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Samorząd Województwa Łódzkiego jest jednym z podmiotów organizujących i finansujących
bezpłatne programy zdrowotne i akcje profilaktyczne dla mieszkańców regionu. Od 2017
roku mieszkańcy województwa mają również możliwość korzystania z programów
współfinansowanych z UE. Realizowane działania dotyczą szczególnie ważnych problemów
zdrowotnych, m.in. chorób nowotworowych czy układu krążenia u dorosłych, a u dzieci depresji.
Programy zdrowotne realizowane w 2019 roku oraz miejsca gdzie można skorzystać z
bezpłatnych badań:

Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020
(planowany początek realizacji - II kwartał 2019 roku),
Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących
działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego (planowany początek realizacji - III
kwartał 2019 roku),
Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc [1]
Akcje profilaktyczne realizowane w 2019 roku oraz miejsca gdzie można skorzystać z
bezpłatnych badań:

Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia - dorośli (planowany początek realizacji - II kwartał 2019
roku),
Łódzkie promuje zdrowie psychiczne [2]
Za organizację powyższych programów i akcji odpowiada Departament Polityki Zdrowotnej, w
przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 42 291-98-61, 42
663-37-76, 42 663-37-93.
Programy zdrowotne współfinansowane z UE prowadzone w 2019 roku oraz miejsca gdzie
można skorzystać z bezpłatnych badań:

Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 [3]
Program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy [4]
Program szczepień przeciwko wzw typu b dla osób chorych przewlekle z województwa
łódzkiego [5]
Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego [6]
Program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego [7]
Program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi [8]
Za organizację powyższych programów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny WŁ na lata
2014-2020 odpowiada Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół
podstawowych z terenu województwa łódzkiego na lata 2018-2020 [9]
Za organizację powyższego programu odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Zadbaj o swoje zdrowie! Pamiętaj, że im wcześniej wykryte zaburzenie, tym większa
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szansa na wyleczenie lub zahamowanie rozwoju choroby.
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[1] https://zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/na_strone-pluco_2019.pdf
[2] https://zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/informacja_na_strone_-_warsztaty_2019.pdf
[3] https://zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/cukrzyca_-_2019.xlsx
[4] https://zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/szyjka_macicy_-_2019.xlsx
[5] https://zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/wzw_typu_b_-_2019.xlsx
[6] https://zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/rehabilitacja_lecznicza_-_2019.xlsx
[7] https://zdrowie.lodzkie.pl/sites/default/files/imce/profilaktyka/jelito_grube_-_2019.xlsx
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