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WPROWADZENIE 

 
Roczny plan realizacji na rok 2014 sporządzony został zgodnie z zapisami rozdziału System realizacji 
Regionalnego Programu Strategicznego (RPS) w zakresie ochrony zdrowia  Zdrowie dla Pomorzan, 
przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 930/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r.  

Celem sporządzenia planu jest określenie formy realizacji celów określonych w RPS Zdrowie dla Pomorzan, 
zadań poszczególnych podmiotów odpowiedzialnych, kosztów planowanych działań oraz ich ramowego 
harmonogramu.  

Plan sporządzany jest w ujęciu rocznym i obejmuje rok 2014. Opisane działania realizowane będą przez 
następujące podmioty: 

1. Departament Zdrowia UMWP – jednostka odpowiedzialna za RPS 

2. inne departamenty UMWP, w tym zwłaszcza: 

a. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

b. Departament Finansów 

c. Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki 

d. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego; 

e. Departament Programów Regionalnych; 

f. Departament Edukacji i Sportu 

3. jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego: 

a. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

b. Wojewódzki Urząd Pracy 

W trakcie realizacji planu możliwe są jego zmiany, między innymi z uwagi na fakt, iż działania planowane 
w ramach RPS zależą w dużym stopniu od programów operacyjnych finansowanych z funduszy UE na 
lata 2014-2020, których ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Zmiana planu następuje poprzez uchwałę 
Zarządu Województwa Pomorskiego.  
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I. REALIZACJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ PROGRAMU 

 

1. Cel szczegółowy 1. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych mieszkańców 
 
a) Priorytet 1.1 Promocja zdrowia 
 
Działanie 1.1.1. Aktywizacja samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia 

społeczeństwa. 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

- cykliczne spotkania w ramach Pomorskiego 
Forum Samorzadowego ds. Profilaktyki i 
promocji zdrowia 
- tworzenie koalicji na rzecz lobbowania 
inicjatyw np. idea walki z próchnicą, 
zwiększenie tempa prac nad ustawa o 
zdrowiu publicznym 
- zachęcanie do korzystania z gotowych i 
sprawdzonych projektów 
- promowanie działań i wymiany 
doświadczeń 
- tworzenie porozumień miedzy sektorowych 
np. jst -pracodawcy w zakresie zdrowia na 
rynku pracy 

I-IV - - 
Koordynator, 

inspirator 
DZ 

 
Działanie 1.1.2. Wykorzystanie potencjału medycyny pracy do działań prozdrowotnych 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

- lobbowanie wśród i przez lekarzy i 
pielęgniarek medycyny pracy programów 
profilaktyki i promocji zdrowia w miejscach 
pracy 
- tworzenie porozumień miedzy sektorowych 
np. jst –pracodawcy – medycyna pracy w 
zakresie zdrowia na rynku pracy 
 

I-IV - - 
Koordynator, 

inspirator 
WOMP/DZ 

 
Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

1. Uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym kompatybilnej z pozostałymi aktami prawnymi 
dot. ochrony zdrowia. 

2. Rozszerzenie kompetencji medycyny pracy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 
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Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 

Uczestnictwo w międzyregionalnych sieciach współpracy samorządów lokalnych i organizacji 
pozarządowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 

 
b) Priorytet 1.2 Programy zdrowotne 
 
Działanie 1.2.1. Realizacja programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych. 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

Wdrożenie Programu Profilaktycznego 
„Zapobieganie Chorobie Próchnicowej u 
Dzieci w wieku 1 – 3 lata”- 

I-IV - - 
Koordynator, 

inspirator,  
DZ 

Prowadzenie Punktu PKD w Słupsku 
I-IV 

60 
(DZ) 

KC ds. 
AIDS 

11  
Inwestor DZ 

Pomorski Program Chorób Niezakaźnych 
Neptun na lata 2014-2016 I-IV 

603 
(DZ) 

 
2 413 
(NMF) 

