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WPROWADZENIE
W dniu 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego (ZWP) przyjął projekt zmiany
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan1, kierując go do
konsultacji. Celem konsultacji było uzyskanie możliwie najszerszego spektrum opinii i propozycji
partnerów społecznych i gospodarczych na temat zapisów zawartych w projekcie zmiany
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan (RPS Zdrowie dla
Pomorzan)
Konsultacje projektu zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan trwały łącznie 35 dni (od 22 stycznia do
25 lutego 2018 r.).
W okresie trwania procesu konsultacyjnego, 2 instytucje skorzystały z możliwości wyrażenia opinii
na temat dokumentu, przekazując łącznie 19 uwag. Każdy z postulatów został dogłębnie
rozpatrzony oraz przeanalizowany w szerszym kontekście logiki interwencji w województwie
pomorskim.
Przyjęto założenie, że przesądzenia odnośnie poszczególnych, zgłoszonych propozycji mogą
przyjmować następujące formy rozstrzygnięcia:
a) Uwzględniona – proponowany zapis znajdzie się w projekcie zmiany RPS Zdrowie dla
Pomorzan we wskazanym brzmieniu lub w brzmieniu oddającym bezpośredni sens uwagi;
b) Częściowo uwzględniona – niektóre wątki proponowanego zapisu zostaną uwzględnione
w projekcie zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan;
c) Do rozważenia na dalszym etapie prac – uwaga zostanie rozpatrzona na etapie kolejnego projektu
RPS Zdrowie dla Pomorzan lub dotyczy szczegółowych kwestii wdrożeniowych i zostanie
poddana analizie na etapie tworzenia dokumentów uszczegółowiających Program;
d) Nieuwzględniona – proponowany zapis nie znajdzie się w treści dokumentu ze względów
merytorycznych i/lub formalnych;
e) Niezasadna – uwaga postuluje uwzględnienie wątków, które były już obecne w projekcie RPS
Zdrowie dla Pomorzan, bądź nie dotyczą bezpośrednio dokumentu.
Sposób rozpatrzenia poszczególnych uwag wraz z uzasadnieniem znajduje się w Załączniku 1
niniejszego Raportu.

1

Uchwała nr 51/299/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu
zmiany Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan i skierowania go do konsultacji
społecznych
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I. FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
1. PRACE NAD PROJEKTEM ZMIANY RPS ZDROWIE DLA POMORZAN
Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan (RPS
Zdrowie dla Pomorzan) został przyjęty uchwałą ZWP nr 930/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.
a następnie zmieniony uchwałą ZWP nr 51/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r.
Zmiany w RPS Zdrowie dla Pomorzan wynikają z przesłanek określonych w:


Ocenie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013-2016 (załącznik
do Uchwały Nr 793/250/17 ZWP z dnia 11 lipca 2017 r.). Wnioski i rekomendacje z Oceny
stanowią podstawę do wprowadzenia zmian do Programu.



Planie zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020.



Istotnych zmian w przepisach prawa dotyczących systemu ochrony zdrowia.

