INFORMACJA
NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH
ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W 2016 ROKU
W 2016 roku Departament Polityki Zdrowotnej realizował cztery programy polityki zdrowotnej,
finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Programy obejmowały te różne obszary
zdrowia, które w znacznym stopniu wpływają na jakość życia mieszkańców województwa. Każdy
z nich kierowany był do nieco innych odbiorców, co wynikało z założeń Programów. W 2016 roku były
to następujące działania:
1. Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży – dzieci i młodzież
w wieku 11-17 lat;
2. Program zapobiegania chorobom układu krążenia – uczniowie ostatnich klas szkoły
podstawowej i pierwszych klas gimnazjum;
3. Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc – osoby w wieku 55 – 80 lat;
4. Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród
mieszkańców województwa łódzkiego – dorośli mieszkańcy województwa (dwie edycje).
W budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2016 na realizację powyższych programów
zarezerwowano kwotę 573.184,00 zł (po zmianach w budżecie) z czego ostatecznie wydatkowano
543.526,57 zł, co stanowi niemal 95% wykorzystania dotacji.
Programy były realizowane łącznie przez 42 realizatorów z terenu województwa łódzkiego,
którzy zostali wybrani w 5 otwartych konkursach ofert. Ogółem z udziału we wszystkich programach
skorzystało 11.062 osób.
Kwota
zarezerwowana

Kwota
wydatkowana

Procent

Liczba
Liczba
realizatorów uczestników

Program
zapobiegania
zaburzeniom
depresyjnym

74 684,00 zł

61 334,00 zł

82,1%

8

435

Program
zapobiegania
chorobom układu
krążenia

50 000,00 zł

35 690,00 zł

71,4%

9

9.052

Program
wczesnego
wykrywania
nowotworów płuc

150 000,00 zł

149 109,57 zł

99,4%

4

498

Program
zwiększenia
dostępności
świadczeń
gwarantowanych z
zakresu
rehabilitacji

298 500,00 zł

297 393,00 zł

99,6%

21

1.077

Razem:

