
 

  

 

Załącznik do Uchwały nr 9/2022 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku 

z dnia 11.07.2022 r. 

Opinia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku 

z dnia 11.07. 2022 roku dotycząca profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej  

w województwie pomorskim. 

 
I.  Aktualne wyzwania w obszarze profilaktyki chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowia. 

1. Wprowadzenie 

            Wśród głównych grup czynników ryzyka powodujących problemy zdrowotne 

mieszkańców województwa pomorskiego w 2019 roku znalazły się: czynniki behawioralne, 

metaboliczne oraz środowiskowe i zawodowe. Wśród czynników ryzyka na pierwszych 6 

miejscach znajdują się: tytoń, wysoki BMI, wysokie stężenie glukozy w osoczu na czczo, 

wysokie ciśnienie krwi, ryzyka żywieniowe, spożywanie alkoholu. 

Pomimo, że maleje liczba pacjentów leczonych przez lekarzy POZ z powodu cukrzycy 

(wskaźnik chorobowości z powodu cukrzycy w 2019 r. wynosił 268,4 na 10 tys. mieszkańców, 

dla 2013 r. wynosił – 319,2), zachorowalność rejestrowana wzrasta. Według danych 

Narodowego Funduszu Zdrowia  w latach 2013-2018 zachorowalność rejestrowana na 

cukrzycę wzrosła wśród osób dorosłych w kraju o 13,7%. U osób z cukrzycą znacząco 

zwiększa się ryzyko powikłań naczyniowych, np. w zakresie tzw. stopy cukrzycowej. 

Poziom objęcia populacji kobiet badaniami profilaktycznymi w kierunku raka piersi  

w województwie pomorskim wyniósł w 2021 roku 42% (średnia dla Polski to 34,5%.  

W przypadku badań w kierunku raka szyjki macicy poziom objęcia populacji w województwie 

pomorskim wyniósł 14% (średnia dla Polski to 12%). 

Standaryzowane współczynniki zachorowalności  na nowotwory ogółem są jednymi  

z  najwyższych w kraju zarówno wśród kobiet – 345,4 na 100 tys. w 2019 r. (pomorskie na 2.  

miejscu, w Polsce 305,3), jak i mężczyzn – 438,5 (pomorskie na 1. miejscu, w Polsce 368,5). 

Pomimo najwyższych współczynników w kraju, w województwie zauważa się nieznaczny 

spadek zachorowań zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn w stosunku do 2013 r.   

(w odróżnieniu od danych krajowych dla kobiet, gdzie współczynnik rośnie). 

Zgodnie z danymi WHO, zaburzenia psychiczne i behawioralne stanowią ok. 20% 

wszystkich stanów chorobowych w Europie. W zachodniej części Europy zaburzenia 

psychiczne odpowiadają za 30-40% chronicznych zwolnień lekarskich. 



Województwo pomorskie znajduje się na drugim miejscu, zaraz po województwie 

łódzkim, o najwyższym wskaźniku tj. 1,72, zamachów samobójczych na 10 tys. mieszkańców 

w  wieku 0-18.  

Dodatkowo, zgodnie z informacjami zawartymi w Mapach Potrzeb Zdrowotnych  

na Pomorzu wskaźnik liczby pacjentów w wieku 0-18 w opiece psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień na 10 tys. mieszkańców w grupie wiekowej 0-18 lat w 2020 roku, jest wyższy od 

analogicznego wskaźnika dla całej Polski. 

To duże wyzwania, bo już pandemia zwiększyła liczbę pacjentów wymagających 

specjalistycznej opieki psychoterapeutycznej i psychiatrycznej, ale kryzys wywołany atakiem na 

Ukrainę, może pociągnąć za sobą problemy w obszarze zdrowia psychicznego w sposób 

przekraczający nasze wyobrażenia. 

2. Zadania zlecone oraz działania jednostek Samorządu Województwa Pomorskiego w 

zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia. 

 

Programy i działania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób skierowane do 

mieszkańców, finansowane mogą być m.in. z następujących źródeł: środków unijnych w 

dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz samorządów, budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, 

Ministerstwa Zdrowia, samorządu terytorialnego, sektora edukacji, medycyny pracy, Sanepidu. 