2. PRZEBIEG PROCESU KONSULTACJI
Konsultacje projektu zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan miały formę bezpośrednią
(zorganizowana Konferencja oraz spotkanie z Komisją Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny
Sejmiku Województwa Pomorskiego) oraz pośrednią (pisemną).
Podstawową bezpośrednią formą konsultacji społecznych projektu zmian RPS Zdrowie dla
Pomorzan była zorganizowana a dniu 12 lutego br. Konferencja w ramach konsultacji społecznych
projektów zmian Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: rozwoju gospodarczego,
aktywności zawodowej i społecznej oraz ochrony zdrowia. Konferencja odbyła się Gdańsku w
siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Konferencja skierowana była do szerokiego grona odbiorców, uczestniczyli w niej m.in.:
przedstawiciele samorządów terytorialnych, administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony
zdrowia, podmiotów leczniczych, środowisk społeczno-gospodarczych, akademickich i organizacji
pozarządowych. Łącznie w konferencji uczestniczyło 90 osób.
Podczas konferencji omówiono formalne aspekty prowadzenia konsultacji społecznych oraz
kolejno kierownicy w/w Regionalnych Programów Strategicznych zaprezentowali najważniejsze
zmiany w projektach zmian Programów. W odniesieniu do projektu zmian RPS Zdrowie dla
Pomorzan podczas trwania konferencji, w przewidzianym czasie zadawania pytań/uwag, bądź
opinii, nie zostały zgłoszone uwagi ani nie skierowano zapytań do przedstawionego projektu zmian
RPS Zdrowie dla Pomorzan.
W dniu 21 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku
Województwa Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, w tym 6 radnych Sejmiku
Województwa Pomorskiego. Projekt zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan został przekazany
członkom w/w komisji drogą elektroniczną. Podczas posiedzenia nie zgłoszono uwag do zapisów
projektu zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan.
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Uzupełnieniem bezpośrednich form konsultacji społecznych była m.in. strona internetowa
dedykowana procesowi zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan (www.strategia2020.pomorskie.eu),
na której zamieszczono istotne materiały oraz informacje związane z procesem konsultacji.
Pisemne stanowiska można było przesyłać w wersji elektronicznej na adres:
rps-zdrowie@pomorskie.eu, bądź w wersji papierowej na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego.
Dla poprawy efektywności procesu konsultacji, stworzony został formularz (załącznik nr 2)
uczestnika konsultacji społecznych, składający się z czterech części. W pierwszych dwóch
uczestnicy konsultacji wypełniali podstawowe dane osobowe i zakres uwag, w kolejnych dwóch
przekazali opinie i propozycje szczegółowe zmian, w formie przygotowanej tabeli oraz pozostałe
uwagi będące odpowiedzią na pytania problemowe. Formularz dawał możliwość kompleksowego
wypowiedzenia się na temat projektu zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan, a także ułatwił analizę
zgłaszanych postulatów.

II. GŁÓWNE WNIOSKI Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Niniejszy rozdział stanowi syntezę wszystkich uwag, propozycji i spostrzeżeń zgłoszonych do
projektu zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan w ramach konsultacji społecznych.


Zgłoszone uwagi w ramach konsultacji społecznych RPS Zdrowie dla Pomorzan były
w większości szczegółowe, sugerując wprost zmiany konkretnych zapisów lub
sformułowań.



Wykaz zgłoszonych uwag/propozycji modyfikacji zapisów wraz z informacją na temat
podjętej decyzji i uzasadnienia, co do uwzględnienia danego wniosku znajduje się
w załączniku nr 1. Kolejność przedstawianych uwag i propozycji nie ma charakteru
wartościującego. Większość z przedstawionych w tabeli postulatów została przytoczona
w oryginalnym zapisie.



W trakcie konsultacji społecznych projektu zmiany RPS Zdrowie dla Pomorzan zgłoszono
łącznie 19 uwag. Każdy z postulatów został dogłębnie rozpatrzony oraz przeanalizowany.



Zgłoszone uwagi dotyczyły głównie roli organizacji pozarządowych od strony realizatorów
RPS Zdrowie dla Pomorzan poprzez dostosowanie odpowiednich zapisów, w
szczególności dotyczących Celu 1, zwrócenia uwagi na populację dzieci i młodzieży (m.in.
epidemiologia, profilaktyka) oraz uszczegółowienia obszarów strategicznej interwencji.
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III. REKOMENDOWANE KIERUNKI
ZDROWIE DLA POMORZAN

ZMIAN

PROJEKTU

RPS

Po przeprowadzonej analizie i podsumowaniu zgłoszonych propozycji i uwag do projektu zmiany
RPS Zdrowie dla Pomorzan rekomendowane są następujące kierunki zmian:
 Uzupełnienie zapisów o wskaźnikowe dane epidemiologiczne dotyczące populacji dzieci
i młodzieży bardziej obrazujące sytuację zdrowotną.
 Dodanie definicji chorób cywilizacyjnych.
 Jako szanse w analizie SWOT przedstawiono powstanie wyspecjalizowanych sieci ośrodków
profilaktyki, które przejmą rolę edukacji prozdrowotnej.
 Bardziej wyraźne zaakcentowanie roli organizacji pozarządowych, w szczególności w Celu nr
1, w profilaktyce i promocji zdrowia.
 Rozszerzenie źródeł finansowania o środki własne organizacji pozarządowych.
 W zakresie wskaźników ujednolicenie wartości bazowych dla roku 2013.
 Zwrócenie uwagi na rolę odżywiania w procesie leczenia i rehabilitacji poprzez rozszerzenie
interdyscyplinarnych zespołów o dietetyków oraz edukatorów zdrowia.
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