573 184,00 zł

543 526,57 zł

94,8%

42

11.062

1

Zgodnie z „Planem działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia dla Województwa
Łódzkiego” opracowanym w ramach realizacji celu strategicznego 2 pn.: „Poprawa skuteczności
działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia” Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, przedmiotowe programy planowane są do realizacji również w 2017
roku.
Poniżej zawarte zostały szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych
programów.
„Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży”
„Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” powstał we współpracy z
Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Program przebiegał w dwóch etapach. W pierwszym (badania skriningowe), mającym na celu
wychwycenie u dziecka cech predysponujących do wystąpienia zaburzeń depresyjnych, lekarz psychiatra
lub psycholog przeprowadzał badanie przy użyciu określonego narzędzia (Krakowski Inwentarz Objawowy,
Inwentarz depresyjności dziecka M. Kovacs), a także szczegółowy wywiad z dzieckiem oraz z jego
rodzicem/opiekunem. Uwzględnienie wywiadu dawało realizatorom niezbędną informację na temat tła
prezentowanych przez dziecko trudności.
Dzieci, u których ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych zostało zaobserwowane
w trakcie badań skriningowych, mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach terapeutycznych. Każdy
cykl zajęć składał się z 8 dwugodzinnych spotkań dla grupy liczącej 8-14 osób. Zajęcia warsztatowe
poruszały zagadnienia z takich obszarów jak: trening umiejętności społecznych, nazywanie i wyrażanie
uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami. Harmonogramy warsztatów
realizowanych przez poszczególnych świadczeniodawców były oceniane w przebiegu konkursu ofert przez
niezależnego eksperta.
W 2016 roku w budżecie Województwa Łódzkiego na realizację Programu zarezerwowano
kwotę 100.000 zł, którą w trakcie trwania Programu aneksowano do kwoty 74.684 zł. Podczas konkursu
wyłoniono 9 świadczeniodawców z terenu województwa łódzkiego. Przed rozpoczęciem realizacji
Programu rozwiązano umowę z jednym z realizatorów (w związku z problemami kadrowymi), w rezultacie
Program był realizowany przez 8 świadczeniodawców, którzy przeprowadzili badania za łączną kwotę
61.334 zł, byli to:
1. Twoja Klinika sp. z o.o. w Brzezinach,
2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Kutnie,
3. "Medycyna Grabieniec" sp. z o.o. w Łodzi,
4. AD-MED Marcin Juszyński w Łodzi,
5. CENTRUM MEDYCZNE "MEDINEA" Anna Włodarczyk w Kraszewie,
6. ŁÓDZKA FUNDACJA REHABILITACJI "KAMIEŃ MILOWY" w Łodzi,
7. Medsolver sp. z o.o. sp. k. w Łodzi,
8. REMEDIUM Tułaczyńska, Matusiak sp. j. w Łodzi.
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Ogółem do wszystkich realizatorów zgłosiło się 435 dzieci. Tym samym, liczba przebadanych
dzieci stanowiła około 0,3% populacji, do której był skierowany Program (liczba ludności w wieku 11
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17 lat - stan na dzień 31.12.2015 roku – 156.622 osób ).
Podczas badań wykonanych w pierwszym etapie Programu stwierdzono:
 u 210 osób spośród 435 (48,3% populacji badanej) - wskazania do udziału w warsztatach
terapeutycznych (w II etapie Programu),
 u 98 osób (22,5% populacji badanej) - konieczność dalszej diagnostyki lub leczenia w poradni
zdrowia psychicznego.
Realizacja Programu w 2016 roku pozwoliła na przeprowadzenie 11 cykli zajęć warsztatowych
(88 dwugodzinnych spotkań). W II etapie w Programie uczestniczyło 126 dzieci.
Każdy uczestnik warsztatów na ostatnim spotkaniu został proszony o wypełnienie ankiety
ewaluacyjnej. Do Departamentu Polityki Zdrowotnej wpłynęło 109 ankiet. Z analizy wynika, iż w grupie
11-13 latków na warsztaty uczęszczali przede wszystkim 11- i 12-latkowie (odpowiednio 32 i 43),
dzieci 13-letnich było nieznacznie mniej (21 osób). W przedziale wiekowym 14-17-latków (1 grupa
warsztatowa): 17 latkowie (6 osób), 14-latkowie – 4 osoby, 16-latkowie – 2 osoby oraz jeden 15laktek. W zajęciach nieco częściej brali udział chłopcy (59) niż dziewczynki (50). W mniej niż pięciu
zajęciach uczestniczyło jedynie 18 osób, w 6-8 zajęciach brało udział 91 ankietowanych. 55,0% dzieci
(60) uznało, iż proponowana przez organizatora liczba warsztatów jest wystarczająca; 41 osób
określiło ją za zbyt małą (37,6%), a 8 jako zbyt dużą.
Jednocześnie, zdecydowana większość ankietowanych (102 osoby - czyli 93,6%) oceniła
tematykę zajęć jako bardzo ciekawą lub ciekawą, a 7 dzieci uznało ją za niezbyt ciekawą lub nudną.
41,3% dzieci uczestniczących w warsztatach przyznało, że podczas warsztatów pojawiły się
trudne dla nich tematy.
Wykres nr 1.
Opinia dzieci na temat warsztatów (dane na podstawie ankiet ewaluacyjnych) (w procentach)

3,7

2,7

54,1

bardzo ciekawe
39,4

ciekawe
niezbyt ciekawe
nudne

Większość dzieci (83), które brały udział w warsztatach zadeklarowała chęć ponownego
uczestnictwa w zajęciach tego rodzaju w przyszłości; 8 osób było zdecydowanie przeciwnych.
1

Dane według GUS - Bank Danych Lokalnych
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Jednocześnie, aż 74 osób z badanej grupy (67,9%) uznało, iż dzięki udziałowi
w warsztatach zdobyły nową wiedzę i/lub umiejętności. Większość (70) spróbuje wykorzystać ją w
codziennym życiu np. w szkole.
Zgodnie z „Planem działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia dla Województwa
Łódzkiego” opracowanym w ramach realizacji celu strategicznego 2 pn.: „Poprawa skuteczności
działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia” Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, przedmiotowy program będzie realizowany w 2017 roku.

