
 1

Załącznik 1. Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 
 
 
Uwagi zostały zgłoszone przez:  

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.,  
ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk 

2. Fundacja Sport na Zdrowie,  
ul. Bitwy pod Płowcami 67; 81-731 Sopot
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Lp. 
Podmiot 

zgłaszający 
s. Uwaga Propozycja modyfikacji 

Rozstrzygnięcie 
uwagi 

Uzasadnienie 

Wprowadzenie, Część diagnostyczna – wnioski z analizy systemu ochrony zdrowia, analiza SWOT, wyzwania 

1. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

5 

Epidemiologia – w punkcie dot. chorób 
przewlekłych wśród dzieci i młodzieży 
pojawiają się dane statystyczne, które są 
sprzeczne z informacjami posiadanymi przez 
Fundację na bazie danych otrzymanych od 
Konsultanta Wojewódzkiego Alergologii.  

Procentowe określenie poszczególnych jednostek 
chorobowych występujących w dokumencie. 

Uzasadnienie - Odniesienie procentowe (bądź 
liczbowe, ale w odniesieniu do ilości dzieci 
zamieszkujących w województwie pomorskim) da 
pełniejszy obraz zjawiska i pozwoli na pełną 
diagnozę.  

Częściowo 
uwzględniona 

Dane dotyczące epidemiologii dzieci i 
młodzieży zostały przygotowane w 
oparciu o dane statystyki publicznej, 
zgodnie z programem badań statystyki 
publicznej na dany rok – badanie: 
Zachorowania i leczeni na wybrane 
choroby (MZ-11 - sprawozdanie o 
działalności i pracujących w 
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej). 

Uzupełniono zapis o przypis dolny 
(źródło danych statystycznych), wskaźniki 
chorobowości oraz o zapis: 

Jednakże częstość występowania chorób 
alergicznych u dzieci i młodzieży jest znacznie 
wyższa niż wskazują dane statystyki publicznej, 
co wskazuje, że potencjalna liczba chorych na 
alergię także jest wyższa. 

2. Fundacja Sport 
na Zdrowie 

11 

Proponujemy aby w skład zespołów 
interdyscyplinarnych wchodziły organizacje 
pozarządowe, które mają szeroką wiedze 
dotyczącą jakości życia, profilaktyki, 
zarządzania chorobą. 

 

Potrzebne jest tworzenie zespołów 
interdyscyplinarnych łączących kompetencje instytucji 
medycznych oraz instytucji wspierających pacjentów 
takie jak pomoc społeczna oraz organizacje 
pozarządowe.  

Uzasadnienie - W ramach organizacji pozarządowych 
działają zarówno wolontariusze jak i opiekunowie 
medyczni, psychologowie, dietetycy , fizjoterapeuci, 
edukatorzy zdrowia, pomocnicy socjalni. 

Uwzględniono 

Zmieniono zapis zgodnie z sugestią na: 

„Potrzebne jest tworzenie zespołów 
interdyscyplinarnych łączących kompetencje 
instytucji medycznych, instytucji wspierających 
pacjentów (pomoc społeczna, organizacje 
pozarządowe) oraz profesjonalistów medycznych 
(np. opiekunowie medyczni, dietetycy, 
psycholodzy, fizjoterapeuci).” 

3. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

15 Szanse 

Powstanie wyspecjalizowanej sieci ośrodków 
profilaktyki, które przejmą rolę edukacji 
prozdrowotnej (szkolenia dla osób zajmujących się 
bezpośrednio chorymi oraz chorych).  

Uzasadnienie - Brak w województwie pomorskim 
takich ośrodków. 

Uwzględniono 
Uzupełniono analizę SWOT 
o zaproponowany zapis. 

4. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

16 W dokumencie nie ma definicji chorób 
cywilizacyjnych występujących u dorosłych 

Definicja chorób cywilizacyjnych dla dorosłych i dla 
dzieci.  

Uwzględniono 
Dodano do słownika pojęć kluczowych: 

Choroby cywilizacyjne – rozumiane m.in. jako 
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Lp. 
Podmiot 

zgłaszający s. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi Uzasadnienie 

oraz u dzieci.  

  

 

Uzasadnienie - Nie wszystkie choroby są chorobami 
cywilizacyjnymi. Częstość występowania chorób u 
dzieci i dorosłych różni się.  

choroby nowotworowe, choroby układu sercowo-
naczyniowego, układu kostno – stawowego 
i mięśniowego, układu oddechowego, choroby 
przewodu pokarmowego, zaburzenia 
endokrynologiczne, zaburzenia metaboliczne 
oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia 
zachowania. 

Część projekcyjna - Cel główny 

 brak      

Część projekcyjna - Cele szczegółowe (1,2,3), Zobowiązania SWP 

5. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

18 

W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności.  

