PIKNIK

„ZDROWE bOPOLSKIE”
13.09.2015 R. PONIATOWA
27.09.2015 R. OPOLE LUBELSKIE

Opole Lubelskie 29.09.2015r.
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W dniach 13 września 2015 roku w Poniatowej oraz 27 września w Opolu Lubelskim,
odbyły się pikniki rodzinne, których hasłem przewodnim było:

„ ZDROWE bOPOLSKIE”
Organizatorem imprezy w Poniatowej było Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Starszych w Opolu Lubelskim a Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
było jednym z współorganizatorów.

Główna część imprezy odbywała się na placu przy ul. Brzozowej, tu też m.in.
ustawione były nasze namioty gdzie chętni mogli bezpłatnie, zbadać sobie poziom cukru,
ciśnienie tętnicze, skorzystać z porady dietetyka na temat zdrowego żywienia i porad
terapeutycznych z zakresu terapii uzależnień.
Była też okazja do obejrzenia pokazów i udziału w ćwiczeniach z zakresu udzielania
pierwszej pomocy wykonywanych przez Ratowników Medycznych zatrudnionych w naszej
Spółce.

Natomiast w budynku dawnego liceum w Poniatowej (ul. 11 Listopada 5)
wykonywane były inne badania medyczne m.in. EKG, badania spirometryczne oraz można
było zasięgnąć porad u lekarzy specjalistów: kardiologa, laryngologa, reumatologa
i endokrynologa.

Piknik rodzinny w Opolu Lubelskim zorganizowany został przez PCZ sp. z o.o.
pod patronatem Starosty Opolskiego. W organizacji imprezy udział wzięli pracownicy PCZ
sp. z o.o., którzy przygotowali oprawę imprezy, stanowiska promocyjne, reklamę, plakaty,
ulotki informacyjne.

Ideą przewodnią przedsięwzięcia była tak jak w roku ubiegłym promocja profilaktyki
zdrowotnej oraz promowanie zdrowego żywienia i żywności.
Odbyły się konsultacje lekarzy specjalistów, porady terapeutyczne z zakresu terapii
uzależnień, porady dietetyka, badania diagnostyczne oraz wiele występów artystycznych.

W pikniku zorganizowanym w Opolu Lubelskiem odbyła się ponadto prezentacja
multimedialna – „Zdalna opieka medyczna jako narzędzie nowoczesnej służby zdrowia”.
Zorganizowane były także stoiska z materiałami edukacyjno - informacyjnymi dotyczącymi
m.in.. zakresu działania naszej Spółki, zasad racjonalnego żywienia, wartości odżywczych
produktów i potraw, materiały upowszechniające zapisy i zalecenia Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem oraz broszur dotyczących zasad racjonalnego żywienia. Każdy mógł również
skorzystać z nauki samobadania piersi na fantomach oraz zasad udzielania pierwszej pomocy
medycznej, której udzieli nasi Ratownicy Medyczni.
Przy stanowisku ZIP, czyli Zintegrowanym Informatorze Pacjenta osoby pełnoletnie
mogły otrzymać kod umożliwiający rejestrację w serwisie udostępniającym użytkownikom
historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podobnie jak w roku ubiegłym dużym zainteresowaniem cieszyły się porady udzielane
przez lekarzy specjalistów zatrudnionych w naszej placówce oraz badania diagnostyczne
wykonywane przez pielęgniarki.
Z porad dietetyka skorzystało 25 osób, dotyczyły one głównie zasad racjonalnego
żywienia w cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu pokarmowego, nadwadze
i otyłości. Każda z udzielonych porad poprzedzona była badaniem masy ciała poprzez
obliczenie wskaźnika BMI rekomendowanego przez Światową Organizację Zdrowia do oceny
stanu odżywiania.
Osobom, u których stwierdzono nadwagę lub otyłość udzielono porad w zakresie zasad
prawidłowego odżywiania się, technik przygotowania posiłków, ilości, objętości i czasu
spożywania posiłków oraz układania jadłospisu. Wykonano 9 badań słuchu, głównie u osób
starszych.
Ponadto terapeuta zajęciowy udzielił około 20 porad dotyczących uzależnienia
i współuzależnienia od alkoholu.

Całości imprez piknikowych towarzyszyły występy artystyczne, konkursy, zabawy
dla dzieci i dorosłych.
Zgromadzona publiczność dobrze bawiła się podczas występów Grupy Teatralnej „
MAGUTA” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej, chóru „CORDA CANTANDO”
z Karczmisk oraz zespołu „EKSTRA MOCNI”.

