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Załącznik nr 2 do Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej. 

Sposób i zakres uwzględnienia uwag i wniosków do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego i wrażliwości społecznej zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

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

Dodanie zapisu w zakresach interwencji w Działaniu 1.3.1 - 
Racjonalizacja zasobów ochrony zdrowia 

Zakres interwencji: 

Przeprowadzenie audytów dostępności podmiotów 
leczniczych (architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej)  
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z 
niepełnosprawnościami i seniorów. 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Ustawa o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
wprowadza obowiązek raportowania 
wojewodzie stanu zapewniania 
dostępności przez każdy podmiot 
publiczny. Do 31 marca 2021 r., a 
następnie co kolejne 4 lata, każdy 
podmiot publiczny musi opracować 
raport obrazujący przede wszystkim 
to, jak spełnia minimalne wymagania 
w zakresie zapewniania dostępności 
opisane w art.  6 ustawy. Raport ten 
powinien zostać opublikowany na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
danego podmiotu lub jego stronie 
internetowej, jeśli nie posiada BIP. 

Dodatkowo w dokumencie RPS w 
interwencjach Działania 1.3.1 zostaną 
uzupełnione zapisy w zakresie 
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Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

dostępności podmiotów leczniczych. 

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

Dodanie zapisu w pkt. 1 w zakresach interwencji w Działaniu 
1.3.1 - Racjonalizacja zasobów ochrony zdrowia: 

- budowa / rozbudowa / modernizacja magazynów do 
przechowywania odpadów niebezpiecznych, 

Uwaga 
nieuwzględniona 

 

Realizacja działań związanych z 
gospodarką odpadami 
niebezpiecznymi nie jest w 
kompetencjach Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie 
bezpieczeństwa zdrowotnego i 
wrażliwości społecznej. Zagadnienia 
te, w tym związane z odpadami 
medycznymi zostały szeroko podjęte 
w RPS w zakresie bezpieczeństwa 
środowiskowego i energetycznego. 

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

Dodanie zapisu w pkt. 1 w zakresach interwencji w Działaniu 
1.3.1 - Racjonalizacja zasobów ochrony zdrowia: 

- Modernizacja infrastruktury regionalnej bazy szpitalnej w 
zakresie architektonicznym i komunikacyjnym. 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

Aktualne zapisy w projekcie RPS w 
Działaniu 1.3.1 są szersze i nie 
wykluczają realizacji działań 
związanych z zaproponowanym 
zapisem. Ponadto potrzeby grup 
wymagających szczególnego 
wsparcia są również wskazane w 
kryteriach strategicznych 
horyzontalnych jako preferencja. 
Uzupełniony dodatkowo zostanie opis 
Priorytetu 1.3 w zakresie potrzeb grup 
wymagających szczególnego 
wsparcia. 
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Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

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

Dodanie zapisu w pkt. 4 w zakresach interwencji w Działaniu 
1.3.1 - Racjonalizacja zasobów ochrony zdrowia: 

- Wspieranie i rozwój kompetencji społecznych personelu 
medycznego, związanych z bezpośrednią obsługą pacjenta. 

Uwaga 
uwzględniona 

Interwencje wskazane w Działaniu 
1.3.1. w pkt. 4 RPS zostaną 
uzupełnione o proponowany zapis. 

Pomorskie 
Centrum 
Reumatologiczne 
im. dr Jadwigi Titz-
Kosko w Sopocie 
Sp. z o.o. 

Z części diagnostycznej RPS wynika niezbicie, iż zmiany 
demograficzne, w tym starzejące się społeczeństwo 
wpływają za wzrost popytu na usługi zdrowotne, szczególnie 
w zakresie diagnostyki i leczenia osób starszych. Dotyczy to 
wszystkich chorób cywilizacyjnych, w tym również  schorzeń 
o podłożu psychicznym.  

Racjonalnym jest skupienie się na kompleksowej opiece 
zdrowotnej i psychologicznej nad tą grupą pacjentów, tak 
aby nie obciążali oni niepotrzebnie systemu opieki 
zdrowotnej szukając pomocy w różnych miejscach, często 
dublując świadczenia. Większość pacjentów oddziałów 
internistycznych stanowi właśnie ta grupa wiekowa 
pacjentów. Odpowiednia wczesna diagnoza i ukierunkowane 
leczenie odciążyłoby oddziały internistyczne. Centrum 
Opieki Geriatrycznej – jedyne w całym województwie 
pomorskim nie jest optymalnie wykorzystywane.  Brak 
zainteresowania pacjentów usługami Centrum wynika 
również z braku wiedzy lekarzy POZ, o jego możliwościach i 
kierowanie pacjentów do poszczególnych specjalistów. 

To samo dotyczy psychiatrii. Starsi pacjenci często 
niepotrzebnie są hospitalizowani w szpitalach 

Uwaga 
częściowo 
uwzględniona 

W ramach uwagi nie sfomułowano 
konkretnej propozycji zapisu. 

Niektóre elementy zawarte w 
komentarzu zostaną uwzględnione w 
RPS w brzmieniu oddającym sens 
uwagi. 
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Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

psychiatrycznych na oddziałach psychogeriatrycznych. 
Odpowiednia opieka na dziennym oddziale 
psychogeriatrycznym pozwala części pacjentów na 
unikniecie hospitalizacji na oddziale stacjonarnym.   

Pod rozwagę należy również poddać kwestię skupienia się 
na problemach po przebytej chorobie covid-19. Rehabilitacja 
oraz leczenie powikłań będzie z pewnością jednym z 
wyzwań zdrowotnych przez następne kilka lat. Może taki 
zapis wprost dotyczący tej właśnie materii byłby w obecnej 
chwili wskazany. 

