobaczyć nawet niewielkie zmiany, niewidoczne w świetle 

dziennym.  

  Do przeprowadzenia badania potrzebny jest jeszcze  

1% kwas octowy dla każdego zgłaszającego się pacjenta  

z grupy najwyższego ryzyka. 



Nowotwór jamy ustnej, głowy i szyi 

  Lampa, za pomocą której wykonuje się badanie, 

wypożyczona zostałaby przez Fundację, z którą nasza gmina 

nawiązała w tym roku wstępną współpracę.  

  Aby akcja mogła być dla pacjentów całkowicie 

bezpłatna, Gmina Dobrzeń Wielki musiałaby zrefundować 

zakup 1% kwasu octowego. 

 Byłoby wspaniale, gdyby Państwo 

 nam w tym pomogli.   

Źródło: www.google.pl 



Nowotwór jamy ustnej, głowy i szyi 

  

  Oprócz wstępnie nawiązanej współpracy przez Gminę Dobrzeń Wielki  

ze współorganizatorem akcji, kolejnymi krokami byłoby: 

 nawiązanie kontaktu ze stomatologami naszej gminy w celu udostępnienia  

do badania gabinetów dentystycznych, 

 rozmieszczenie w publicznych miejscach plakatów i ulotek informujących  

o przebiegu badań, 

 nagłośnienie akcji poprzez odpowiednią  

 informację na stronie BIP Urzędu Gminy  

 oraz w lokalnej prasie. 

 

  

         Źródło: www.google.pl 

 



Profilaktyka zdrowia – główne założenia:  

 opracowanie „Gminnego Programu Profilaktyki raka szyjki 
macicy – szczepienia HPV na lata 2014-2020”, 

 prowadzenie w dalszym ciągu akcji informacyjnych na temat 
badań profilaktycznych, docieranie poprzez sołtysów do każdego 
sołectwa gminy i udostępnianie w widocznych miejscach plakatów 
dotyczących profilaktyki zdrowia, 

 udzielanie informacji o placówkach, do których można zgłaszać się 
na bezpłatne badania, poprzez rozpropagowanie ulotek 
informacyjnych w miejscach publicznych gminy: Urzędzie Gminy, 
Gminnym Ośrodku Kultury, bibliotekach wiejskich, szkołach, 
przedszkolach oraz miejscowych Zakładach Opieki Zdrowotnej, 

 umieszczanie nowych komunikatów informacyjnych na stronie 
internetowej gminy Dobrzeń Wielki w zakładce „ Aktualności”, 

 

 



Profilaktyka zdrowia – główne założenia:  

 dalsza publikacja artykułów na temat profilaktyki zdrowia  
i badań przesiewowych w gazetach lokalnych „Echo Gmin 
Opolskich” i „Głos Dobrzenia”, 

 organizowanie bezpłatnych badań mammograficznych dla pań  
w wieku 50 – 69 lat, w czterech największych miejscowościach 
gminy (Dobrzeń Wielki, Czarnowąsy, Chróścice i Kup) w celu 
monitorowania statystyk zgłaszalności na badania, 

 kontynuowanie współpracy z Opolskim Centrum Onkologii, 

 przeprowadzenie akcji przesiewowych badań błony śluzowej jamy 
ustnej w kierunku zmian nowotworowych, 

 nieustanne prowadzenie edukacji i profilaktyki prozdrowotnej 
mieszkańców gminy, która niewątpliwie służy podnoszeniu 
poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie zdrowia, chroniąc ich 
życie.   

 

 

 



Dziękuję za uwagę 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Przygotowała: mgr Adriana Pietrzyk 

   Źródło: www.google.pl 