„ MAGUTA”

„CORDA CANTANDO”

„EKSTRA MOCNI”

Dużą atrakcją były zorganizowane konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych
z atrakcyjnymi nagrodami. Ogromną popularnością cieszyła się także foto budka, w której
można było zrobić sobie śmieszne, kolorowe zdjęcia i stoiska gdzie animatorzy malowali
buźki i włosy dzieci oraz robili dla nich balonikowe zwierzątka.
Uniwersalna formuła przewidująca atrakcje dla starszych i młodszych zachęciły
do uczestnictwa w nim całe rodziny.

KONKURSY I ZABAWY Z NAGRODAMI

Nad przebiegiem imprezy czuwał „Doktor Zdrówko”, który był konferansjerem całej
części artystycznej .

Na stoiskach można było zakupić po atrakcyjnych cenach przepiękne rzeczy ręcznie
wykonane przez artystów z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej oraz Państwa Annę
i Dariusza Mikosów z Lublina. Wśród tych przedmiotów były m.in. ikony, bransolety,
wisiory, biżuteria i inne bibeloty.

Dużą radość sprawili dzieciom strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy chętnie
odpowiadali na wszystkie pytania dzieci, pokazywali wyposażenie wozu i zrobili pokaz
gaszenia ognia.

Przez cały czas trwania pikniku dla uczestników były rozstawione stoły ze
słodyczami, owocami i napojami, które mogliśmy zorganizować m.in. dzięki naszym
życzliwym sponsorom.

Organizowane przez nas pikniki dostarczyły wszystkim jego uczestnikom wielu
niezapomnianych, pozytywnych wrażeń, co odnotowaliśmy z niekłamaną satysfakcją
obserwując roześmiane twarze dzieci, jak też wysłuchując życzliwych komentarzy od jego
dorosłych uczestników. Tak sympatyczne przyjęcie organizowanej już drugi rok z rzędu
inicjatywy zdrowotnej, stanowi dla nas inspirację w kolejnych latach by w zbliżonej formule
nadal propagować treści i zachowania prozdrowotnie.

Dziękujemy za liczne przybycie, radosną wspólną zabawę, , która integruje, zbliża
ludzi, buduje więzi, ułatwia otwarcie się na świat i na drugiego człowieka.
Dziękujemy bardzo serdecznie Współorganizatorom i Sponsorom
za wspieranie naszych imprez.
Dziękujemy wszystkim Pracownikom, którzy tak ochoczo i ofiarnie angażowali się
w przygotowanie tej imprezy.
*****

„ ZDROWE bOPOLSKIE ”

SPONSORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY PIKNIKU
1. PRIMA Leszek Gęca - Lublin
2. Grupa Teatralna „MAGUTA” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Poniatowej
3. Chór „CORDA CANTANDO” z Karczmisk
4. Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie - ZIP
5. Artyści Anna i Dariusz Mikos
6. Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im.Św. Jana z Dukli w
Lublinie
7. GEOMAX Misztal - Stateczny Spółka Jawna w Opolu Lubelskim
8. PANDA J i M Plis sp.j. w Opolu Lubelskim
9. Grupa producentów Owoców i Warzyw FRUVITALAND Sp. z o. o. z siedzibą w Piotrawinie
10. Janusz Szychowski - Piwiarnia MARZYCIELI w Opolu Lubelskim
11. Gospodarstwo Ogrodnicze ADAM JASZCZYŃSKI – Opole Lubelskie
12. Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie
13. ECOLAB z siedzibą w Krakowie
14. BROKERS UNION Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
15. LABORATORIA RH+ sp. z o.o. z siedzibą we Piasecznie
16. VENDI SERVIS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
17. Bar ULA – Kuś Urszula, Opole Lubelskie
18. WICH POL Transport – Zofia Wicha Opole Lubelskie
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraczewicach
20. Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu Lubelskim
21. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

Podziękowanie
dla
Współorganizatorów i Sponsorów
Serdecznie dziękujemy za pomoc, wsparcie i zaangażowanie
w organizację pikniku rodzinnego pod hasłem :

Prezes
Robert Lis

SPONSORAMI M.IN. BYLI:

PATRONAT STAROSTY POWIATU OPOLSKIEGO