Inwestor DZ 

 
Działanie 1.2.2. Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

- przygotowanie projektu strony www i bazy 
danych na tej stronie (ujęto w planie działań 
PSME na rok 2014) 
- przygotowanie dokumentacji do bazy 
danych 
- wybór realizatora 
- pilotaż funkcjonowania systemu wśród jst 
- spotkania instruktażowe dla jst 

I-IV 
60 

(DZ) 
- 

Koordynator,  
inspirator, 
inwestor 

DZ/DISI 

 
Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

1. Ujednolicenie i usprawnienie sprawozdawczości dotyczącej podejmowanych przez 
samorządy działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poza programami 
zdrowotnymi 

2. Uchwalenie ustawy o zdrowiu publicznym kompatybilnej z pozostałymi aktami prawnymi 
dot. ochrony zdrowia 

3. Tworzenie warunków współpracy międzysektorowej – większe zaangażowanie sektorów 
niemedycznych np. edukacja w promocji zdrowia, pomoc społeczna 

4. Udostępnienie wniosków i wytycznych z prowadzonych analiz raportów z realizacji 
programów zdrowotnych JST np. w postaci informatorów centralnych. 
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5. Zapewnienie krajowego źródła współfinansowania programów zdrowotnych 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 

 
Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 

 Realizacja programów zdrowotnych 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 

 
2. Cel szczegółowy 2. Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia 

 
a) Priorytet 2.1 Systemy informatyczne i telemedyczne 
 
Działanie 2.1.1. Wdrożenie nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych  

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

Opracowanie dokumentacji dla projektu 
„Pomorskie eZdrowie”  (w ramach konkursu 
10.2.2._1 RPO WP 2007-13) I-IV - 

1 000  
(RPO 
WP 

2007-
20131) 

Organizator, 
Koordynator DISI 

Monitorowanie funkcjonowania podległych 
jednostek - BI I-IV 

69 
DZ) 

- 
Organizator, 
Koordynator, 
Użytkownik 

DZ 

Konferencja dotycząca analityki zarządczej 
dla jednostek ochrony zdrowia biorących 
udział w projekcie wdrożenia i utrzymania 
systemu BI 

I-IV - - 
Organizator, 
Koordynator DZ 

Szkolenia z zakresu wykorzystania technologii 
informatycznych dla pracowników ochrony 
zdrowia 

I-IV - - 
Koordynator, 
Organizator, 

Uczestnik 
DISI/DZ 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: „Pomorskie Zdrowie ” realizowane dla podmiotów 
leczniczych SWP 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 150 mln zł 
jak wyżej 

 
Działanie 2.1.2. Telemedycyna  

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

                                                 
1 Decyzja o finansowaniu projektu w ramach RPO WP 2007-2013 zostanie podjęta przez Zarząd Województwa 
do końca 2013 r. 
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brak działań 
 
Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

1. Poprawa statystyki publicznej zwłaszcza w ochronie zdrowia 
2. Zakończenie prac nad wdrożeniem P1 i P2 w CSIOZ 

3. Uchwalenie ustaw o akredytacji i jakości w ochronie zdrowia, regulujących system jakości w 
ochronie zdrowia 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 

 
Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 

1. Współpraca z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie obszaru e-
Zdrowia w województwie pomorskim. 

2. Wymiana informacji, dobrych praktyk pomiędzy samorządami lokalnymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie realizacji projektów w obszarze e-Zdrowia oraz telemedycyny. 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 

 
b) Priorytet 2.2 Jakość i ekonomizacja podmiotów leczniczych 
 
Działanie 2.2.1. Restrukturyzacja oraz zmiana formy organizacyjno-prawnej podmiotów leczniczych 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

Restrukturyzacja Szpitala Specjalistycznego w 
Kościerzynie Sp. z o.o. 