Szpitale Pomorskie 
Sp. z o.o. 

Uzupełnienie zapisu w pkt 6. na str. 86 (dot. zobowiązania) 

Wdrożenie niezbędnych narzędzi informatycznych, 
mających na celu wspomóc w rzetelnej analizie i bieżącym 
monitorowaniu czynników ryzyka w procesie leczenia, takich 
jak zakażenia szpitalne i zdarzenia niepożądane oraz 
istotnych zdarzeń związanych z hospitalizacją  
(e-Zdrowie). 

Uwaga 
uwzględniona 

Wskazany zapis dotyczący 
Zobowiązania SWP zostanie 
uzupełniony według przesłanej 
propozycji. 

Szpitale Pomorskie 
Sp. z o.o. 

Uzupełnienie zapisu w pkt 2. na str. 35 (dot. interwencji w 
Działaniu 1.1.1) 

Współpraca z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w 
celu wymiany informacji oraz budowania wspólnej polityki 
edukacyjnej i informacyjnej w regionie przy pomocy 
kalkulatora zdrowia. 

Uwaga 
nieuwzględniona 

Wskazany zapis jest zbyt 
szczegółowy na poziom Regionalnego 
Programu Strategicznego. Ponadto 
niejasne jest jaki kalkulator zdrowia 
powinien zostać zastosowany, 
natomiast na rynku jest duża 
różnorodność tego typu narzędzi. 
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Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

Szpitale Pomorskie 
Sp. z o.o. 

Uzupełnienie zapisu w pkt 1. na str. 50 (dot. interwencji w 
Działaniu 1.3.2) 

Wykorzystanie narzędzi cyfryzacji i informatyzacji w procesie 
budowania systemu ukierunkowanego na jakość i 
dostępność usług zdrowotnych:  

− Rozwój platformy regionalnej oraz powiązanie z innymi 
podmiotami w regionie, gromadzenie danych w banku 
danych dla celów badawczo – rozwojowych, 

− Tworzenie, rozwój oraz unifikacja usług e-zdrowia, w tym 
m.in.: 

• telemedycyny i teleopieki 

• narzędzi wspierających opiekę koordynowaną 

• aplikacji mobilnych 

• diagnostyki AI 

oraz klasyfikacji umożliwiających zapewnienie 
standaryzacji opieki (ICNP) 

Uwaga 
uwzględniona 

Wskazany zapis zostanie uzupełniony 
według przesłanej propozycji. 

Szpitale Pomorskie 
Sp. z o.o. 

Uzupełnienie zapisu w pkt. 4 (główne etapy realizacji) na str. 
77 (dot. zobowiązania „Monitorowanie potrzeb zdrowotnych 
…”) 

Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzia BI do analityki 
danych oraz Hospital Basic HTA. 

Uwaga 
uwzględniona 

Wskazany zapis dotyczący 
Zobowiązania SWP zostanie 
uzupełniony według przesłanej 
propozycji. 

Szpitale Pomorskie 
Dotyczy zmiany zapisu na str. 74 (tabela dot. jednostek Uwaga 

częściowo 
Propozycja zmiany wskazanego 
zapisu odnosi się do zmiany nazwy 
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Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

Sp. z o.o. wdrażających w zakresie nazwy działania 1.2.2)  

Z zapisu: Wdrożenie narzędzi usprawniających organizację i 
zarządzanie podmiotami leczniczymi, w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa, jakości i efektywności leczenia. 

Na zapis: Wdrożenie benchmarkingu bezpieczeństwa, 
jakości i efektywności leczenia. 

uwzględniona Działania 1.2.2. 

Aktualny zapis nazwy Działania w 
RPS jest odpowiedzią na 
wcześniejsze analizy, wskazuje także 
na wdrożenie narzędzi 
usprawniających procesy. 

Wskazana propozycja zapisu zostanie 
dopisana w interwencjach Działania 
1.2.2. 

1. Wdrożenie, monitorowanie, w tym 
benchmarking oraz ocena 
wieloletniego planu działań w zakresie 
doskonalenia jakości rzeczywistej 
usług zdrowotnych poprzez Program 
doskonalenia jakości w jednostkach 
wykonujących działalność leczniczą, 
dla których podmiotem tworzącym lub 
właścicielem jest Województwo 
Pomorskie.     

Szpitale Pomorskie 
Sp. z o.o. 

Dotyczy zmiany w zapisie na str. 7 (1 ppkt. we wnioskach) 

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego jest 
relatywnie korzystna na tle kraju. Wpływ na to ma 
niewątpliwie duża liczba urodzeń, jak również stosunkowo 
niska liczba zgonów w porównaniu do śmiertelności w kraju. 

Uwaga 
uwzględniona 

Wskazany zapis zostanie poprawiony 
według przesłanej propozycji. 
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Podmiot 
zgłaszający 

Treść uwagi 
Sposób 

rozstrzygnięcia 
Uzasadnienie 

Zamienić wyraz „śmiertelności” na: „umieralności”. 

Szpitale Pomorskie 
Sp. z o.o. 

Dotyczy zmiany zapisu na str. 21 (2 ppkt. we wnioskach) 

Z zapisu: Organizacja ochrony zdrowia zależna jest  w 
znacznym stopniu od sposobów i poziomu finansowania 
świadczeń medycznych, ale i od sposobu zarządzania 
placówkami. 

Na zapis: Efektywność ochrony zdrowia zależna jest  w 
znacznym stopniu od sposobów i poziomu finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej, ale i od sposobu 
zarządzania placówkami. 

Uwaga 
uwzględniona 

Wskazany zapis zostanie poprawiony 
według przesłanej propozycji. 

 