W wyborze strategicznym nie została 
uwzględniona współpraca z NGO. 

 

(..) współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz NGO w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej (..)  

Uzasadnienie - Rola NGO jest podkreślana we 
wcześniejszym materiale. 

Uwzględniona 

Zmieniono zapis na: 

…współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz organizacjami 
pozarządowymi w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej.. 

6. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

18 

W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności.  

Niezrozumiałe jest dla nas instytucja taka jak 
edukacja w promocji zdrowia, należałoby 
zastąpić to konkretem np. organizacji 
pozarządowych.  

(..) większe zaangażowanie sektorów niemedycznych 
np. organizacji pozarządowych oraz jednostek 
samorządu terytorialnego (w który wchodzi też 
pomoc społeczna i edukacja prozdrowotna).  

Uzasadnienie - Doprecyzowanie treści. 

Uwzględniona 

Zmieniono zapis na: 

Tworzenie warunków współpracy 
międzysektorowej – większe zaangażowanie 
sektorów niemedycznych np. jednostek 
samorządu terytorialnego oraz organizacji 
pozarządowych w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej. 

7. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 19 

W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności, Pr.1.1. 

Brak jest informacji dotyczących edukacji 
prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży. 

W teście należy uwzględnić rolę edukacji 
prozdrowotnej już od najmłodszych lat.  

Uzasadnienie - Im większa świadomość zachowań 
prozdrowotnych wśród dzieci, tym mniejsza 
zachorowalność i straty społeczne w dorastających 
pokoleniach. 

Uwzględniona 

W opisie priorytetu 1.1. dodano zapis: 

Istotną rolę w skuteczności profilaktyki odgrywa 
wczesna edukacja prozdrowotna prowadzona już 
od najmłodszych lat. 

8. Fundacja Sport 
na Zdrowie 

20 
W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności, Pr.1.1. 

Źródła finansowania. 

Rozszerzyć o źródła, które dotyczą organizacji 
pozarządowych.  

Uzasadnienie - Jest to powiązane z podkreślaną rolą 
NGO w realizacji programów prozdrowotnych. 

Uwzględniona 
W źródłach finansowych Pr. 1.1. dodano 
zapis: 

- środki własne organizacji pozarządowych 

9. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

20 
W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności, Pr.1.1., 
Działanie 1.1.1. Aktywizacja samorządów 

Interdyscyplinarna Grupa robocza może działać np. 
w ramach Pomorskiego Forum…  

Nieuwzględniona 
W ramach Pomorskiego Forum 
Samorządowego ds. Profilaktyki i 
Promocji Zdrowia zapraszani są eksperci 
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Lp. 
Podmiot 

zgłaszający s. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi Uzasadnienie 

lokalnych i organizacji pozarządowych.  

Sugerujemy powołanie interdyscyplinarnej 
grupy roboczej, która operacyjnie będzie 
wspierać działania samorządu w ramach 
realizacji programów. Do grupy powinni być 
zaproszeni przedstawiciele kluczowych 
partnerów. 

z różnych dziedzin, w tym także z 
organizacji pozarządowych, którzy 
wspomagają działalność jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie 
realizacji zadań z zakresu profilaktyki i 
promocji zdrowia. 

10. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

22 

W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności, Pr.1.2., 
Działanie 1.2.1. Realizacja programów 
dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych.  

Źródła finansowania. 

Rozszerzyć o źródła, które dotyczą organizacji 
pozarządowych.  

Uzasadnienie - Jest to powiązane z podkreślaną rolą 
NGO w realizacji programów prozdrowotnych. 

Uwzględniona 
W źródłach finansowych Pr. 1.2. dodano 
zapis: 

- środki własne organizacji pozarządowych 

11. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

33 

W Celu szczegółowym 3 - Wyrównany dostęp 
do usług zdrowotnych, Pr. 3.1., Działanie 3.1.1. 
Tworzenie zespołów opieki kompleksowej i 
organizacja koordynowanej opieki.  

W skład interdyscyplinarnego zespołu 
powinien również wchodzić dietetyk oraz 
edukator zdrowia.  

Uzasadnienie - Należy zwrócić uwagę na rolę 
odżywiania w procesie leczenia i rehabilitacji. 

 Uwzględniona 

Zmieniono zapis na:  

Praca zespołu polega na łączeniu kompetencji 
różnych profesjonalistów medycznych, tj. lekarzy 
różnych specjalności medycznych, pielęgniarek, 
psychologów, fizjoterapeutów, dietetyków, 
opiekunów medycznych oraz osób 
o niemedycznym wykształceniu, jak np. 
edukatorzy zdrowia, pracownicy socjalni czy 
wolontariusze.  

