Uchwała Nr VIII/38/2019
Rady Miejskiej Będzina
: dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki otyłości
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nadwagi wśród uczniów
szkól podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata
i

2021".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity
- Dz. U. z 2018 roku, poz. 1510 z późniejszymi zmianami)
Ra da Miejska Będzina

uchwala:
51

Przyjąć „Program profilaktyki otylości i nadwagi wśród uczniów klas szkół podstawowych
zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata 2019-2021", stanowiący zalącznik
Nr1 do niniejszej uchwaly.
I

52
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
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Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie zapewnienia
równego dostępu do Świadczeń opieki zdrowotnej należy między innymi opracowywanie
irealizacja oraz ocena efektów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb
zdrowotnych stanu zdrowia mieszkańców gminy,
Uwzględniając powyższe, w myśl art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
ńnansowanych ze środków publicznych opracowano program polityki zdrowotnej
pn. „Program profilaktyki otyłości nadwagi wśród uczniów klas szkół podstawowych
zlokalizowanych na terenie Miasta Będzina na lata 2019 - 2021”, który został pozytywnie
zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji.
Od połowy XX wieku znacznie zmieniły się trendy związane z przyczynami
chorobowości populacji dziecięcej. Dzięki rozwojowi higieny, zapobieganiu chorobom
infekcyjnym, a przede wszystkim zmianie stylu życia żywienia wśród dzieci coraz większe
znaczenie mają choroby cywilizacyjne. Wobec faktu, iż zapobieganie tym chorobom
należy rozpocząć już w wieku rozwojowym, szczególnego znaczenia nabiera problem
młodzieży. Bardzo ważne jest wczesne zastosowanie działań
otyłości u dzieci
edukacyjno — leczniczych, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie otyłych dzieci
ipozostałych członków rodziny. Istotne jest włączenie leczenia jak najwcześniej, by nie
dopuścić do powikłań. Nie każde otyłe dziecko skazane jest na otyłość w wieku dorosłym,
szczególnie jeśli w rodzinie nie ma otyłości, a nadmierna masa ciała dziecka pojawiła się
przed okresem dojrzewania płciowego. Jeżeli jednak otyłość utrzymuje się przez cały
40% dziewcząt jest
dojrzewania, to ponad 30% chłopców
okres dzieciństwa
zagrożonych otyłością w wieku dorosłym. Problemy zdrowotne wywolane otyłością
u dzieci dorosłych obejmują: cukrzycę typu I, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemię, udar
mózgowy, niewydolność serca, chorobę niedokrwienną serca (chorobę wieńcową), kamicę
pęcherzyka żółciowego, stluszczenie wątroby, zmiany zwyrodnieniowe stawów, nowotwory
macicy, sutka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego, prostaty, zaburzenia oddychania
wczasie snu, żylaki kończyn dolnych, zaburzenia hormonalne powikłania ciąży, zespół
metaboliczny. W grupie pacjentów otyłych cukrzyca choroby nowotworowe występują
3,5 — krotnie częściej, niż u osób z prawidłową masą ciala. Destruktywny wplyw na komfort
życia pacjenta otyłego mają częste problemy natury psychologicznej: obniżone poczucie
wlasnej wartosci, wycofanie ze środowiska rówieśników - izolacja, depresja. Poważne
następstwa zdrowotne otyłości, a także szybki wzrost częstości jej występowania sprawiły,
że określa się ją mianem epidemii.
Na podstawie zapisów uchwały Nr LlV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0050.41.2019 z dnia 6 lutego 2019 roku
o konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki otyłości
inadwagi wśród uczniów klas szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta
Będzina na lata 2019 - 2021” z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt
nadwagi wśród uczniów
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki otyłości
Miasta
Będzina na lata
szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie
klas
2019 - 2021”.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
Do zadań własnych gminy zgodnie z art 7 ust.
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