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UCHWAT,A NR IX/98/I9
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia25 czerwca20lg r.
w sprawie przyjgcia Strategii Zdrowia Gminy sierakowice na rata 20t9-2025

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 5
gminnym (Dz.U. 2019 poz.506 .)

oraz

18 ust. 2

pkt

15

ustawy z dnia g marca

1990

r.

o samorz4dzie

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastgpuje:
$ 1. Przyjmuje sig Strategig Zdrowia Gminy Sierakowice na lata 2}lg-2025, stanowi4c4 zal4cznik do
niniejszej uchwaly.
$ 2. wykonanie uchwaty powierza sig
$ 3. Uchwala wchodzi w Lrycie

w6jtowi Gminy sierakowice.

z dniem podjgcia.

uczkowski
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Strategia Zdrowia 6miny Sierakowice na lata 2019-2025

tltstqp

Strategia Zdrowia 6miny Sierakowice do 2025 roku jest propozycjq rozwiqzari odnoszqcych siq
do syslemu zdrowia, jakie mo2e inicjowaC podejmowad 6mina w ramach swoich kompetencji

i

ustawowych, wspierajqc mieszkaric6w w zaspakajaniu ich potrzeb zdrowotnych.

Najwyisza lzba Konlroli w raporcie ,,Realizacja program6w polityki zdrowotnej przez jednostki
samorzqdu terytorialnego" wskazata, ie zdecydowana wiqkszo6i samorzqd6w terytorialnych nie
opracowata dokument6w strategicznych dolyczqcych planowanych dziatari w dtuiszej perspektywie,
opartych na analizie trend6w demograficznych i epidemiologicznych, w celu lepszego zabezpieczenia

potrzeb zdrowotnych mieszkafic6w. lzba stwierdzita, 2e punktem wyj6cia do opracowywania
i skutecznego wdra2ania program6w polityki zdrowotnej powinny byi lokalne strategie zdrowotne,
uwzglqdniajqce m.in. dane z zakresu demograFii, epidemiologii oraz intormacje o zasobach systemu
zdrowia wraz z analizq uwarunkowafr spotecznych. Gmina Sierakowice wykonala stawiane przed niq
zadanie.

fada 6miny Sierakowice uchwatq z dnia 24 czerwca 2014 roku przyjqta Strategiq Rozwoju Gminy
Sierakowice na lata 2014'2024, stanowiqcq podstawowy dokument samorzqdu gminy, okreSlajqcy
obszary, cele i kierun(i jej interwencji, uprzednio diagnozujqc stan Gminy Sierakowie w jego
najistotn iejszych aspektach.

It'fajqc na uwadze oczekiwania mieszkaric6w Gminy, czyni4c zado5d zadaniom z zakresu ochrony
zilrowia, 15 marca 2018r. W6jt Gminy Sierakowice powotat Zesp6t Koordynui4cy opracowanie Strategii
Zdrowia wraz z Gminnym Programem Polityki Zdrowotnej, dajqc tym samym wyraz woli racjonalnego
i systematycznego zaanga2owania w problemy spoteczne, w tym w zakresie zdrowia mieszkarlc6w.
Konsekwencjq podjqtych prac jest niniejszy dokument, kt6ry odpowiadajqc na sugestie Najwy2szej lzby

Kontroli, wskazuje gt6wne kierunki dziatafi Gminy Sierakowice w zakresie zdrowia do 2025 roku,
opszarze, kt6ry w praktyce przydzielania zasob6w w domenie publicznej, zostat wytqczony spod jej
Wladania. Strategia Zdrowia zostata przygotowana

w wyniku prac prowadzonych

p.zez wladze

samorzqdowe Gminy oraz ekspert6w Polskiego Towarzystwa Program6w Zdrowotnych prry wsp6tpracy

z partnerami

spotecznymi. Dokument uwzglqdnia wnioski i rekomendacje sformutowane w ramach
dyskusji, kt6rej elementem byty w szczeg6lno5ci sesje z udziatem Zespotu. Dziqki zaanga2owaniu
przedstawicieli samorzqdu, organizacji publicznych, przedsiqbiorc6w i lokalnych lider6w iycia, Strategia

Zdrowia Gminy Sierakowice na lata 2019-2025 stanowi nie tylko narzqdzie prowadzenia polityki
rpzwoju, ale r6wnie2 syntezq Swiadomych wybor6w

i rekomendacji

przedstawicieli r62nych spoleczno6ci

twozqcych wsp6lnotq samorzqdowq.

Metodologia prac
Kpnstrukcjq dokumentu Strategii oparto na modelu partycypacyjno

-

eksperckim. Strategiq opracowat

zesp6t koordynujqcy opracowanie Strategii Zdrowia, powotany przez W6jta 6miny Sierakowice.
Citonkowie zespotu i wsp6tpracownicy to m.in. przedstawiciele w{adz samorzqdowych 6miny, urzqdnicy
sbmorzqdowi, przedstawiciele o5wiaty, pomocy spotecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery
biznesu, lokalnych organizacji pozarzqdowych
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zespotu prowadzili konsultanci zewnqtrzni. Na wslqpie jej opracowania przyjqto,

ie

dokument winien

zawierae:

r
.
.
c

diagnozq uwarunkowafr oddziatywania gminy w obszarze zdrowia,
oszacowanie wybranych potrzeb zdrowotnych,
analizQ okreSlonych priorytet6w zdrowotnych,

wskazanie moiliwych, eFektywnych, oddzialywafr gminy w obszarze zdrowia.