„Program zapobiegania chorobom układu krążenia”
Program jest zweryfikowaną wersją realizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego
w latach 2014-2015 Programu wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia uwzględnia opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 37/2016 z dnia 10
marca 2016 r. o projekcie programu polityki zdrowotnej pn.: „Zdrowe Serce dla Trzech Pokoleń”
Program zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Program w obecnej formule
w 2016 roku był realizowany po raz pierwszy.
Adresatami Programu byli uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas
szkół gimnazjalnych, wybranych przez realizatorów. Realizatorzy dokonali również wyboru obszaru
województwa, na którym przeprowadzali zajęcia.
W ramach Programu zorganizowane zostały działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży grupowe zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. Edukacja zdrowotna
umożliwia podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia w
populacji rozwojowej, co może skutkować utrwaleniem prozdrowotnych postaw i wykształceniem
odpowiednich zachowań zdrowotnych.
Scenariusz zajęć edukacyjnych, zgodnie z którym realizatorzy przeprowadzali zajęcia, z
wykorzystaniem

różnych

form

przekazu/sposobu

przeprowadzenia

zajęć

(np.

prezentacje

multimedialne), został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego. Scenariusz posiada pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w
dziedzinie kardiologii dla województwa łódzkiego – prof. Marzenny Zielińskiej, zarówno pod względem
sposobu przekazu wiedzy jak i treści merytorycznych.
W budżecie Województwa Łódzkiego na 2016 rok, na realizację świadczeń w ramach
przedmiotowego Programu, zarezerwowano kwotę 150.000,00 zł. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z opinią
AOTMiT Program został zmodyfikowany i w obecnym kształcie skoncentrował się na zajęciach
edukacyjnych w szkołach, a nie jak pierwotnie zakładano również na badaniach profilaktycznych, pulę
środków na niniejszy Program przeszacowano do poziomu 50.000,00 zł, zaś kwotę 100 tysięcy
złotych przeniesiono w czerwcu 2016 na realizację "Programu zwiększenia dostępności świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego". Na Program
ostatecznie wydatkowano 35.690,00 złotych (tj. 71,38%). W postępowaniu konkursowym wyłoniono
10 realizatorów, z którymi podpisano umowy, byli to:
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1. NZOZ PL "ESKULAP" sp. z o.o. w Sieradzu,
2. SP Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli,
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
4. "TRES-MED" sp. z o.o. w Sieradzu,
5. Centra Medyczne MEDYCEUSZ sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim,
6. Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" w Łodzi,
7. Akademia Zdrowia sp. z o.o., sp.k. w Łodzi,
8. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
9. Łódzka Fundacja Rehabilitacji "Kamień Milowy" w Łodzi,
10. Centrum Medyczne "MEDINEA" Anna Włodarczyk w Kraszewie – przedmiotową umowę
rozwiązano w październiku 2016 roku.
Wyniki Programu
W ramach Programu przeprowadzono 533 zajęcia edukacyjne na terenie całego województwa
z wyłączeniem powiatów: pajęczańskiego, bełchatowskiego i radomszczańskiego. W zajęciach wzięło
udział 9.052 uczniów.
Do

