


	
	Заходи щодо виконання державної програми “Репродуктивне здоров'я нації” на період до 2015 року

№ з/п
Вид діяльності
Термін
Відповідальні
Очікувані результати
1
Просвіта дітей та учнівської молоді з питань репродуктивного і статевого здоров'я через впровадження освітніх напрямків: “Валеологія”, “Основи безпеки життєдіяльності”, “Основи здоров'я ”.
Протягом навчального року (за розкладом занять)
Керівники навчальних закладів, вчителя ОБЖ, основ здоров'я , валеології
Обізнаність дітей та учнівської молоді з даної проблеми
2
Проведення місячника “За здоровий спосіб життя” (у школах) та “Здорова дитина-майбутнє України” (у ДНЗ)
Листопад щороку
Керівники навчальних закладів
Розповсюдження знань щодо формування навичок здорового способу життя серед однолітків
3
Впровадження в навчальних закладах району регіональних програм  “Школа проти СНІДу”, “Спрямування просвітницькій роботі за методикою “Рівний-рівному”
2004-2015 р.р.
Керівники освітніх закладів
Профілактика раннього статевого життя та ризикованої поведінки, що може призвести до втрати репродуктивного здоров'я 
4
Підготовка для педагогічних працівників методичних бюлетенів, пам’яток , спрямованих на збереження і поліпшення репродуктивного здоров’я 
щорічно
Районний методкабінет
Просвіта педагогів з питань збереження здоров'я, планування сім’ї  та здорового способу життя
5
Участь у Всеукраїнських, регіональних семінарах, конференціях з питань збереження репродуктивного і статевого здоров'я 
Згідно плану
Відділ освіти, керівники навчальних закладів
Ознайомлення з досвідом роботи колег з зазначеної проблеми
6
Проведення батьківського всеобучу з питань збереження репродуктивного і статевого здоров'я 
Протягом року
Керівники навчальних закладів
Обізнаність батьків з даної проблеми
7
Проведення роз’яснювальної роботи щодо профілактики йододефіциту, як одного із факторів, які негативно впливають на репродуктивне та статеве здоров'я 
Постійно
Районний методкабінет
Підвищення рівня обізнаності населення стосовно профілактики йодної недостатності та йододефіцитних захворювань
8
Впровадження в освітніх закладах району найбільш ефективних технологій з метою формування у дітей навичок безпечної поведінки
Постійно
Керівники навчальних закладів
Зниження ризику поширення факторів, негативно впливаючих на репродуктивне здоров'я 
9
Розвиток співробітництва з усіма зацікавленими і відповідними структурами з метою координації зусиль, спрямованих на збереження репродуктивного і статевого здоров'я учнівської молоді.
      Постійно


Відділ освіти
Привернення уваги до проблеми репродуктивного здоров'я, надання достовірної інформації різним верствам населення 

10
Проведення соціальних акцій:
	Тиждень безпечного материнства та відповідального батьківства

День матері
День захисту дітей
День боротьби зі СНІДом
День інвалідів
День  боротьби з тютюнопалінням тощо
Щорічно
Керівники навчальних закладів
Привернення громадян до проблеми репродуктивного здоров'я 