Dane niezbqdne do przygotowania Strategii pozyskano z zasob6w publicznych,

w tym: Gt6wnego Urzqdu
Statystycznego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, 6miny Sierakowice jej
jednostek organizacyjnych, interesariuszy procesu oraz prowadzonych w paidzierniku i listopadzie
2018
roku badarl mieszkafic6w. Uzyskane materiaty przedyskutowano w ramach Zespotu i przygotowano

i

ostatecznE wersjq dokumentu. Ostatecznq decyzjq

w

sprawie przyjqcia

i

zmian Strategii podejmuje

Rada Gminy Sierakowice,

0iagnora uwarunkowan oddziaNywania grnlny w obszarze zdrowia
Zdrowie cztowieka

i

populacji zale2y od wielu, wzajemnie powiqzanych czynnik6w. W koncepcji ,p6l
zdrowia" zaproponowanej w XX wieku przez Marca Lalonde'a, wyr62nia siq cztery gi6wne grupy tych
czynnik6w:

o

.
.

stYl 2ycia (model zachowafi obejmujqcy m.in. od2ywianie, aktywno$d Fizycznq, uzale2nienia,
podatnosd na stres), ktorego udziat jest najwiqkszy i szacuje siq na ponad potowq wptywu,
Srodowisko fizyczne oraz spoteczne 2ycia i pracy cztowieka,
czynniki genetyczne, dziedziczone, biologia cztowieka, z kilkunastoprocentowym wptywem
na zdrowie,

.

system ochrony zdrowia, z najmniejszym spo5r6d wymienionych grup oddziatywaniem na zdrowie.

LA%
16
r swl 2Ycrn
SnooowlsKo FtzyczNE
m CZYNNIKIGENETYCZNE

I OPIEKA ZDROWOTNA
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Fowy2sze obszary mogq bye adresatem rozwiEzai strategicznych.

Koncepcja Lalonde'a przenosi gt6wny ciq2ar debaty ze stuzby zdrowia na liczne inne podmioty. Styl
2ycia, kt6ry w najwiqkszym stopniu bezpoSrednio determinuje zdrowie, przyczynia siq do sytuacji,

w kt6rej cztowiek sam decyduje o swoim zdrowiu. Jednakie nawet najbardziej iwiadomi obywatele nie
sq w stanie sami w petni ochronit, utrzymaf i doskonalid wtasnego zdrowia. Konieczne sq wiqc
dziatania wspomagajqce wtadz publicznych budowania odpowiedniej polityki zdrowotnej dla

i

utatwiania ludziom dokonywania wybor6w sprzyjajqcych ich zdrowiu.
Spo5r6d formalno

-

prawnych uwarunkowari ksztattujqcych system zdrowia najsilniej oddziatujq

nastqpujqce akty prawne:

.
r
o

.
.
.
.
.

o
o

.
.
.
.
.
.

Art. 68 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
Ustawa z dnia

I marca 1990 r o samorzqdzie gminnym,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziatalno$ci leczniczej,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004

r o $wiadczeniach

opieki zdrowotnej Finansowanych ze irodk6w

publicznych,

Ustawa

z dnia 26 paidziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeiwo6ci i

przeciwdziataniu

alkoholizmowi,
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii,
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalno5ci po2ytku publicznego i o wolontariacie,
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej,
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie,
Ustawa z dnia 11 wrze6nia 2015 r. o zdrowiu publicznym,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
RozporzEdzenie Rady Ministr6w z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia

na lata 2016-2020,
Rozporzqdzenie Rady Ministr6w

z dnia 15 lutego 2011 r. w

sprawie Krajowego Programu

Zapobiegania Zaka2eniom HIV i Zwalczania AIDS,
Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syslemie pieczy zastqpczej

do

przepis6w Konstytucji RP wtadze publiczne zapewniajq obywatelom r6wny dostqp
do $wiadczei opieki zdrowotnej Finansowanych ze Srodk6w publicznych. W zakresie kompetencji gminy
znajduiq siq zadania z zakresu ochrony zdrowia, za6 do zadari wtasnych gminy w zakresie zapewnienia
Stosownie

r6wnego dostqpu do Swiadczefr opieki zdrowolnej miqdzy innymi naleiy:

.
.
.

Opracowywanie

z

i

realizacja oraz ocena efekt6w program6w zdrowotnych wynikajqcych

rozpoznanych potrzeb zdrowotnych

i

stanu zdrowia mieszkaric6w gminy,

inicjowanie i udziat w wytyczaniu kierunk6w przedsiqwziq( lokalnych zmierzajqcych
do zaznajamiania mieszkaric6w z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,
podejmowanie innych dziatai wynikajqcych z rczeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkafic6w gminy.
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System zdrowia
Polski, zar6wno

w Gminie Sierakowice jest wynikiem uregulowafr obowiqzujqcych na terenie catej
w zakresie dotyczqcym organizacji, jak te2 sposobu ich tinansowania ze Srodk6w

publicznych. Gmina Sierakowice jest organem zato2ycielskim Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki

Zdrowotnej Kaszubskie Centrum Medyczne, podmiotu leczniczego udzielajqcego Swiadczefi zdrowotnych
w zakresie szeroko rozumianej medycyny rodzinnej, medycyny szkolnej, medycyny pracy, rehabilitacji,
stomatologii oraz wybranych $wiadczefi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Pozostate Swiaduenia
zdrowotne, uslugi medyczne, w tym wszelkie hospitalizacje i tunkcjonowanie pogotowia ratunkowego,
realizowane sE na rzecz mieszkaric6w 6miny, przez podmioty zewnqtrzne.