I 15 - 
100 % 

udziałowiec 
DZ 

Szpital Św. Wincenta a Paulo Spółka z o.o. z 
siedzibą w Gdyni – dokapitalizowanie 
zgodnie z aktem założycielskim spółki 

III 
1 625 
(DZ) 

- 
100 % 

udziałowiec 
DZ 

Nazwa przedsięwzięcia strategicznego: Restrukturyzacja podmiotów leczniczych podległych 
SWP – obejmująca poprawę sytuacji finansowej, tj. zmniejszenie straty finansowej netto lub 
wzrost zysku netto 
Szacunkowy koszt całkowity przedsięwzięcia strategicznego: 126,32 mln zł 
- wykonanie analizy funkcjonowania i 
rozwoju (program naprawczy) Szpitala 
Specjalistycznego w Kościerzynie oraz nadzór 
nad procesem wdrożenia programy 
naprawczego 

I 15 - 
100 % 

udziałowiec 
DZ 

dokapitalizowanie zgodnie z aktem 
założycielskim spółki Szpitala Św. 
Wincentego a Paulo Spółka z o.o. z siedzibą 
w Gdyni 

III 
1 625 
(DZ) 

- 
100 % 

udziałowiec 
DZ 

 
Działanie 2.2.2. Poprawa jakości usług zdrowotnych 
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Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

Powołanie Uchwałą Zarządu WP Grupy 
Roboczej w celu rzetelnego opracowania i 
wdrożenia wieloletniego „Programu 
doskonalenia jakości w jednostkach 
wykonujących działalność leczniczą, dla 
których podmiotem tworzącym jest SWP.” 

I - - 
Koordynator, 
Organizator, 

Uczestnik 
DZ 

Opracowanie Programu doskonalenia jakości 
w jednostkach wykonujących działalność 
leczniczą, dla których podmiotem tworzącym 
jest SWP.  

I - IV - - 

 
Koordynator, 
Organizator, 

Uczestnik 

DZ 

 
Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

1. Uchwalenie ustaw o akredytacji i jakości w ochronie zdrowia, regulujących system jakości w 
ochronie zdrowia 

2. Kontynuacja programu przekształceń SPZOZ w spółki 
3. Przekazanie większych kompetencji samorządom do kreowania polityki zdrowotnej w 

województwie 
4. Wprowadzenie wyższej wyceny procedur medycznych w kontraktach NFZ dla podmiotów 

leczniczych posiadających akredytację 
5. Zmiana zasad kontraktowania, np. umożliwienie kontraktowania kompleksowych świadczeń 

zdrowotnych (np. centra zdrowia psychicznego), wzrost kontraktowania w zależności od 
posiadanych akredytacji. 

6. Zmiana algorytmu podziału środków na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków 
publicznych na poszczególne województwa 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 

 
 
3. Cel szczegółowy 3. Wyrównany dostęp do usług zdrowotnych  
 
a) Priorytet 3.1 Specjalistyczna kadra medyczna 
 
Działanie 3.1.1. Programy doskonalenia zawodowego  

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

brak działań 
     

 
Działanie 3.1.2. Pozyskiwanie specjalistycznej kadry medycznej w dziedzinach deficytowych.  
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Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Rola SWP 
zgodnie z 

SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację Budżet 
SWP 

Inne 
źródła  

brak działań 
     

 
Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

1. Zmiana trybu przyznawania miejsc specjalizacyjnych dla kadry medycznej 
2. Utworzenie ogólnopolskiej bazy dostępnych miejsc specjalizacyjnych 

3. Tworzenie wojewódzkich list zapotrzebowania na lekarzy danej specjalności 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 

 
b) Priorytet 3.2 Kompleksowa opieka nad pacjentem  
 
Działanie 3.2.1. Tworzenie zespołów i ośrodków interdyscyplinarnych 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 (w 

tys. zł) Rola SWP zgodnie z SRWP 
Jednostki 

odpowiedzialne 
za realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła  
brak działań 

     

 
Działanie 3.2.2. Rozwój współpracy międzysektorowej 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 (w 

tys. zł) Rola SWP zgodnie z SRWP 
Jednostki 

odpowiedzialne 
za realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła  
brak działań 

     

 
Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

1. Zmiana zasad kontraktowania, np. umożliwienie kontraktowania kompleksowych świadczeń 
zdrowotnych (np. centra zdrowia psychicznego) 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań 