Zadania realizowane przez podmioty lecznicze, dla których organem założycielskim jest 

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz zadania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, 

realizowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia, środków unijnych w dyspozycji Ministerstwa 

Zdrowia oraz w dyspozycji Samorządu Województwa, dotacji samorządowych oraz środków 

własnych podmiotów. Szczegółowa lista zadań realizowanych przez podmioty w obszarze 

profilaktyki chorób, na przestrzeni ostatnich 5 lat, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zestawienia.  

 

Do najważniejszych grup działań podejmowanych przez podmioty lecznicze, dla których 

organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego, należy: 

- profilaktyka chorób zakaźnych, w tym m.in.: 

 badania przesiewowe diagnozujące zakażenia HCV, HIV, kiłą, 

 szczepienia przeciwko COVID-19, grypie, odkleszszowemu zapaleniu mózgu, 

pneumokokom (PPZ)*; 

- profilaktyka nowotworowa, w tym m.in.: 

 Badania przesiewowe w kierunku wykrycia nowotworów: szyjki macicy, błony śluzowej 

trzonu macicy, piersi, jajnika, jelita grubego, skóry, wątroby, płuc oraz badania  

genetyczne. 

- profilaktyka innych chorób cywilizacyjnych, w tym m.in.: 

Diagnostyka chorób naczyń mózgowych, chorób skórnych, układu pokarmowego  

i układu oddechowego 

Profilaktyka w zakresie cukrzycy (PPZ) 

Profilaktyka w zakresie reumatoidalnego zapalenia stawów 

Profilaktyka bólów kręgosłupa 

Rehabilitacja kardiologiczna (PPZ) 

Profilaktyka chorób narządu słuchu 

Profilaktyka uzależnienie od alkoholu. 



 

- profilaktyka zaburzeń psychicznych, w tym m.in.: 

 Projekty ukierunkowane na zdrowie psychiczne w miejscu pracy, profilaktykę wypalenia 

zawodowego 

 Profilaktyka depresji poporodowej 

- inne działania o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, w tym m.in.: 

 Edukacja w zakresie karmienie piersią 

 Promocja zdrowej rodziny 

* Oznaczenie „(PPZ)” odnosi się do programów polityki zdrowotnej Samorządu Województwa 

Pomorskiego. Projekty objęły łącznie 15 256 osób (stan na koniec 2021 roku). Samorząd 

Województwa finansuje i realizuje ponadto inne działania z zakresu zdrowia publicznego, m.in: 

polegające na prowadzeniu i wsparciu działalności Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych  

w Słupsku, w Gdańsku oraz w Gdyni, w których realizowane są anonimowe i bezpłatne badania 

w kierunku HIV, HCV oraz kiły. Zadanie realizowały dwa podmioty: Fundacja Pomorski Dom 

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

3. Przeciwdziałanie skutkom Covid-19 podejmowane przez Samorząd Województwa 

Pomorskiego. 

Samorząd Województwa Pomorskiego w trybie interwencyjnym uruchomił 2 projekty 

współfinansowane ze środków unijnych, ukierunkowane na przeciwdziałanie skutkom 

społecznym i zdrowotnym COVID-19: 

 Realizacja projektu pn.: „Pomorskie Wspiera”. Ideą projektu jest przeciwdziałanie            

i zapobieganie COVID-19, poprzez objęcie wsparciem mieszkańców województwa 

pomorskiego, którzy przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 ( tzw. 

ozdrowieńcy) oraz osoby będące szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby, 

które jednocześnie są zagrożone wykluczeniem społecznym, przede wszystkim 

seniorów (po 60 r.ż.), osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi. Dla 

uczestników projektu zapewniono kompleksowe wsparcie w ramach którego istnieje 

możliwość, skorzystania ze wsparcia psychologicznego, konsultacji fizjoterapeutycznych 

(świadczeń domowych), otrzymania pomocy w codziennych czynnościach, świadczonej 

przez wolontariusza, skorzystania z profilaktycznych szczepień przeciwko 

pneumokokom. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie, opracowywany jest 

Indywidualny Plan Wsparcia, dostosowany do potrzeb uczestnika.  