Majqc

na

uwadze mo2liwe, ograniczone naktady dotyczqce ,,zdrowia', zaspokojenie wszystkich
oczekiwafr spotecznych oraz wyra2anych potrzeb zdrowotnych, nale2y przewidywae, 2e ich petne
laspokojenie do roku 2025 nie bqdzie moiliwe. Ta sytuacja, kt6ra jest wtaSciwa dla wszystkich pafrstw
demokratycznych, niezale2nie od ich zamoinoici, rodzi koniecznoid dokonywania wybor6w przez 6minq
Sierakowice i inne podmioty publiczne w oparciu o racjonalne, a zarazem demokratyczne mechanizmy.

Oszacowanie wybranych potrzeb zdrowotnych
Szacowanie potrzeb zdrowotnych populacji rozpoczyna

siq od identyfikowania badanej

populacji.

Wedtug Rejestru Mieszkaric6w Gminy Sierakowice w koniec 2018 roku Gmina Sierakowice liczyta
19 530 mieszkaric6w (pobyt staty), czego 49,6% stanowity kobiety, a 50,4% mqic4fni,
55,9% mieszkaric6w Gminy Sierakowice jest
wieku produkcyjnym, zg,g%
wieku

z

w

przedprodukcyjnym,

a

w

13,3% mieszkafrc6w jest w wieku poprodukcyjnym.

Grupy wiekowe z podziatem na poszczeg6lne ptcie przedstawia poni2szy wykres:
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Biologiczne

grupy wiekowe przedstawiono na poni2szym wykresie (w

z odpowiednimi danymi wta$ciwymi dla pomorza

-

Biologiczne grupy wieku

-

zestawieniu

zewnqtrzny pierscieri);

Gmina Sierakowice, 2019

(Zrodto: 6US)

www.pols kawl iczbach.pl
Rozktad wiekowy 19 530 mieszkaric6w gminy Sierakowice przedstawiat siq nastqpujqco:

W przedziale wiekowym powyiej 65 lat w gminie Sierakowice mieszka 9,71% populacji,
w zestawieniu
z 15,8 % w populacji wojew6dztwa pomorskiego, kobiety w gminie Sierakowice w tej grupie
stanowiq
19,5 %, za5 mqiczyini8,5 % populacji.

W przedziale 15

- 64 lat w gminie Sierakowice mieszka 64,9 % populacji, w zestawieniu z 61,6 %

populacji wojew6dzwa pomorskiego, kobiety w gminie Sierakowice

w tej grupie stanowiq 54,5 % zaf

mq2czyini 65,3 % populacji.

W grupie wiekowej 0-14 lat w gminie Sierakowicae 25,3 % populacji wobec 16, 6 %

populacji
wojew6dztwa pomorskiego, kobiety w gminie Sierakowice w tej grupie stanowiq
Z4,S % za$ mq2czyini
26,1 % populacji.

W latach 2002-2018liczba mieszkaric6w gminy Sierakowice wzrosta o 20,7%,co
stanowi niezwykty
fenomen w skali Polski. Sredni wiek mieszkaric6w wynosi 33,3 lat i jest
znacznie niiszy od
6redniego

wieku mieszkaric6w wojew6dztwa pomorskiego oraz
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Przyrost naturalny w ostatnich latach przedstawia poni2szy wykres:

Przyrost naruralny w latach 1995-2018w gminie
Sierakowice
(2rodlo: CUS)

600
400

200

rll

III

II

-200

gtr+f .fl+*""*ros"osro&r$r..-".sr""""r"$rs"r"sdltr$rdprs"dlr$r*"

$

Przyrost

naturalny

r

urodzenia
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Gmina Sierakowice ma dodatni przyrost naturalny wynoszEcy w ostatnim z przedstawianych lat 293
osoby. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 15 na 1000 mieszkaric6w gminy Sierakowice. W 2018

roku urodzito siq 413 dzieci, w tym 46,57o dziewczynek i 53,5% chtopc6w. Wsp6tczynnik dynamiki
demograficznei, czyli stosunek liczby urodzefr 2ywych do liczby zgon6w wynosi 3,36 i jest znacznie
wiqkszy od Sredniej dla wojew6dztwa oraz znacznie wiqkszy od wsp6tcrynnika dynamiki demograFicznej

dla catego kraju.

Dzietno5( ogOlna w Sierakowicach wyniosta
w wojew6dztwie pomorskim i 1,33 w Polsce.
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0t6wne przyczyny zgonow dla powiatu kartuskiego, w kt6rym le2y gmina Sierakowice
obrazuje poniiszy
wykresr

Przyczyny zgonow w powiecie kartuskim w latach 2002
2016

-

(Zr6dlo: GUS)

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015

2016

{, choroby zakaine a Nowotwory * Choroby krwi rd zaburzenia metabolizmu
r Choroby ukladu nerwowego v Choroby ukladu kr4zenia
.- choroby ukradu oddechowego r choroby ukradu trawiennego
3 Choroby ukladu moczowo-plciowego * ?czyczyny zewnetrzne y pozostale
www.pols kawl iczbach.pl

w 2016 roku

42,9% zgon6w w gminie sierakowice spowodowanych byto chorobami
ukradu krq2enia,
przyczynq 29,2% zgonlw w gminie Sierakowice byly nowotwory,
a 6,2% zgon6w spowodowanych byto
chorobami uktadu oddechowego. Na 1000 ludnoSci gminy Sierakowice przypada
6,45 zgonow. Jest
to znacznie mniej od wartoSci $redniej dla wojew6dztwa pomorskiego oraz znacznie
mniej od wartosci
6redniej dla kraju. Wynika to najpewniej ze znaczqco ni2szego od krajowego,
czy wojew6dzkiego, wieku
populacji mieszkaric6w gminy.
Zasoby Swiadczeniodawc6w medycznych