12. 

Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny 
im. J. Korczaka w 
Słupsku Sp. z 
o.o. 

21 

W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności, Pr.1.1., 
Działanie 1.1.1. Aktywizacja samorządów 
lokalnych i organizacji pozarządowych - 
Propozycja wpisania przy uszczegółowieniu 
OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji) 
Miasta Słupska. 

Dodanie w tabeli – w rubryce: Obszary Strategicznej 
Interwencji, Uszczegółowienie OSI – zapisu 
lokalizacji „Słupsk” 

Niezasadna 

Jako Obszar Strategicznej Interwencji 
wskazane jest całe województwo 
pomorskie, co jednoznacznie wskazuje 
również na Miasto Słupsk. We 
wskazanym działaniu interwencje dotyczą 
wszystkich samorządów oraz organizacji 
pozarządowych bez wskazywania 
preferencji. 

13. 

Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny 
im. J. Korczaka w 
Słupsku Sp. z 
o.o. 

21 

W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności, Pr. 1.1., 
Działanie 1.1.2. Wykorzystanie potencjału 
medycyny pracy - Propozycja wpisania przy 
uszczegółowieniu OSI (Obszaru 
Strategicznej Interwencji) Miasta Słupska. 

Dodanie w tabeli – w rubryce: Obszary Strategicznej 
Interwencji, Uszczegółowienie OSI – zapisu 
lokalizacji „Słupsk” 

Niezasadna 

Jako Obszar Strategicznej Interwencji 
wskazane jest całe województwo 
pomorskie, co jednoznacznie wskazuje 
również na Miasto Słupsk. We 
wskazanym działaniu interwencje dotyczą 
całego województwa bez wskazywania 
preferencji. 
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Lp. 
Podmiot 

zgłaszający s. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi Uzasadnienie 

14. 

Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny 
im. J. Korczaka w 
Słupsku Sp. z 
o.o. 

24 

W Celu szczegółowym 1 - Wysoki poziom 
kompetencji zdrowotnych ludności, Pr. 1.2., 
Działanie 1.2.1. Realizacja programów 
dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych - 
Propozycja wpisania przy uszczegółowieniu 
OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji) 
Miasta Słupska. 

Dodanie w tabeli – w rubryce: Obszary Strategicznej 
Interwencji, Uszczegółowienie OSI – zapisu 
lokalizacji „Słupsk” 

Niezasadna 

Jako Obszar Strategicznej Interwencji 
wskazane jest całe województwo 
pomorskie, co jednoznacznie wskazuje 
również na Miasto Słupsk. We 
wskazanym działaniu interwencje dotyczą 
całego województwa bez wskazywania 
preferencji. 

15. 

Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny 
im. J. Korczaka w 
Słupsku Sp. z 
o.o. 

28 

W Celu szczegółowym 2 - Bezpieczeństwo 
pacjentów i Efektywność regionalnego systemu 
zdrowia, Pr. 2.1., Działanie 2.1.1. Wdrożenie 
nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań 
informatycznych - Propozycja wpisania przy 
uszczegółowieniu OSI (Obszaru 
Strategicznej Interwencji) Miasta Słupska. 

Dodanie w tabeli – w rubryce: Obszary Strategicznej 
Interwencji, Uszczegółowienie OSI – zapisu 
lokalizacji „Słupsk” 

Niezasadna 

Jako Obszar Strategicznej Interwencji 
wskazane jest całe województwo 
pomorskie, co jednoznacznie wskazuje 
również na Miasto Słupsk. We 
wskazanym działaniu interwencje dotyczą 
całego województwa bez wskazywania 
preferencji. 

16. 

Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny 
im. J. Korczaka w 
Słupsku Sp. z 
o.o. 

35 

W Celu szczegółowym 3 - Wyrównany dostęp 
do usług zdrowotnych, Pr. 3.1., Działanie 3.1.1. 
Tworzenie zespołów opieki kompleksowej i 
organizacja koordynowanej opieki - 
Propozycja wpisania przy uszczegółowieniu 
OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji) 
Miasta Słupska. 

Dodanie w tabeli – w rubryce: Obszary Strategicznej 
Interwencji, Uszczegółowienie OSI – zapisu 
lokalizacji „Słupsk” 

Niezasadna 

Jako Obszar Strategicznej Interwencji 
wskazane jest całe województwo 
pomorskie, co jednoznacznie wskazuje 
również na Miasto Słupsk. We 
wskazanym działaniu interwencje dotyczą 
całego województwa bez wskazywania 
preferencji. 

17. 

Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny 
im. J. Korczaka w 
Słupsku Sp. z 
o.o. 