 

Realizacja projektu pn..: „Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom 

psychicznym dzieci i młodzieży”. Ideą projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży 

będących w kryzysie zdrowia psychicznego oraz ich rodzin. Realizacja zadań 

projektowych jest komplementarna do inicjatyw podejmowanych w ramach trwającej 

reformy ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i obejmuje m.in.: 

o usługi wspierające rodziny, w szczególności dzieci i młodzież, obejmujące m.in: 

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne i rodzinne w zakresie zdrowia 

psychicznego, terapie i mediacje, wsparcie opiekuńcze i specjalistyczne, 

organizację grup wsparcia i grup samopomocowych,  wsparcie rodzin w organizacji 

czasu wolnego,  



o prowadzenie platformy stanowiącej narzędzie do edukacji i komunikacji z osobami 

znajdującymi się w kryzysie psychicznym lub poszukującymi wsparcia dla swoich 

bliskich; komunikacji między jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony 

zdrowia psychicznego; wymiany dobrych praktyk instytucjonalnych i 

środowiskowych; wzajemnego wsparcia dla grup terapeutycznych i grup 

samopomocowych, 

o edukację mieszkańców województwa w zakresie sposobów radzenia sobie w  

sytuacji kryzysowej oraz dostępnych form wsparcia środowiskowego i 

instytucjonalnego w województwie. 

Oba projekty realizowane będą do końca czerwca 2023 r. 

 

4. Działania w zakresie promocji zdrowia podejmowane przez Samorząd Województwa 

Pomorskiego.  

Samorząd Województwa Pomorskiego od wielu lat prowadzi, unikatową na skalę kraju, 

platformę wymiany doświadczeń między jednostkami samorządu terytorialnego województwa 

pomorskiego. Pomorskie Forum Samorządowe ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia – 

powołana w 2012 roku inicjatywa samorządów województwa pomorskiego na rzecz poprawy                

i rozwoju pomorskiej profilaktyki i promocji zdrowia. Cykliczne spotkania umożliwiają stały 

kontakt przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i samorządów powiatowych, wymianę 

doświadczeń i dobrych praktyk, promowanie projektów partnerskich oraz lobbowanie 

współpracy międzysektorowej.  

 

Samorząd Województwa Pomorskiego organizuje, współorganizuje lub zleca do realizacji 

szereg inicjatyw edukacyjnych, m.in.: 

o cykliczna konferencja pn. Zdrowy Pomorzanin, skierowana do pracowników oświaty, 

rodziców oraz uczniów, poruszająca bieżące tematy zdrowotne. 

 konferencji pn.: „I Konferencja - kierunki profilaktyki onkologicznej”, na której 

rozmawiano m.in. o programach profilaktycznych realizowanych w województwie, 

przyczynach niskiego odsetka korzystających z badań pacjentów oraz nowych trendach 

w profilaktyce.  

 wykłady otwarte, np. dotyczące problemów zagrożonych ciąż i wad 

embriopatologicznych („O ty, się mówi”) 

 przygotowanie poradników i informatorów, np.  

o poradnika laktacyjnego pn.: „Początki karmienia piersią. Jak dobrze zacząć?”’ 

o informatora przedstawiającego ścieżkę poruszania się po systemie ochrony 

zdrowia w przypadku nagłego zachorowania lub zagrożenia życia pm.: 

„Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych”; 

informator wydany został w 5 językach; 

o informator dla specjalistów, osób w kryzysie zdrowia psychicznego oraz ich 

rodzin pn.: „Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy 

społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

województwie pomorskim” 

 „Warsztaty Świadomości Onkologicznej”, obejmujące indywidualne konsultacje 

psychoonkologiczne, dietetyczne w zakresie aktywności fizycznej i aktywizacji 

zawodowej, skierowane do osób chorujących na nowotwory i ich rodzin,  



  „Zdrowo i z głową – porady dietetyczne, psychologiczne i położnicze dla kobiet”. 