Gt6wnym Swiadczeniodawcq medycznym

i

w

gminie Sierakowice jest doskonale

wyposa2one

funkcjonujqce Kaszubskie Centrum Medyczne (KCM), kt6re w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej
prowadzi poradnie dla os6b dorostych dzieci, gabinet zabiegowy gabinet
szczepiefi, poradnie
stomatologiczne, gabinety badafr EKG, UsG RTG oraz punkt pobrafr
laboratoryjnych. W zakresie
ambulatoryjnych Swiadczefl specjalistycznych funkcjonuj4 poradnie: chirurgii
og6lnej, chirurgii urazowo-

i

i

i

ortopedycznej,

i

ginekologiczno-poto2n

icza,

otolaryngologiczna oraz poza kontraktem

kard

iologiczna, neurologiczna,

okulistyczna

z

NFZ medycyna pracy. W zakresie podstawowej opieki
wiqkszq liczbq os6b ni2 mieszka w gminie Sierakowice, co jest

zdrowotnej KCM opiekuje siq
potwierdzeniem uznania jakim cieszy siq w lokalnej spotecznosci.
Liczebnosci os6b objqtych opiekq

w paldzierniku 2018 roku przez PoZ (podstawowa opieka zdrowotna)

w kategoriach wiekowych przedstawia poni2sza tabela
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Miesiqc

Liczba os6b na li$cie aktywnej

Przedzial wiekowy

(liczba deklaracji)

0-s

2408

6-1 9

4453

20-65

11794

powy2ej 65

1742

paldziernik 2018 r

096tem

20397

0pracowanie na podstawie danych Kaszubskiego Centrum Medycznego

Tabela przedstawia populacjq uczni6w objqtych Swiadczeniami medycyny szkolnej w 2018 r.
Charakterystyka populacji uczni6w objqtych w szkotach Swiadczeniami pielqgniarki szkolnej w roku
201712018
Charakterystyka populacji uczni6w objqtych opiekq Swiadczeniodawcy
Nazwa szkoty, z k!6rq
Liczba

kontrolowany podmiot
Lp.

nawiqzat wsp6lpracq w celu
udzielania w niej (wiadczeri

Typ i rodzaj
szkoty*

w zakresie pielqgniarki
szkolnej

uczn i6w

w tym:

liczba

/dzieci

uczni6w

w szkole

objqtych

og6tem

opiekq
og6tem

liczba

uczni6w

w klasach
sporlowych

Szkota Podstawowa
nr 1 im. Floriana
1

Ceynowy

liczba uczni6w z

liczba uczni6w z

typu A**

typu B**

l-

podstawowa

864

823

0

20

2

-

podstawowa

614

614

48

13

3

podstawowa

177

152

0

3

0

255

201

0

7

0

podstawowa

137

112

0

3

0

podstawowa

111

95

0

2

0

97

80

0

2

0

w Sierakowicach

2.

Szkota Podstawowa
im. J6zefa Pitsudskiego

nr 2 w Sierakowicach

3.

4.

5.

6.

Szkota Podstawowa
im. Rodzimych

Bohaler6w ll Wojny
Swiatowej w Zatakowie
Szkota Podstawowa

podstawowa

w Tuchlinie
Szkota Podstawowa im.
ks. Bernarda Sychty
w Puzdrowie
Szkota Podstawowa

w Mojuszu
Szkota Podstawowa

7.

w ty(niewie

-

podstawowa

Sierakowickim
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8.

Szkota Podstawowa
im. ks. Anastazego
Sadowskiego

l-

podstawowa

177

132

l-

podstawowa

75

75

0

2

0

0

1

1

0

10

2

w Lisich Jamach
9.

Szkota Podstawowa

w Jelonku
Szkota Podstawowa

10.

w Kamienicy

l-

podstawowa

274

225

l-

podstawowa

39s

347

3176

2856

Kr6lewskiej

11.

Szkota Podstawowa
im. Jana Pata ll
w Gowidlinie

0g6iem

15

48

13

3

*Typy i rodzaje szk6t:
Typ I - szkota podstawowa, gimnazjum, liceum, liceum profilowane-bez nauki w warsztatach w szkole, szkota
artystyczna na prawach gimnazjum lub liceum, szkota policealna z tokiem nauki nie dtu2szym nii 2,5 roku;
Typ ll - szkota prowadzqca naukq zawodu z warsztatami w szkole albo szkota sportowa
Typ lll

-

szkota specjalna dla dzieci i mtodzieiy

**Typy niepelnosprawno6ci uczni6wr

- uczniowie z upo3ledzeniem umystowym w stopniu lekkim, sprawni ruchowo; stabowidzqcy i niedowidzqcy;
staboslyszqcy i niestyszqcy; przewlekle chorzy (w tym osoby w szkolach dla dzieci i mtodzieiy niedostosowanej

A

spotecznie)

- uczniowie z upo$ledzeniem umystowym w stopniu lekkim i niepelnosprawni ruchowo oraz z upo6ledzeniem
umystowym w stopniu umiarkowanym i sprawni ruchowo
C - uczniowie z upoiledzeniem umystowym w stopniu umiarkowanym i uczniowie z upoSledzeniem umystowym
w stopniu znacznym i niepetnosprawni ruchowo
B

0pracowanie wtasne na podstawie danych Kaszubskiego Centrum Medycznego
organem prowadzEcym jest 6mina sierakowice.