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Łódzkiego

przekazano

9.043

ankiet

wypełnionych przez uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, zaś analizie poddano
8.955 poprawnie wypełnionych ankiet.
W populacji osób, które wzięły udział w Programie nieznacznie więcej było dziewczynek oraz
uczniów szóstych klas szkół podstawowych, odpowiednio 4.610 i 4.758 osób.
Zdecydowana większość uczniów (86,3%) była zadowolona z udziału w zajęciach
edukacyjnych. 10,7% uczniów nie miało na ten temat zdania, a niespełna 3% (266 osób) było
niezadowolonych z udziału.
79,6% uczestników Programu wyraziło chęć ponownego udziału w podobnych zajęciach,
natomiast 6,8% była temu przeciwna.
Ponadto 86,7% (7.761 osób) zadeklarowało, iż po przeprowadzonej lekcji edukacyjnej wiedza
na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia i czynników kardioprotekcyjnych (w porównaniu do
wiedzy przed zajęciami) zdecydowanie się zwiększyła lub raczej zwiększyła. Natomiast 12,1%
przyznała, że ich wiedza pozostała na niezmiennym poziomie.
77,9 % uczniów zadeklarowało, iż po przeprowadzonej lekcji edukacyjnej ich motywacja do
prowadzenia zdrowego stylu życia uwzględniającego m.in. zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną
jest zdecydowanie wyższa lub raczej wyższa.
Zgodnie z „Planem działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia dla Województwa
Łódzkiego” opracowanym w ramach realizacji celu strategicznego 2 pn.: „Poprawa skuteczności
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działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia” Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, przedmiotowy program będzie realizowany w 2017 roku.
„Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc”
Celem Programu było zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów
oskrzela i płuc wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Program skierowany był do osób z terenu
województwa łódzkiego w wieku 55 – 80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną
paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczkolat) lub palili w przeszłości i
rzucili palenie najpóźniej 15 lat temu.
W ramach Programu pacjent mógł skorzystać z dwóch konsultacji lekarskich oraz wykonać
niskodawkowe badanie tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (wraz z opisem).
Podczas pierwszej konsultacji lekarskiej (pulmonologicznej) przeprowadzony został szczegółowy
wywiad z pacjentem w kierunku określenia czynników ryzyka zachorowania na nowotwór oskrzela i płuca
oraz w celu kwalifikacji do badania LDCT. W ramach edukacji zdrowotnej pacjent został poinformowany m.in.
o korzyściach wynikających z zaprzestania palenia oraz możliwych sposobach leczenia uzależnienia od
nikotyny. W przypadku stwierdzenia wskazań do przeprowadzenia LDCT pacjent otrzymał skierowanie na to
badanie, a także dowiedział się o terminie jego wykonania. Pacjenci, u których lekarz nie stwierdził wskazań
do wykonania badania LDCT lub przeciwwskazania do jego wykonania, kończyli udział w Programie. Osoby,
u których zostało wykonane badanie LDCT uzgadniali z realizatorem termin drugiej konsultacji lekarskiej.
W trakcie drugiej konsultacji (torakochirurgicznej) lekarz wydawał pacjentowi wynik badania LDCT
wraz z opisem oraz określał zalecenia związane z jego dalszą diagnostyką i/lub leczeniem, przekazując
pacjentowi informację dotyczącą stanu zdrowia.
W 2016 roku Program realizowany był po raz trzeci. Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
zawarto 4 umowy z placówkami z terenu Łodzi, Sieradza, Tomaszowa Mazowieckiego i Poddębic.
Były to następujące jednostki:

1. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenie Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi,

2. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
3. NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Tomaszów Mazowiecki II Sp. z o. o. w
Tomaszowie Mazowieckim,

4. Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach.
W budżecie województwa łódzkiego w 2016 roku zaplanowano na realizację Programu
kwotę 150.000,00 zł. Rzeczywisty koszt badań wyniósł 149.109,57 zł.
W ciągu całego okresu realizacji Programu w 2016 roku na I konsultację zgłosiło się 498
osób. W II konsultacjach uczestniczyło 491 osób. Na badania LDCT skierowano 498, z czego 494
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osoby wykonały badanie LDCT. W wyniku przeprowadzonych badań LDCT u 214 osób wykryto
zmiany chorobowe. Co stanowi 43,3% pacjentów, którzy skorzystali z badania LDCT.
Każdy uczestnik Programu po zakończonym cyklu zabiegów został proszony o wypełnienie
ankiety ewaluacyjnej. Do Departamentu Polityki Zdrowotnej wpłynęło 421 ankiet. Zdecydowana
większość ankietowanych (412 osób) wyraziła swoje zadowolenie z udziału w Programie oraz chęć
ponownego udziału w nim (408 osób).
Zgodnie z „Planem działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia dla Województwa
Łódzkiego” opracowanym w ramach realizacji celu strategicznego 2 pn.: „Poprawa skuteczności
działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia” Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, przedmiotowy program będzie realizowany w 2017 roku.

„Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród
mieszkańców województwa łódzkiego”.
Głównym celem programu było usprawnianie pacjentów ze schorzeniami układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Podjęte działania miały na celu usunięcie lub ograniczenie
procesów chorobowych, zapobieganie nawrotom i postępowi choroby, poprawę dostępności do usług
rehabilitacyjnych, przywracanie sprawności ruchowej pacjentów, zwalczanie bólu, zwiększanie siły
mięśniowej i zakresu ruchu. Ponadto podczas porady lekarskiej pacjent był edukowany z zakresu
prawidłowych nawyków ruchowych.
„Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród
mieszkańców województwa łódzkiego”, obejmował poradę lekarską rehabilitacyjną, podczas której
lekarz przeprowadzał wywiad i odpowiednie badanie przedmiotowe. Na podstawie uzyskanych
informacji zlecano pacjentowi maksymalnie 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie przez okres 2
tygodni (10 dni), z zakresu m. in.: kinezyterapii indywidualnej, zabiegów fizykoterapeutycznych z
zakresu

ciepłolecznictwa,

krioterapii,

hydroterapii,

leczenia

polem

elektromagnetycznym,

ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego, a także inne - rekomendowane
zgodnie z osiągnięciami najnowszej wiedzy i praktyki rehabilitacyjnej.
Program adresowany był do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego ze schorzeniami
układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, posiadających skierowanie do poradni
rehabilitacyjnej, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
W 2016 roku Program realizowany był po raz drugi.
Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarto 21 umów z placówkami z terenu
województwa łódzkiego, wyłonionych w dwóch otwartych konkursach ofert. Były to następujące
jednostki:
1. Medycyna Grabieniec Sp. z o. o. w Łodzi,
2. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Pabianicach,
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3. FIZJOLEK Anna Raźniewska Dariusz Kapciak w Zduńskiej Woli,
4. "SOL" Sp. z o. o. w Warszawie,
5. P. P. H. U. TOMKAR s. c. Halina Styśko, Piotr Styśko, PPL - Zespół Poradni ZDROWIE w
Poddębicach,
6. NZOZ MOŻ - MED w Poddębicach,
7. PROFAMILIA Anna Lesiewicz - Ksycińska, Lidia Zwierzak Spółka Jawna w Łodzi,
8. IBERYS Sp. z o. o. SP. K. Medi Center w Łowiczu,
9. ADAMED Sp. z o. o. w Łodzi,
10. Twoja Klinika Sp. z o. o. w Brzezinach,
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Łodzi,
12. Miejskie Centrum Medyczne POLESIE w Łodzi,
13. TRES-MED. Sp. z o. o. w Sieradzu,
14. BIMED KOMUŃSKA S.J. w Łodzi,
15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED. w Pabianicach,
16. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMED Anna Gabrysiak w Zduńskiej Woli,
17. Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o. o. w Łodzi,
18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CREATOR we Wrocławiu,
19. ZDROWIE Sp. z o. o. w Sieradzu,
20. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zelowie,
21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALIUS - MED." w Woli Rakowej.
W budżecie województwa łódzkiego w 2016 roku zaplanowano na realizację Programu kwotę
298.500,00zł. Rzeczywisty koszt badań wyniósł 297.393,00 zł, co stanowi nieco ponad 99%
wydatkowanych środków.
W trakcie realizacji programu na konsultację lekarską z zakresu rehabilitacji zgłosiło się 1.077
osób, u których przeprowadzono łącznie ponad 47.000 zabiegów.
Każdy uczestnik Programu po zakończonym cyklu zabiegów został poproszony o wypełnienie
ankiety ewaluacyjnej. Do Departamentu Polityki Zdrowotnej wpłynęło 925 ankiet. Znacząca większość
pacjentów, była zadowolona z organizacji (918 osób - 99,2%) oraz z jakości (903 osób - 97,6%)
udzielanych świadczeń. Wśród badanych pacjentów 79,2% (733 osoby) uznało, że poprawił się stan
zdrowia po wykorzystaniu zleconych zabiegów, zaś 13,9% (129 osób) ankietowanych było zdania, że
stan zdrowia pozostał bez zmian. Zdecydowana większość ankietowanych pacjentów z chęcią
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wzięłaby udział w podobnym Programie (896 osób - 96,8%), a także zarekomendowałaby udział w
Programie innym osobom (898 osób - 97%).
Zgodnie z „Planem działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia dla Województwa
Łódzkiego” opracowanym w ramach realizacji celu strategicznego 2 pn.: „Poprawa skuteczności
działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia” Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, przedmiotowy program będzie realizowany w 2017 roku.
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