 Organizacja wsparcia psychoedukacyjnego dla kadry podmiotów leczniczych, których 

wspólnikiem lub podmiotem tworzącym jest Województwo Pomorskie. W ramach 

zadania, do dyspozycji kadry był doświadczony psycholog, którzy przygotował 

stacjonarne warsztaty szkoleniowo-rozwojowe dostosowane do grupy odbiorców.  

W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane były m.in. 

zadania:  

• realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci 

i młodzieży,  

• realizacja w gminach działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych 

ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działań edukacyjnych dla 

rodziców, opiekunów i wychowawców, zwiększających ich kompetencje w obszarze 

profilaktyki zachowań ryzykownych, 

• realizacja w gminach działań profilaktycznych i edukacyjnych oraz działań 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień. 

Realizację programów w zakresie profilaktyki realizowanych w podmiotach Samorządu 

Województwa Pomorskiego przedstawiono w załączonym zestawieniu tabelarycznym. 

 

5. Realizacja Narodowego Programu Zdrowia / NPZ/ w województwie pomorskim. 

 

 W 2020 r. na terenie województwa pomorskiego zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 183), zobligowanych do 

złożenia rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia 

publicznego było 142 jednostek samorządu terytorialnego (zwane dalej JST).Przedmiotowa  

analiza  została  sporządzona  w  oparciu  o  dane  przekazane  przez 119 JST  woj.  

pomorskiego  w  tym:  Pomorski  Urząd  Wojewódzki,  Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, 15 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu oraz 103 gmin Przedstawione 

informacje spełniły wymogi określone w art.12 ust. 7 z dnia 11 września 2005r. o zdrowiu 

publicznym. 

         W 2020 r. 119 jednostek samorządu terytorialnego  zrealizowało  łącznie 1291 zadań                

z zakresu zdrowia publicznego. Ustalono, że realizowane zadania są zgodne z Narodowym 

Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020 (NPZ), określonym rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 

2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1492) i wpisują się w cel strategiczny i cel operacyjny NPZ. 

Struktura zadań według celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016-2020 (NPZ) przedstawiała się następująco: 

Cel nr 1: Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa – 233 zadań (18%). 

 

Cel nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi – 604 zadania (47%). 

Cel nr 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego 

społeczeństwa – 97 zadań (7%). 



 

Cel nr4: Ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, 

chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, 

zamieszkania, rekreacji oraz nauki – 150 zadań (12 %). 

Cel nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się – 74 zadań (6%). 

 

Cel nr 6: Poprawa zdrowia prokreacyjnego – 16 zadań (1%). 

 

W 117 zadaniach (9%) JST nie określiły celu operacyjnego NPZ, do którego odnosiły się ich 

działania. 

 

 
 

 
 
 

Jednostki samorządu terytorialnego wskazały 1291 zadań NPZ, których dotyczyły ich 

działania podejmowane w 2020 roku. Najczęściej  raportowanym zadaniem  (94 razy z 

ogółu) było zadanie nr 1.1.3.2 dot. promowania kultury fizycznej przez zapewnienie 

dostępności do obiektów sportowych i zajęć polegających na aktywności fizycznej, 

realizowane w ramach celu operacyjnego nr 1. 

Kolejnym najczęściej wskazywanym  zadaniem  było  zadanie  nr  2.3.2.1  (75 razy z 

ogółu) dot.  profilaktyki uniwersalnej tj. poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie 

oraz wdrażanie uniwersalnych programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach 

Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym 

programów profilaktyki uniwersalnej, które biorą pod uwagę wspólne  czynniki  ryzyka  

problemów  alkoholowych  i  innych  zachowań  ryzykownych i czynniki chroniące, 

wspierające prawidłowy rozwój, realizowane w ramach celu operacyjnego nr 2. 

 

Ponadto realizowane zadania wpisują się w Priorytety dla Regionalnej Polityki 

Zdrowotnej Województwa Pomorskiego na lata 2019-2021 ustalone zarządzeniem  



Wojewody Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. 