Kaszubskie Centum Medyczne jest miejscem,

i

szk6t, dla kt6rych

w kt6rym

realizuje siq szereg Swiadczeri o charakterze
protilaktycznym tinansowanych ze Srodk6w publicznych, w szczeg6lno$ci przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, ale takie inne podmioty. Przystqpowanie do kolejnych program6w skriningowych i innych
przedsiqwziqe medycznych

jest poprzedzone analizq wykonalnosci

i

efektywno6ci dokonywanq przez

dyrekora jednostki. Moiliwo$ci dostarczenia mieszkarlcom Swiadczeri Wzez Kaszubskie Centrum
Medyczne (oraz innych Swiadczeniodawc6w) sq, w praktyce, uzale2nione od warunk6w dyktowanych
przez ptatnika krajowego, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Dyrektor Centrum aktywnie poszukuje
rozwiqza6 optymalizujqcych ciqgtoS( opieki, takie poprzez testowanie pilotaiowych rozwiqzafi
np. koordynowanej opieki nad kobieLami w ciq2y (wsp6tpraca ze szpitalem w Kartuzach). Kaszubskie
Centrum Medyczne w petni zabezpiecza potrzeby wszyskich szk6t gminy Sierakowice w obszarze
medycyny szkolnej,

w

zakresie wyznaczanym obowiqzujqcym prawem oraz mo2liwo5ciami

ich

sfinansowania ze Srodk6w ptatnika.

Na terenie gminy Sierakowice dostqpne sq r6wnie2 wybrane Swiadczenia medyczne komercyjne (np.
stomatologiczne, ambulatoryjne $wiadczenia specjalistyczne). Te ustugi, poza stomatologiq, nie
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odgrywajE jednak znaczenia systemowego. Pozostate zakresy Swiadczefi medycznych, mieszkafrcy
realizujq w okolicznych wiqkszych miastach.
Szczeg6towe dane dotyczqce wybranych kategorii Swidczeli

oraz zasob6w

Swiadczeniodawc6w

medycznych sq dostepne Kaszubskim Centrum Medycznym.

W procesie budowy strategii mieszkaflcy gminy Sierakowice zostali poproszeni o wypowiedZ w istotnych
kestiach dotyczqcych zdrowia. Poniiej najistotniejsze wyniki tych badari
Rycina przedstawia ocenq wtasnego stanu przez mieszkaric6w poddanych badaniu.

Swdj stan zdrowia okredlitby Pan/Pani jako
50
45
40
35
30
25
20
15

10
E

0

I

dobry
28

dobry
46

bardzo

bardzo

I
ani dobry ani zly

zty

24

3

doky r dobry r ani dobry ani zty r zly

Opracowanie wtasne

Badani mieszkalicy w przewaiajqcej wiqkszo$ci deklarujq, 2e stan ich zdrowia jest dobry bqdi bardzo
dobry. Zaledwie kilka procent okre$la go jako zty.

Rycina wskazuje gi6wne problemy zdrowotne zgtaszane przez badanych mieszkaric6w
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wykryto u pana/pani w ciagu ostatnich 6
miesiecy tub z jakiego powodu sie Fan/Pani lecry/ia w tym okresie

Proszg wskazaf lub opisat jakie chorohy
zapalenie oskrzeli
skolioza kdtkowzrocznoSC
dyskopatia
cukrzyca
trrak

bol glowy
br5l

gtowy, bdl brzucha

cukrzyca 2,nadciinie nie
dolegl iwoSci endokrynologiczne

choroba oka
bdle krqgostupa i leczenie zqbdw
angina
anemia
migrena,hi perprolaktynemi

a

r1
rt
rl.
r1
r1
;1
.r1
-)
r1

JI

r1
r1
r1

r1
-2
r1
r1
r1
r1
-4
-2
r1
-2
rl
:1
-)
r1
15

Opracowanie wtasne

Z

analizowanych ankiet wynika rozproszenie problem6w zdrowotnych, bez dominacji jakiejkolwiek

jednorodn ej Wzyczyny, przy przewaiajqcym braku jakich kolwiek

ch

or6b.

Dodatkowo badanym mieszkaficom 6miny zadano n/w pytanie:
,()Proszq powiedzie1, czg w ciqgu ostotnich 12 miesiecy korzgstal/a Pan/ Pani nost1pujqc1ch
lwiadczefi zdrowotngch i iakbg je Pan/Pani ocenilo w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ,jestem bardzo
niezodowolonA", 3 ,cz1lciowo zddowolon1, czQsciowo niezodowolong" o 5 ,,bordzo zodowolon1"

z

-

uwaga

- ielli osobo nie korzgsto z danego Swiodczenio wpisz 0 (...)".

Id: 7D564BC3-2A3 8-4B8D-8490-C56C09407E5B. Podpisany

-

Strategia Zdrowia Gminy Sierakowice na lata 2019-2025

Rycina przedstawia oczekiwanie na wizyty u lekarza specjalisty

wizyta u lekarza specjalisty

17

2

I

2

I

I
1

2

3

I
a

4

I
t

Zaledwie nieliczni, spo6r6d badanych pacjent6w deklarowali problemy w dostqpie do lekarzy
specjalist6w (pozycja 1 i 2). Wiqkszo6e mieszkaric6w, kt6ra korzystala z takich porad, deklarowata brak
problem6w lub kr6tki czas oczekiwania (odpowiedni poz. 3 i 5).

Rycina przedslawia poziom satysfakcji z opieki pielqgniarskiej lub poto2niczej

opieka pielqgn iarki/poloinej
40

3?