 
Priorytet 3.3 Zasoby sieci lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego   
 
Działanie 3.3.1. Utworzenie nowych poradni i i innych struktur ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w rejonach o 

niezadowalającej dostępności  
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Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 (w 

tys. zł) Rola SWP zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzi

alne za 
realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła  
brak działań  

     

 
Działanie 3.3.2. Uporządkowanie, rozwój i dostosowanie do obowiązujących standardów regionalnej bazy 

szpitalnej. 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 (w 

tys. zł) Rola SWP zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła  
Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. 
Stanisława Kryzana w 
Starogardzie Gdańskim: 
likwidacja nakazów ppoż. - 
realizacja decyzji 
Powiatowej Komendy 
Straży Pożarnej 

 
300 

(DZ) 
- Instytucja finansująca Beneficjent 

 
Zadania uzupełniające 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 (w 

tys. zł) Rola SWP zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzial

ne za 
realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła  
Szpital Specjalistyczny św. 
Wojciecha w Gdańsku:  
program dostosowawczy do 
wymogów MZ - oddz. 
otolaryngologiczny i 
okulistyczny 

I-IV 
2 000 
(DZ) 

- Instytucja finansująca Beneficjent 

 
Działanie 3.3.3. Tworzenie, rozbudowa i modernizacja zasobów ochrony zdrowia. 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 (w 

tys. zł) Rola SWP zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzi

alne za 
realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła  
brak działań  

     

 
Zadania na rzecz realizacji oczekiwań wobec administracji centralnej 

1. Podejmowanie działań prowadzących do zmiany sposobów kontraktowania (zwiększenie 
nakładów na kardiologię zachowawczą, nielimitowanie procedur ratujących życie) 

2. Zmiana algorytmu podziału środków na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków 
publicznych na poszczególne województwa 

3. Przekazanie większych kompetencji samorządom do kreowania polityki zdrowotnej w 
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województwie 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań    

 
Zadania w obszarze współpracy ponadregionalnej i międzynarodowej 

Rozbudowa Szpitali Uniwersyteckich (tj. Centrum Medycyny Niezabiegowej (CMN) 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Rola SWP 
zgodnie z SRWP 

Jednostki 
odpowiedzialne 

za realizację 
brak działań    

 
II. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ SWP 

Nazwa zobowiązania z SRWP 2020:  Wdrożenie regionalnego systemu monitorowania i 
ewaluacji programów zdrowotnych 

Planowane zadania 
Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Jednostki 

odpowiedzialne  
za realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła  
Analiza dotychczasowego systemu monitorowania i 
ewaluacji programów zdrowotnych I-IV - - DZ 

Określenie celu i zakresu funkcjonowania systemu 
monitorowania i ewaluacji programów zdrowotnych, 
oraz jego przyszłych użytkowników  

I-IV - - DZ 

Określenie potrzeb w zakresie gromadzenia danych, 
raportów, wskaźników i ewaluacji oraz określenie 
zasad przechowywania i udostępniania danych, wraz 
ze wskazaniem narzędzi temu służących  

I-IV - - DZ 

Ujednolicenie i usprawnienie systemu 
sprawozdawczości, wynikające z rejestrów 
wojewódzkich i krajowych  

I-IV - - DZ 

Utworzenie bazy danych – wyłonienie realizatora, 
szkolenie pracowników DZ w zakresie obsługi bazy, 
szkolenie przedstawicieli jst w zakresie 
sprawozdawania do bazy, współpraca z DISI w 
zakresie utrzymania bazy danych w zasobach UMWP 

I-IV 60 - DZ/DISI 

Działania promocyjne systemu monitorowania i 
ewaluacji programów zdrowotnych  

I-IV - - DZ 

Nazwa zobowiązania z SRWP 2020:  Wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w 
zakresie doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Jednostki 

odpowiedzialne 
za realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła 
Powołanie Uchwałą Zarządu WP Grupy Roboczej w 
celu rzetelnego opracowania i wdrożenia wieloletniego 
„Programu doskonalenia jakości w jednostkach 
wykonujących działalność leczniczą, dla których 
podmiotem tworzącym jest SWP.” 