Poniżej przedstawiono priorytety w które najczęściej wpisywały się zadania 

podejmowane lub realizowane przez JST uszeregowane wg liczby zadań tj.: 

- priorytet   10  „Profilaktyka i promocja zdrowia jako integracyjny czynnik zmniejszenia 

ryzyka chorób” - 913 zadań (72%), 

- priorytet   6  „Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji ortopedii i 

traumatologii narządu ruchu, opieki geriatrycznej, długoterminowej paliatywnej, 

psychiatrycznej środowiskowej i domowej” - 130 zadań (10.07%), 

- priorytet 9 „Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym  

i zakażeniom” - 160 zadań (12,39%), 

- priorytet  3 ,,Niwelowanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych poprzez 

racjonalność  i  efektywność  przy  zachowaniu   odpowiedniej  ich  jakości”- 35 zadań 

(2.85%) 

- priorytet  5  „Poprawa  opieki  nad  matką i  dzieckiem  w  perspektywie  zdrowego 

społeczeństwa” - 15 zadań (1.16%), 

- priorytet 7 „Zmniejszenie współczynnika zachorowalności, chorobowości  

i umieralności  z  powodu  chorób  cywilizacyjnych oraz  społecznych  skutków  

chorób”  

-  zadań 17 (1.38%) -   priorytet 8 ,,Modernizacja, doposażenie i racjonalizacja 

infrastruktury szpitalnej” -  zadań- 2 (0.15%).  

   

 

Zadania zrealizowane przez JST przyporządkowane zostały 6 różnym PRPZ. Najczęściej 

realizowanym priorytetem (913 razy, 72% z ogółu) był priorytet nr 10: „Profilaktyka i promocja 

zdrowia jako integracyjny czynnik zmniejszenia ryzyka chorób”. Pozostałe 11 zadań (0,85% z 

ogółu) nie wpisywało się w PRPZ. 

Biorąc pod uwagę powyższą analizę oraz obowiązujące regulacje prawne uznano, że 



zadania zrealizowanie lub podjęte przez jednostki samorządu terytorialnego są adekwatne 

do potrzeb zdrowotnych na terenie województwa pomorskiego. 

             Województwo Pomorskie jest na czwartym miejscu w Polsce  pod względem zmiany 

liczby zadań z zakresu ZP zrealizowanych przez JST w podziale na województwa w latach 

2016-2020 (w %) po województwie Mazowieckim, Wielkopolskim i Śląskim. 

 

6. Wnioski i rekomendacje w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

Poważnym problemem regionu są choroby cywilizacyjne m.in.: choroby nowotworowe, 

otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby i zaburzenia psychiczne, choroby układu 

oddechowego. W obliczu pandemii istotne są problemy osób związane z przebytą chorobą 

covid-19. Rehabilitacja oraz leczenie powikłań będzie z pewnością jednym z wyzwań 

zdrowotnych przez następne kilka lat.  

Organizacja Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zbyt małym stopniu nastawiona jest na 

promocję zdrowia, profilaktykę chorób oraz edukację zdrowotną pacjenta. Działania edukacyjne 

i profilaktyczne w niewielkim stopniu przyczyniają się do podniesienia świadomości zdrowotnej 

ogółu społeczeństwa. Choroby przewlekłe wykrywane są w zaawansowanym stadium 

chorobowym, co skutkuje licznymi powikłaniami, w tym prowadzącymi do niepełnosprawności.  

Niewystarczające jest upowszechnianie informacji dotyczących zdrowego trybu życia 

oraz efektywnej promocji zdrowia i profilaktyki chorób, dzięki którym możliwe jest wczesne 

wykrycie oraz efektywne leczenie choroby, jak i sprawne umożliwienie choremu powrotu do 

aktywności zawodowej i społecznej. Warunki społeczne, jak i fizyczne, które wspierać będą 

korzystne zmiany behawioralne, a także możliwości poznawcze osób chorujących zapewnione 

są w sposób niewystarczający. Bardzo istotną rolę w skuteczności promocji zdrowia                             

i profilaktyki chorób odgrywa edukacja prozdrowotna prowadzona od najmłodszych lat. 