35
30
25
19

20
15
10
5

I

5

0
{-i

1

4

1

-

2

I

3

4

I

4

I
:i

Opracowanie wtasne
Zdecydowana wiqkszo6d z korzystajqcych byta zadowolona lub bardzo zadowolona z ustug pielqgniarki
lub poto2nej ( poz. 4 i 5).
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Rycina przedstawia poziom satysfakcji z usiug lekarza rodzinnego

wlzyta u lekarza rodzinnego
25

23
19

20
16
15

10

r
5

5

0

I

4

I

)

1

3

4

I
5

Opracowanie wtasne
Zdecydowana wiqkszo$( z respondent6w korzystajqcych z ustug medycyny rodzinnej dobrze lub bardzo
dobrze ocenita poziom takiej wizyty.
Rycina przedstawia opinie o korzyslaniu z ustug stomatologicznych

wizyta u stomatologa
35
31

30
25
20
L4

15

10
10

I
6

5

0
0

1

I I I
6

2

I
2

J

4

5

Opracowanie wtasne
Wiqkszo$d

z mieszkafic6w korzystajqcych z ustug stomatolog6w nie zgtaszata istotnych uwag,

zadowolonych bqdi bardzo zadowolonych (odpowiednio pola 3, 4 i 5).
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Rycina przedstawia poziom satysfakcji ze Swiadczeli medycyny szkolnej

badania/porady medycyny szkolnej dla dzieci
50
49

50

10
3

0

I

o

f

1

I

f

a

6

I

I

4

5

l

0pracowanie wtasne
Mo2na wyciqgnq( wniosek, 2e zdecydowana wiqkszo5i

z

korzystajqcych byta zadowolona lub bardzo

zadowolona z udzielanych Swiadczeh (odpowiednio pola 4 i 5).

Analiza okreSlonych priorytet6w zdrowotnych

Wedtug szacunk6w WH0 (Swiatowa 0rganizacja Zdrowia) najpowa2niejszymi czynnikami ryzyka
zdrowotnego, odpowiadajqcymi za najwiqkszq liczbq zgon6w w tym w Polsce byty uznawane: wysokie
ci6nienie krwi, palenie tytoniu, nadwaga i otytoS(, mata aktywno6( fizyczna, wysoki poziom
cholesterolu. Palenie tytoniu stanowito najpowa2niejszy czynnik ryzyka tqcznego obciq2enia. Obecnie
uwa2a siq, 2e czynnik ustqpit miejsca epidemii samotnoSci. RozwiEzania Swiatowej klasy sq oparte
na poszukiwaniu rozwiqzari opieki koordynowanej/zintegrowanej oraz wspierania ich poprzez narzqdzia
e-zdrowia.

Priorytety zdrowotne okre5lone

ustalone

w

oparciu

o

w Strategii

Zdrowia Gminy Sierakowice na lata 2O1}-ZOZS zostaty
analizq sytuacji zdrowotnej, opinie mieszkaric6w oraz wskazania cztonk6w

Zespotu Koordyn ujqcego.
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Rycina przedstawia propozycje mieszkaric6w

w

zakresie problem6w, jakie

w

obszarze zdrowia winny

skupiaf uwagq Gminy.

jakie problemy ze zdrowiem i zdrowym stylem
iycia wladze Gminy Sierakowice powinny zwr6cid
szczegdlnq uwagq
Na

problemy narzqdu ruchu

I11

zdrowie i higiena jamy ustnej
stres, zdrowie psychiczne
mala aktywno$C fizycrna

-7

30

narkotyki,dopalacze

42

naduiywanie alkoholu

78

palenie tytoniu

t)I

nadwaga otyloCC

32

-22

$0

Opracowanie wtasne
Badani mieszkafrcy wskazali na szczeg6lnq potrzebq interwencji w zakresach:

.
.

naduiywania alkoholu,
palenia tytoniu.

Priorytety zdrowotne wskazane dodatkowo przez cztonk6w Zespotu Koordynujqcego:

.

Podniesienie poziomu opieki nad dzie(mi,

w szczeg6lnosci matymi. Skala tego segmentu populacji
gminy Sierakowice jest na tle Polski niezwyktym zjawiskiem, przyrost naturalny notowany w gminie
w ostatnich latach znaczqco przekracza iredniq krajowq. Uznano, 2e naleiy wesprze( rodziny oraz
poprawi( rozw6j dzieci w zdrowiu poprzez nowoczesne rozpoznanie stanu ich zdrowia i podniesienie
poziomu opieki,

o Dostarczenie/zorganizowanie

.
.

rozwiqzari opieki

na osobami starszymi, w tym opieki palitywno-

hospicyjnej wspierajqcej rodziny os6b jej wymagaj4cej oraz samych pacjent6w,
Wsparcie os6b uzale2nionych od alkoholu i/lub tytoniu i os6b zagroionych takimi uzale2nieniami,
Ogran iczen ie zagroiefi wyn ikaiqcych z zanieczyszczen iam i powietrza.
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Analiza SWOT
Czynniki wewnqlrzne

.

Funkcjonowanie

i

zasoby

Kaszubskiego

.

Centrum Medycznego

.

Wyksztatcona kadra

w

sektorze polityki

.

do r62nego rodzaju Form

wsparcia pomocy spotecznej

.

infrastruktury

instylucjonalnej dla realizacji nowych zadari

Dynamiczny rozw6j gospodarczy gminy

Dostepno5e

Niewystarczaiqca baza lokalowa instytucji
polityki spotecznej

o Niedostosowanie

spotecznej

.
.

stABosct

ATUTY

Do3wiadczenie

w

realizacji

i

pomocy dla os6b

zaburzeniami psychicznymi

. Brak polityki w

zakresie

starzenia

siq spoteczefistwa

projekt6w

.

wymagajqcych wsp6tdziatan ia

Brak systemu wsparcia

z

Brak do$wiadczeri

w uruchomianiu projekt6w

pilota2owych

Czynniki zewnqtrzne
SZANSE

.
.

Dostqpno3f zewnqtrznych Srodk6w

2A6ROzENlA

w

nowej

.

