


ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH

Pierwszy w Polsce kompleksowy program profilaktyczny nastawiony 

na długofalową zmianę zachowań zdrowotnych u dzieci otyłych i ich 

rodzin. Działania programu mają na celu poprawę stanu zdrowia 

gdańskich dzieci poprzez wczesne wykrycie i eliminację czynników 

ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych (tj. nadwaga, otyłość, wady 

postawy). Dzieci zakwalifikowane do programu są objęte opieką interdyscyplinarnego zespołu, który realizuje kompleksowy 

program edukacyjny w zakresie dietetyki, aktywności fizycznej oraz budowania pozytywnych zachowań zdrowotnych. 

Innowacyjność Programu „6-10-14 dla Zdrowia” uznana została również przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością 

– EASO (The European Association for the Study of Obesity). Certyfikacja EASO nadaje UCK oraz Programowi „6-10-14 dla 

Zdrowia” prestiżowy tytuł Centrum Leczenia Otyłości. Jest certyfikatem potwierdzającym efektywność kliniczną oraz jakość 

prowadzonej interwencji. Program w całości finansowany ze środków Miasta Gdańsk.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.dlazdrowia.uck.gda.pl

Program ma na celu poprawę jakości żywienia w gdańskich placówkach oświatowych. 

W   ramach programu są organizowane szkolenia dla dyrektorów, intendentek, 

kucharek oraz pomocy kuchennych w celu poprawy jakości żywienia dzieci i młodzieży.  

Dla rodziców i dzieci została stworzona aplikacja, która umożliwia szybki dostęp do 

pełnej informacji o aktualnym menu posiłków szkolnych i przedszkolnych. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.jemyzdrowo.edu.pl

ZDROWE ŻYCIE TWOJEGO DZIECKA
INTERDYCYPLINARNY PROGRAM ZDROWOTNY

Diagnostyczno – edukacyjny program promocji zdrowia oraz wielokierunkowej oceny stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego 

dzieci. W Ośrodku wszystkie dzieci w wieku 6 lat  wraz z rodzicami podczas  wizyty u specjalistów  otrzymają  poradę 

w zakresie: psychologicznym, oceny słuchu i wzroku, żywieniową, wydolności  i sprawności fizycznej, lekarską (w tym ocenę 

procesu kształtowania postawy ciała).  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej opzisdz.pl

ZDROWY UCZEŃ
KOMPLEKSOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA 

Program jest dedykowany uczniom gdańskich szkół podstawowych. Realizowany jest na terenie placówek oświatowych przez 

specjalistów z Ośrodka Promocji Zdrowia. Program ma charakter edukacyjno - diagnostyczny, oparty na zestawie badań 

przesiewowych pozwalających ocenić wiele parametrów stanu zdrowia:  masę i skład ciała (ilość tkanki tłuszczowej, mięśni, 

nawodnienia organizmu przy użyciu bioimpedancji elektrycznej), unikatowy w skali kraju

test wydolności fizycznej dziecka (Kash Pulse Recovery Test), ocenę postawy ciała dziecka, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar 

i ocenę wzrastania. Wyniki przeprowadzonych testów są źródłem informacji dotyczących zdrowia dziecka oraz jego stylu 

życia, pozwalają na przygotowanie indywidualnego dla każdego dziecka planu postępowania prozdrowotnego obejmującego 

promowanie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i właściwych nawyków służących utrzymywaniu prawidłowej 

postawy ciała i masy ciała oraz w razie konieczności zlecenie działań kompensacyjno - korekcyjnych lub rehabilitacyjnych.  

Karta badań zawiera, obok informacji diagnostycznych, treści z zakresu edukacji zdrowotnej  oraz zalecenia i praktyczne 

porady lekarza prowadzącego badania.