36 

W Celu szczegółowym 3 - Wyrównany dostęp 
do usług zdrowotnych, Pr. 3.1., Działanie 3.1.2. 
Rozwój współpracy międzysektorowej - 
Propozycja wpisania przy uszczegółowieniu 
OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji) 
Miasta Słupska. 

Dodanie w tabeli – w rubryce: Obszary Strategicznej 
Interwencji, Uszczegółowienie OSI – zapisu 
lokalizacji „Słupsk” 

Niezasadna 

Jako Obszar Strategicznej Interwencji 
wskazane jest całe województwo 
pomorskie, co jednoznacznie wskazuje 
również na Miasto Słupsk. We 
wskazanym działaniu interwencje dotyczą 
całego województwa bez wskazywania 
preferencji. 

18. 

Wojewódzki 
Szpital 
Specjalistyczny 
im. J. Korczaka w 
Słupsku Sp. z 
o.o. 

39 

W Celu szczegółowym 3 - Wyrównany dostęp 
do usług zdrowotnych, Pr. 3.2., Działanie 3.2.1. 
Utworzenie nowych poradni i innych 
struktur ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
w rejonach o niezadowalającej dostępności - 
Propozycja wpisania przy uszczegółowieniu 
OSI (Obszaru Strategicznej Interwencji) 
Miasta Słupska. 

W tabeli działania, w miejscu - Obszary Strategicznej 
Interwencji zmiana zapisu z:  

„Preferowane będą projekty: 
w lokalizacjach, które wykazują deficyty w dostępie 
do świadczeń” na: 

„Preferowane będą projekty: 
w lokalizacjach, które wykazują deficyty w dostępie 
do świadczeń – Słupsk” 

Niezasadna 

Jako Obszar Strategicznej Interwencji 
wskazane jest całe województwo 
pomorskie, co jednoznacznie wskazuje 
również na Miasto Słupsk. We 
wskazanym działaniu interwencje dotyczą 
całego województwa bez wskazywania 
preferencji. 

Zaproponowany zapis sugeruje, że 
deficyty występują tylko w mieście 
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Lp. 
Podmiot 

zgłaszający s. Uwaga Propozycja modyfikacji 
Rozstrzygnięcie 

uwagi Uzasadnienie 

Słupsku, co nie jest prawdziwe. 

System realizacji 

 Brak      

Załączniki 

 Brak      

Zakres pytań otwartych 

Pytanie 9 

Jakie inne uwagi, sugestie i propozycje można sformułować w stosunku do projektu regionalnego programu strategicznego? 

19. 
Fundacja Sport 
na Zdrowie 

 

Zbyt mały nacisk położony jest na diagnozę i 
działania skierowane do dzieci i młodzieży. 
Wg danych posiadanych przez fundację ok 
25% jest dotkniętych problemami chorób 
cywilizacyjnych. Zignorowanie tego zjawiska 
może spowodować wzrost kosztów 
społecznych związanych z niepracującymi 
rodzicami, a potem rosnącym pokoleniem 
osób niepełnosprawnych.  

Dodatkowo mało czytelne wydają nam się 
odniesienia do lat wartości bazowych – 
wartości wykazywane są w różnych latach – 
nawet w tym samym priorytecie wskazywane 
są wartości np. z 2012 i 2014 roku. Dla 
przejrzystości tekstu sugerujemy rozważenie 
ujednolicenia podawanego roku wartości 
bazowych lub też wyjaśnienie dlaczego 
podawane są różne lata.  

Sugerujemy aby zwrócić uwagę na ważną 
rolę NGO w procesie kształtowania 
regionalnego programu strategicznego. 
W tekście zazwyczaj używana jest nazwa 
organizacja pozarządowa, lecz czasami 
używane jest hasło „partnerzy społeczni”. 
Sugerujemy ujednolicenie nazewnictwa. 

 
Częściowo 

uwzględnione 

Działania opisane w Programie dotyczą 
wszystkich mieszkańców województwa 
pomorskiego, bez wyróżniania 
poszczególnych grup wiekowych 
(przykładowo seniorów, bądź dzieci i 
młodzieży). 

W zakresie wskaźników przyjętymi 
wartościami bazowymi są dane z roku 
2013, jednakże w nielicznych 
przypadkach, ze względu na zmianę 
przepisów prawnych (Ustawa o zdrowiu 
publicznym) oraz wynikającym z tego 
sposobem liczeniem wskaźników w 
niektórych przypadkach możliwe jest 
jedynie podanie wartości bazowej dla 
roku 2016. 

W zakresie roli organizacji 
pozarządowych – doszczegółowiono 
zapisy wskazane w zgłoszone w ramach 
konsultacji. 

„Partnerzy społeczni” – pojęcie to w 
Programie rozumiane jest znacznie 
szerzej – nie odnosi się tylko do 
organizacji pozarządowych. 
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