Delegowanie zadari publicznych przez sekLor

perspektywie Finansowej programowania

rzqdowy

unijnego;

bez

Wsp6tpraca

z

o$rodkiem akademickim

6daflski Uniwersyt Medyczny

na rzecz instytucji samorzqdowych

zapewnienia adekwatnych Srodk6w

tinansowych;

.

Brak stabilno5ci w organizacji

i finansowaniu

ochrony zdrowia;

.

Deficyt profesjonalist6w medycznych

YVskaeanie moiliwych, etektywnych, dzialafi gminy w obszarze zdrowia
Nie budzi wqtpliwo$ci, 2e nadrzqdnym celem Strategii Zdrowia jest wydtu2enie i poprawa
mieszkafic6w w zdrowiu oraz ograniczanie nier6wnosci dostqpu do zdrowia.

Majqc

na

jakoici,

uwadze przedyskutowane priorytety zdrowotne rozwa2ono w jakim stopniu,
ograniczonych zasob6w, mo2na przeto2yi je na konkretne rozwiqznia, aplikowalne

2ycia

w

ramach

w

gminie

Sierakowice.

Zoperacjonalizowe cele:

1.

z uzale2nieniem od alkoholu i/lub tytoniu,
co bqdzie nastqpowato poprzez realizacjq Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiqzywania
Protilaktyka irozwiqzywanie problem6w zwiqzanych

i Przeciwdziatania Narkomanii, wdra2anie tego Programu przez plac6wki
o5wiatowe, program6w profilaktycznych dla dzieci, mtodzie2y i rodzic6w informujqcych
Problem6w Alkoholowych
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o

szkodliwoSci u2ywek, nastqpstwach

ich

sLosowania, prowadzenia kampanii intormacyjnej
skierowanej do wszystkich mieszkafic6w na temat skutk6w dtugotrwatego palenia tytoniu i picia
alkoholu, aktywne wtEczanie siq do realizowanych, dobrych, program6w rzqdowych, promowanie,

udzielanie pomocy grupom wsparcia

i organizacjom

w obszarze profilaktyki
uzale2niefr. lstotnymi elementami realizacji celu bqdzie popularyzacja minimalnej interwencji

(z

pozarzqdowym

i

wsparcia na odlegtoS() oraz rozw6j Swietlicy
socjoterapeutycznej. Szczeg6ty rozwiqzari zostanq opracowane z uwzglqdnieniem krajowych
antytytoniowej

udziatem aplikacji

i zagranicznych

rekomendacji wsparcia behawioralnego. Populacja docelowa obejmuje wszystkich
mieszkaric6w 6miny.
Uzyskanie wczesnej oceny stanu zdrowia dzieci, co obejmie migdzy innymi wczesne wykrywanie
wad i schorzef narzqdu wzroku i stuchu w populacji dzieci i mtodzie2y gminy Sierakowice oraz
przygotowanie wdro2enie nowoczesnej karty zdrowia, kt6ra pomo2e rodzinom zarzqdzae

i

zdrowiem dzieci. Karta bqdzie zawierae miqdzy innymi: ocenq potencjatu zdrowotnego,
identyfikacjq behawioralnych czynnik6w ryzyka i rozwoju chor6b, wskazanie konieczno6ci dziatari
diagnostycznych. Dziatanie, skierowane do populacji dzieci, bqdzie realizowane w oparciu
o Program Polityki Zdrowotnej, przygotowany w oparciu o zwalidowane w Polsce do$wiadczenia,
ko rzystajqce tak2e z tech nologi i telemedycznych.

i ich rodzin w zakresie opieki nad osobami starszymi
oraz paliatywno-hospicyjnej, poprzez zbudowanie $cie2ek wtqczania pacjent6w do stacjonarnej
opieki hospicyjnej (poza gminq Sierakowice) oraz zbudowanie wtasnej (na terenie Gminy) w tym

Zapewnienie mo2liwo6ci wsparcia pacjent6w

to stworzenia

ekosystemu opieki zintegrowanej miqdzy innymi w oparciu
pomocy
medyczne,
spolecznej, ko5ciota, NG0's, korzystajqc z doSwiadczen lider6w

obszarze. Wymaga

o 6rodowiska

polskiego ruchu hospicyjnego. Populacja docelowa; pacjenci

i

rodziny pacjent6w wymagajqcych

opieki.

Ksztattowanie $rodowiska 2ycia wolnego o zanieczyszczeri powietrza, poprzez edukacjq ekologicznq

monitorowanie stq2efi oraz promowanie dziatah ograniczajqcych niskq emisjq

w

o

w mo2liwie

szczeg6towy program, wypracowany

w oparciu o

uznane rekomendacje krajowe,

oparciu

du2ym stopniu wpisujqcy siq w dziatania rzqdowe. Populacja docelowa: cate spoteczefistwo gminy,
ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem dzieci uczqcych siq w szkotach

w

oparciu

o

i

korzystania z opieki, w tym ustug Swiadczeri opieki
paradygmat
nowy
opieki koordynowanej/ zintegrowanej rozwiqzari

Wytworzenie kompetencji dostarczania

zdrowotnej

i przedszkolach na terenie gminy.

i

e-zdrowia. Kaszubskie CenLrum Medyczne winno stad siq o6rodkiem, kt6ry bqdzie siq wtqczal
w dobrze przygotowane pilota2e rozwiqzafr dostarczajqcych Swiadczenia zdrowotne i/lub opiekq

na

brat udzial w konkursach zwiqzanych z pozyskiwaniem Srodk6w na tq
prowadzit edukacjq pacjent6w/ os6b chcqcych skorzystaf z takich rozwiEzari. Takie

odlegtoSd oraz

dziatalno5(

i

rozwiqzanie moie dostarczyd mieszkaricom gminy Swiadczenia, nie osiqgalne dotychczas, miqdzy

innymi z powodu deficytu kadt czy braku kontraktu z ptatnikiem. populacja docelowa; cate
spoteczefrstwo gminy.
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Zasoby Finansowe do realizacji cel6w strategii bqdq pochodzity z

.