Niezbędne jest łączenie różnych inicjatyw dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki 

chorób oraz dalsze rozwijanie współpracy między samorządem województwa, powiatami                        

i gminami oraz organizacjami pozarządowymi i Kuratorium Oświaty. 

Działania dotyczące zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym związane z nowymi 

patogenami, wymagają działań wielopoziomowych, skoordynowanych obejmujących szerzenie 

wiedzy wśród profesjonalistów i społeczności, w tym diagnozowania, wymiany informacji                        

i skutecznego zapobiegania. 

           Trudna sytuacja w dostępie do świadczeń profilaktycznych w obszarze zdrowia 

psychicznego wynika m.in. z pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego Polaków, 

niezadawalającego tempa wprowadzania reform zarówno w opiece psychiatrycznej osób 

dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. W chwili obecnej w kilku powiatach na Pomorzu dzieci                      

i młodzież nadal nie ma bliskiego dostępu do tej formy pomocy oferowanej w ramach Ośrodków 

środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. 

Podmioty lecznicze, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa 

Pomorskiego, realizują m.in. zadania z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, nowotworowych, 

innych chorób cywilizacyjnych, w tym zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego.  

Realizacja inicjatyw oraz programów o charakterze profilaktycznym i wspierającym zdrowie 

uzależniona jest od możliwości organizacyjnych jednostek realizujących zadanie, dostępnych 

środków finansowych, a przede wszystkim – świadomości zdrowotnej społeczeństwa. 

Ograniczone zasoby kadry specjalistów sektora ochrony zdrowia są realnym i wieloletnim 

wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i dla województwa pomorskiego. Według Eurostatu Polska 

jest krajem o najmniejszej liczbie lekarzy w Unii Europejskiej (2,4 lekarza na 1000 mieszkańców 

przy średniej EU: 3,9) i pielęgniarek (5,2 na 1000 mieszkańców przy średniej UE: 8,4). Kolejki 



do specjalistów obserwujemy zarówno w obszarze leczenia, jak i profilaktyki chorób. Bez 

dobrze rozwiniętego i przede wszystkim, dostępnego systemu profilaktyki, potrzeb zdrowotnych 

będzie przybywać nieproporcjonalnie do wzrostu zasobów systemu.  

Udział wydatków na ochronę zdrowia do PKB w 2019 r. w Europie plasuje Polskę na 3 miejscu 

od końca, z wynikiem 4,3%. Wydatki bieżące na świadczenia w obszarze profilaktyki w 

ogólnych nakładach na ochronę zdrowia (według dostawców usług zdrowotnych) wyniosły                  

w 2019 r. zaledwie 0,2%.1 Przekłada się to wprost na wskaźnik liczby zgonów możliwych do 

uniknięcia dzięki profilaktyce, który znacznie przewyższa średnią w Unii Europejskiej.  

Świadomość społeczna oraz aktywność w zakresie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki 

chorób jest w Polsce niewystarczająca. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Począwszy od 

niewystarczającej edukacji  w szkołach, przez niesprzyjające zdrowiu środowisko pracy, 

niewykorzystany potencjał ośrodków medycyny pracy, po brak dostępu do świadczeń 

profilaktycznych w systemie publicznym.  

Wymienione wyżej elementy diagnozy niedoskonałości systemu świadczeń profilaktycznych              

w Polsce przekładają się na oczekiwaną długość życia w Polsce jest niższa o 4 lata od średniej 

w Unii Europejskiej i wynosi zaledwie 76,6 lat, gdzie np. w Norwegii –  83,3 lat2. 

 

Dlatego też rekomenduje się: 

- Wzmocnienie potencjału kadrowego w publicznym systemie ochrony zdrowia. 

- Zwiększenie nakładów finansowych na profilaktykę. 

- Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych. 

- Koordynacja opieki nad pacjentem, z uwzględnieniem wczesnego wykrywania chorób, 

leczenia oraz rehabilitacji. 

- Łączenie inicjatyw dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki chorób. 

- Zwiększenie roli jednostek oświatowych w edukacji zdrowotnej. 