I - - DZ 

Opracowanie Programu doskonalenia jakości w 
jednostkach wykonujących działalność leczniczą, dla 
których podmiotem tworzącym jest SWP. 

I - IV - - DZ 
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Nazwa zobowiązania z SRWP 2020:  Stworzenie efektywnej regionalnej sieci szpitali 
świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne o wysokiej jakości rzeczywistej, przede 

wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych 

Planowane zadania Kwartał 
realizacji 

Szacunkowy koszt 
zadań w roku 2014 

(w tys. zł) 
Jednostki 

odpowiedzialne 
za realizację Budżet 

SWP 
Inne 

źródła 
Analiza stanu informatyzacji podmiotów leczniczych, 
dla których SWP jest organem tworzącym. 
Opracowanie dokumentacji technicznej jak i studium 
wykonalności wraz z określenie środków niezbędnych 
na przeprowadzenie projektu „Pomorskie eZdrowie”.. 

I-IV - 1 0002 DISI 

Monitorowanie funkcjonowania podległych jednostek 
- BI 

I-IV 69 - DZ 

Konferencja dotycząca analityki zarządczej dla 
jednostek ochrony zdrowia biorących udział w 
projekcie wdrożenia i utrzymania systemu BI 

I-II - - DZ 

Szkolenia z zakresu wykorzystania technologii 
informatycznych dla pracowników ochrony zdrowia 

I-IV - - DISI/DZ 

Restrukturyzacja oraz zmiana formy organizacyjno-
prawnej podmiotów leczniczych - wykonanie analizy 
funkcjonowania i rozwoju (program naprawczy) 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz nadzór 
nad procesem wdrożenia programy naprawczego 

I 15 - DZ 

Restrukturyzacja oraz zmiana formy organizacyjno-
prawnej podmiotów leczniczych - Szpital Św. 
Wincenta a Paulo Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni – 
dokapitalizowanie zgodnie z aktem założycielskim 
spółki 

III 1 625 - DZ 

Uporządkowanie, rozwój i dostosowanie do 
obowiązujących standardów regionalnej bazy 
szpitalnej:  
- Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. 
Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim: 
likwidacja nakazów ppoż. - realizacja decyzji 
Powiatowej Komendy Straży Pożarnej 

I-IV 
300 

(DZ) 
- Beneficjent 

Analiza stanu obecnego w zakresie dyscyplin objętych 
strategią 2020 (sieć szpitali) wg: podmiotów 
leczniczych, rozkładu terytorialnego, liczby poradni i 
oddziałów, liczby łóżek, kontraktu z POW NFZ 

I-IV - - DZ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Decyzja o finansowaniu projektu w ramach RPO WP 2007-2013 zostanie podjęta przez Zarząd Województwa 
do końca 2013 r 
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III. PODSUMOWANIE FINANSOWE 
 

Działanie RPS 

Roczny Plan Realizacji RPS Zdrowie dla Pomorzan na rok 2014 
Kwoty 

zaplanowane Lp. Planowane zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Wartość (w tys. zł) 

Ogółem  
w tym 
SWP 

Departament/jednostka 
finansująca 

Cel szczegółowy 1. Wysoki poziom kompetencji zdrowotnych mieszkańców 3 147 723 DZ 723 

Priorytet 1.2. Programy zdrowotne 3 147 723 DZ 723 

Działanie 1.2.1. Realizacja 
programów dotyczących ważnych 
zjawisk zdrowotnych 

1 
Prowadzenie Punktu PKD 
w Słupsku  

DZ 71 60 DZ 60 

2  
Pomorski Program Chorób 
Niezakaźnych Neptun na 
lata 2014-2016  

DZ 3 016 603 DZ 603 

Działanie 1.2.2. 
Regionalny System Monitorowania i 
Ewaluacji Programów Zdrowotnych 
(RSMiEPZ). 