:

o

Srodk6w pochodzqcych od ptatnik6w (obecnie jest nim Narodowy Fundusz Zdrowia)
bud2etu Gminy

'
.

funduszy europejskich i rzqdowych dostqpnych na finansowanie konkretnych cel6w Strategii
partycypacji beneticjent6w dziatari, stosownie do obowiqzuiqcych regulacji.

Monitoring i ewaluacja Strategii Zdrowia

System monitorowania powinien zapewni( ocenq skuteczno5ci dziatafr, podjqtych dla realizacji
cel6w
Strategii Zdrowia na lata 2019'2A25. Powotany przez W6jta Zesp6t zostanie przeksztatcony w Radq

do

spraw Zdrowia. Rada do spraw Zdrowia bqdzie odpowiadata za monitoring

i

ewaluacjq Strategii
Zdrowia. System bqdzie obejmowat analizq danych gromadzonych w zakresie cel6w Strategii. 2r6dta
danych zostaty wskazane w zamieszczonej poni2ej tabeli. Sprawozdanie z postqp6w w realizacji
zadari
uwzglqdnionych w Strategii zostanie przygotowane co dwa lata. Wskainiki stu2qce monitoringowi
zaproponowano w poni2szej labeli.
Proponowane mierniki realizacji cel6w w Strategii:

CEL

Uierniti reatiiic;i

Zr6dto danych

OPERACYJNY
Liczba os6b korzystajqcych

z program6w interwencyjnych
Cel operacyjny

UG

Liczba os6b korzystajqcych
1

z program6w edukacyjnych

Szkoty, UG

Dane wlasne
Dane szk6t, dane

wlasne

Liczba zrealizowanych kampanii

informacyjnych

UG

Dane wtasne

KCM

Dane KCM

KCM

Dane KCM

KCM

Dane KCM

KCM

Dane KCM

Liczba dzieci i mtodzieiy objetej

nowymi Formami opieki
Cel operacyjny 2

Liczba nowych ustug
wprowadzonych w opiece

nad

dzieemi i mtodzie2q
Liczba pacjent6w objqtych opiekq
pal i atywn o-

Cel operacyjny 3

h

osp i cyj

n

q

Liczba os6b wt4czonych

do organizacji dziatafr

zwiganych

z opiekq
Liczba organizacji
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Dane wtasne
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zaanga2owanych do realizacji
opieki
Liczba os6b poddanych
Cel operacyjny 4

edukacji

Szkoty,

UG

Dane wtasne

Poziom stq2efl badanych
substancj

Dane wtasne

UG
i

Liczba os6b kt6re skorzystaty

z nowych 6cieiek opieki

KCM

Slatystyki

KCM

KCM

Statystyki

KCM

Cel operacyjny 5

Liczba nowych ustug

uruchomionych w
l(ICM

-

KCM

Kaszubskie Centrum Medyczne, UG

Spotecznej w Sierakowicach
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-

Urzqd Gminy Slerakowice, G0PS

-

Gminny 0srodek pomocy

Uzasadnienie

NajwyZsza Izba Kontroli w raporcie ,,Realizacja program6w polifyki zdrowotnej przez jednostki
samorz4du terytorialnego" wskazala, ze zdecydowana wigkszo6i samorz4d6w terytorialnych
nie opracowala dokument6w strategicznych dotycz4cych planowanych dziaLah w dluzszej peispektywie,
opartych na analizie trend6w demograficznych i epidemiologicznych, w celu lepszego iabeipieczenia
potrzeb zdrowotnych mieszkaric6w. Niniejszy projekt uchwaly jest odpowiedzi4 Gminy Sierakowice na
ustalenia Najwyzszej Izby Kontroli z wyst4pienia pokontrolnego zdnia l6listopada 2017r. k16ra wnosi
o podjgcie dziahah maj4cych na celu sporz4dzenie dokumentu o charakterze strategicznym w zakresie
polityki zdrowotnej w Gminie, wskazuj4cego poZ4dane kierunki dzialafi oraz cele do osi4gniEcia.
Sporzqdzila: Ewelina Lila, Sekretarz Gminy

Id: 7D564BC j]-2A38-4B8D-8490-Cl56C09407E58.

Podpisany

Strona

I

Numer zal4cznika

Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice B3-340

Tel. +48 58 68L 95 00

www.sierakowice.pl

Uchwala numer lX/gB/Lg "Podiqcie uchwaly w sprawie przyiqcia
Strategii Zdrowia Gminy Sierakowice. " zostala podigta nastqpuiqcq
proporci4 glos6w: iestem za L5, iestem przeciw 0, wstrzymuiq siq 0.
Uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zrykl1wiqkszo6ci4 glos6w.
Data i godzina gtosowania : 25.0 6.201,9 1 5 : 5 7 : 3 0

Radni zagtosowali lak pon
Iestem za
L. Wieslaw Gafka
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

tL.

Iestem przeciw
BRAK

Andrzei Klasa
Woiciech Koszalka
Andrzei Krefta
Miroslaw Kuczkowski
Muriusz Labuda
Rafal Makurat

Boaumila

)kroi

Ryszard Piasecki

Ian Stachnik
Pawel Staszek

1-2. Ryszard Toruficzak
13. AndrzeiWenta

14. PiotrWoiniak
15.

MariaWr6blewska

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w

Wstrzymuiq siq

BRAK

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu

DSSS

Vote za poSrednictwem oprogramowania

DSSS

Vote App.