- Zwiększenie roli jednostek oświatowych oraz podstawowej opieki zdrowotnej                         

w profilaktyce zaburzeń w obszarze zdrowia psychicznego. 

- Rozszerzenie roli ośrodków medycyny pracy w systemie badań profilaktycznych                    

i zwiększenie wysiłków pracodawców i pracowników w inicjatywach na rzecz 

promowania zdrowego stylu życia. 

- Uruchomienie wielopoziomowych, skoordynowanych działań w zakresie zapobiegania 

chorobom zakaźnym, w tym diagnozowania i wymiany informacji. 

- Przyspieszenie i rozszerzenie reformy ochrony zdrowia psychicznego. 

 

II. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa w dziedzinie 

Rehabilitacji Medycznej  

 

1.Stan łóżek rehabilitacyjnych oraz ośrodków realizujących świadczenia gwarantowane         

z zakresu rehabilitacji leczniczej w województwie pomorskim. 

 

Stan łóżek rehabilitacyjnych i dostęp do rehabilitacji był w roku 2021 zmienny, w związku z 

tymczasowym przekształceniem niektórych oddziałów rehabilitacji w oddziały dla pacjentów 

zakażonych wirusem SARS-COV2. 

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych z uwzględnieniem liczby łóżek, przed epidemią 

SARS-CoV2: 

                                                 
1 Raport GUS. Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2018-2020 
2 Raport “STATE OF HEALTH IN THE EU” 



a/ rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych- 10 oddziałów: UCK w 

Gdańsku, Szpital Copernicus w Gdańsku, Jarcewo k. Chojnic, Helios w Sopocie, 

Szymbark, Wejherowo, Sztum, Jantar, Lębork, Nowa Wieś Rzeczna- około 245  łóżek,  

b/ rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych- 2 oddziały: UCK w 

Gdańsku, Hel- około 18 łóżek, 

c/ rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych- 10 oddziałów: 

Kościerzyna/Dzierżążno, Hel, Tczew, UCK w Gdańsku, Jantar, Puck, Lębork, Miastko, 

Sztum, Słupsk-  około 350 łóżek,  

d/ rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych- 10 oddziałów: UCK w 

Gdańsku, Gdańsk- COPERNICUS, Jarcewo k. Chojnic, Tczew, 

Kościerzyna/Dzierżążno, Sztum, Nowa Wieś Rzeczna, Jantar, Gdynia, Słupsk – około 

200 łóżek,  

e/ rehabilitacja neurologiczna dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych- 2 oddziały- 

Kościerzyna/Dzierżążno- około 15 łóżek,  

f/ rehabilitacja ogólnoustrojowa dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych- 3 

oddziały: Kościerzyna/Dzierżążno, Sopot- około 40 łóżek. 

Ponadto: 

A. Poradnie rehabilitacyjne- 75 

B. Zakłady/gabinety fizjoterapii- 124  

C. oddziały rehabilitacji kardiologicznej lub kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej                 

w ośrodku /oddziale dziennym  - 4 

D. Dzienne oddziały rehabilitacji ogólnoustrojowej- 13 

E. Dzienne oddziałów rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy- 5. 

      oraz prewencja rentowa ZUS- 6 ośrodków. 

 Zabezpieczenie w sprzęt i aparaturę medyczną wydaje się być wystarczające ponieważ nie 

było zgłoszeń o brakach. Ośrodki, które realizują rehabilitację w ramach kontraktu z NFZ 

spełniają wymogi określone w konkursie. Poziom i dostępność udzielanych świadczeń 

zdrowotnych zadawalający. W bieżącym roku nie wpłynęły skargi do konsultanta 

wojewódzkiego na temat poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacja 

medyczna.  