3 

- przygotowanie projektu 
strony www i bazy danych 
na tej stronie (ujęto w planie 
działań PSME na rok 2014) 
- przygotowanie 
dokumentacji do bazy 
danych 
- wybór realizatora 
- pilotaż funkcjonowania 
systemu wśród jst 
- spotkania instruktażowe 
dla jst 

DZ/DISI 60 60 DZ 60 

Cel szczegółowy 2. Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego systemu zdrowia 2 709 1 709 DZ/DISI 1 709 
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Priorytet 2.1. Systemy informatyczne i telemedyczne 1 069 69 DZ/DISI 69 

Działanie 2.1.1. Wdrożenie 
nowoczesnych i interoperacyjnych 
rozwiązań informatycznych  

1 

Opracowanie dokumentacji 
dla projektu „Pomorskie 
eZdrowie”  (w ramach 
konkursu 10.2.2._1 RPO 
WP 2007-13) 

DISI 1 0003 0 DISI 0 

2 
Monitorowanie 
funkcjonowania pogległych 
jednostek - BI 

DZ 69 69 DZ 69 

Priorytet 2.2. Jakość i ekonomizacja podmiotów leczniczych 1 640 1 640 DZ 1 640 

 

1 
Szpital Specjalistyczny w 
Kościerzynie  

DZ 15 15 DZ 15 

2 
Szpital Św. Wincenta a 
Paulo Spółka z o.o. z 
siedzibą w Gdyni 

DZ 1 625 1 625 DZ 1 625 

                                                 
3 Decyzja o finansowaniu projektu w ramach RPO WP 2007-2013 zostanie podjęta przez Zarząd Województwa do końca 2013 r 
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Cel szczegółowy 3. Wyrównany dostęp do usług zdrowotnych   300  300 DZ 300 

Priorytet 3.3. Zasoby sieci lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego   300  300 DZ 300 

Działanie 3.3.2. Uporządkowanie, 
rozwój i dostosowanie do 
obowiązujących standardów 
regionalnej bazy szpitalnej 

2 

Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. 
Stanisława Kryzana w 
Starogardzie Gdańskim: 
likwidacja nakazów ppoż. - 
realizacja decyzji 
Powiatowej Komendy 
Straży Pożarnej 

DZ 300 300 DZ 300 

OGÓŁEM RPS ZdP 6 156 4 732 DZ/DISI 4 732 

Zobowiązania 3 069 2 069 DZ/DISI 4 069 

Wdrożenie regionalnego systemu 
monitorowania i ewaluacji 
programów zdrowotnych 

1 

Regionalny System 
Monitorowania i Ewaluacji 
Programów Zdrowotnych 
(RSMiEPZ)  

DZ/DISI 60 60 DZ 60 
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Stworzenie efektywnej regionalnej 
sieci szpitali świadczących 
specjalistyczne usługi zdrowotne o 
wysokiej jakości rzeczywistej, 
przede wszystkim w zakresie chorób 
cywilizacyjnych 

1 

 Przeprowadzenie analizy 
stanu informatyzacji 
podmiotów leczniczych, dla 
których SWP jest organem 
tworzącym. Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
jak i studium wykonalności 
wraz z określenie środków 
niezbędnych na 
przeprowadzenie projektu. 

DISI 1 000 0 DISI 0 

2 
Monitorowanie 
funkcjonowania pogległych 
jednostek - BI 

DZ 69 69 DZ 69 

3 

Restrukturyzacja oraz 
zmiana formy 
organizacyjno-prawnej 
podmiotów leczniczych. 

DZ 1 640 1 640   1 640 

4 

Uporządkowanie, rozwój i 
dostosowanie do 
obowiązujących standardów 
regionalnej bazy szpitalnej  - 
Szpital dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. 
Stanisława Kryzana w 
Starogardzie Gdańskim: 
likwidacja nakazów ppoż. - 
realizacja decyzji 
Powiatowej Komendy 
Straży Pożarnej 

DZ 300 300 DZ 300 

 


