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Wsparcie polityki samorz dów
lokalnych w tworzeniu efektywnego 

programu zdrowotnego

styl ycia (oko o 50% 
wszystkich wp ywów), 

rodowisko (ok.20%), 

cechy genetyczne 
(ok.20%) 

opieka zdrowotna 
(ok.10%). 

Nawyki zdrowotne
Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl 
ycia.

Nawet przy najlepiej zorganizowanej i finansowanej strukturze 
ochrony zdrowia mo na mie do czynienia z du miertelno ci
wywo an z ymi nawykami zdrowotnymi. 

Cel programów zdrowotnych

Zmiana zachowa z ryzykownych 
na prozdrowotne 

oraz

Utrzymanie efektów w czasie
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Podstawy realizacji programów zdrowotnych

Polskie ustawodawstwo stwarza warunki do 
wielosektorowego i zintegrowanego dzia ania w tym 
obszarze, dzi ki czemu istnieje mo liwo zaanga owania 
wielu podmiotów:

- samorz dów lokalnych
- organizacji pozarz dowych
- zak adów opieki zdrowotnej. 

Przypisane samorz dom kompetencje daj du
swobod w skoncentrowaniu si na rozwi zywaniu 
problemów faktycznie wyst puj cych w danej spo eczno ci 
lokalnej. 

Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych

Zadania

- koordynacja dzia a podejmowanych w województwie 
pomorskim w zakresie tworzenia i promocji sprawdzonych 
modeli programów zdrowotnych

- prowadzenie dzia a edukacyjnych, stanowi cych niezb dny 
element efektywnych programów profilaktycznych

- prowadzenie bazy danych rejestruj cej programy
z zakresu profilaktyki i prewencji w województwie pomorskim

Baza Danych Programów Zdrowotnych

www.zdrowiedlapomorzan.pl
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Baza Danych Programów Zdrowotnych

Zebrane dane za rok 2008:

- 290 sprawozdanych przez powiaty

- redni koszt programu 40 tys. z
od 50 z do 5000 z – 75 programów, brak danych 28 programów

- Okres realizacji 
mniej ni 1 m-c 8 programów
do 3 m-cy – 18 programów
do 6 m-cy – 30 programów
do 12 miesi cy – 199 programów

Szkolenia w powiatach
Temat:

„Lokalne programy zdrowotne 
– planowanie i realizacja”

Cel:

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat:
tworzenia, wdra ania, realizacji i ewaluacji programów zdrowotnych na 
poziomie lokalnym, w oparciu o zasady nowoczesnej edukacji zdrowotnej. 

Spotkanie to by o tak e okazj do wymiany do wiadcze w gronie 
przedstawicieli samorz dów lokalnych oraz  rodowisk medycznych 
zaanga owanych w promocj zdrowia w regionie.
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„Lokalne programy zdrowotne 
– planowanie i realizacja”

Zakres szkolenia:

- Wyk ad „Lokalne programy zdrowotne – planowanie   i realizacja”

- Przyk ady programów antytytoniowych dla ci arnych kobiet i dla 
m odzie y - „Pierwszy oddech”,  „Ze zdrowym oddechem w doros o ”

- Warsztaty edukacyjne po wi cone praktycznym aspektom przygotowania 
programu zdrowotnego

- Dyskusja

Szkolenia w 2009 roku
• W roku 2009 Pomorskie Centrum Programów Zdrowotnych 

przeprowadzi o 6 szkole w powiatach:

s upski
bytowski
malborski
sztumski
pucki
sopocki

• cznie w warsztatach wzi o udzia 112 osób:

przedstawiciele samorz dów gminnych i powiatowych, 
piel gniarki szkolne
pracownicy zak adów opieki zdrowotnej
przedstawiciele organizacji pozarz dowych 

Szkolenie w S upsku

Wyk ad wprowadzaj cy

Cz warsztatowa
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Podsumowanie informacji 
o programach zdrowotnych realizowanych 

w Województwie Pomorskim

Programy antytytoniowe

19 programów samorz dowych 
realizowanych w 6 powiatach:

bytowski, 
starogardzki, 
s upski i miasto S upsk, 
gda ski i miasto Gda sk

Profilaktyka chorób uk adu kr enia

13 programów samorz dowych 
realizowanych w 4 powiatach:

gda ski,
wejherowski, 
Sopot
Gdynia

Podsumowanie informacji 
o programach zdrowotnych realizowanych 

w Województwie Pomorskim

Profilaktyka chorób psychicznych

4 programy samorz dowe w 4 powiatach:
kwidzy ski,
S upsk, 
Gda sk,
Gdynia,

Podsumowanie informacji 
o programach zdrowotnych realizowanych 

w Województwie Pomorskim
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Program profilaktyki raka szyjki macicy

2 powiaty wspar y program ogólnopolski 
a 8 samorz dów (Gdynia, Sopot, Rumia, 
Reda, Jastarnia, Hel, S upsk i Kobylnica) 
finansuje szczepienia przeciwko HPV 

(dylemat – ze wzgl du na negatywn
opini AOTM)

Podsumowanie informacji 
o programach zdrowotnych realizowanych 

w Województwie Pomorskim

1. Przyj cie konsensusu wokó priorytetowych problemów 
zdrowotnych

2. Poprawienie systemu zbierania informacji                        
o programach

3. Wspó praca pomi dzy samorz dami w realizacji 
wspólnych przedsi wzi .

4. Planowanie wieloletnich (minimum 3-letnich) 
programów.

5. Ewaluacja efektywno ci programów oraz ich koszt-
efektywno ci.

Przysz o programów 
samorz dowych

DZI KUJ ZA UWAG

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

Al. Zwyci stwa 42a, 80-210 Gda sk

tel. 058 735 83 03, fax: 058 3491548

kontakt@ptpz.pl

www.zdrowiedlapomorzan.pl

www.ptpz.pl