 

2. Uruchomione ośrodki przeznaczone na rehabilitację osób po przechorowaniu COVID-

19: 

L.p. Realizator 

  

Miejsce udzielania 

świadczenia  

  

Telefon 

  REHABILITACJA STACJONARNA 

1 Bonamed Sp. z o.o. 

ul. Szkolna 12, 

89-606 Charzykowy 

Jarcewo 

602797494 

52 3343323 



2 
Szpital Specjalistyczny 

w Kościerzynie Sp. z o.o. 

ul. Szpitalna 36 

83-332 Dzierżążno 
58 687 19 73 

3 

Samodzielny Publiczny 

Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

ul. Juliana Węgrzynowicza 

13 84-300 Lębork 
59 863 53 18 

4 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 

w Gdańsku 

al. Zwycięstwa 30, 

80-219 Gdańsk 
58 347 1372 

5 ROMED Sp. z o.o. 
ul. Rybacka 15, 

82-103 Jantar 

55 245 01 45 

55 245 01 44 

6 MEDYK Szpital Sp. z o.o. 
ul. Rybacka 44, 

82-103 Jantar 
55 247 89 69 

7 

115 Szpital Wojskowy 

z Przychodnią Samodzielny 

Publiczny ZOZ w Helu 

ul. Boczna 10, 

84-150 Hel 
58 690 42 93 

8 
Pomorskie Centrum 

Reumatologiczne w Sopocie 

ul. 23 Marca 93, 

81-759 Sopot 

58 3433601 

58 3433602 

9 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Janusza 

Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. 

ul. Hubalczyków 1, 

76-200 Słupsk 
59 84 60 440 

10 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Sanatorium 

Uzdrowiskowe Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w Sopocie 

ul. Bitwy pod Płowcami, 

81-731 Sopot 
722224646 

  REHABILITACJA AMBULATORYJNA 

1 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne 
al. Zwycięstwa 30, 

80-219 Gdańsk 

58 347 23 05 

58 347 12 62 



2 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Człuchowie 

ul. Szczecińska 31, 

77-300 Człuchów 
59 714 23 66 

3 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Janusza 

Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. 

ul. Hubalczyków 1, 

76-200 Słupsk 
59 84 60 177 

4 

115 Szpital Wojskowy z 

Przychodnią Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Helu 

ul. Boczna 10, 84-150 HEL 58 690 42 74 

5 
COPERNICUS Podmiot 

Leczniczy Sp. z o.o. 

ul. Wałowa 27, 

80-858 Gdańsk 

58 300 56 76 

wew. 403 

6 Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
ul. Fromborska 24, 

80-389 Gdańsk 
58 511 35 00 

7 Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
ul. Pasteura 1, 

83-034 Trąbki Wielkie 
58 305 45 22 

8 Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
ul. Jęczmienna 8, 

81-089 Gdynia 
58 667 81 83 

9 
MEDPHARMA Zakład Opieki 

Zdrowotnej Spółka Akcyjna 

ul. Leśna 1A, 

83-200 Nowa Wieś Rzeczna 

58 533 86 20 

58 530 86 10 

10 
Gdańskie Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. 

ul. Oliwska 62, 

80-542 Gdańsk 
58 342 33 43 

11 
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej "STOGI" Sp. z o.o. 

ul. Wilhelma Stryjewskiego 

29, 80-631 Gdańsk 

58 304 22 94 

wew. 155 

12 
Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o. 

Spółka komandytowa 

ul. 30 Stycznia 55, 

83-110 Tczew 
58 530 30 79 

13 "DOKTOR KRASICKI" Sp. z o.o. 
ul. Zakręt do Oksywia 3, 

81-244 Gdynia 
58 623 33 60 



14 
Powiatowe Centrum Rehabilitacji 

i Terapii Zajęciowej 

ul. Zamkowa 19, 

77-330 Czarne 

59 833 24 94 

59 833 20 61 

15 
Przychodnia Lekarska Obłuże II 

Sp. z o.o. 

ul. mjr. Henryka 

Sucharskiego 2, 

81-157 Gdynia 

58 667 99 47 

16 Zakład Rehabilitacji Sp. z o.o. 
ul. Chwarznieńska 136/138, 

81-602 Gdynia 

58 624 15 50 

 58 624 03 21 

17 NORDMEDIC Sp. z o.o. 
ul. Plac Wolności 1, 

76-213 Gardna Wielka 
53 503 05 00 

18 Joanna Rzepecka 

ul. Władysława 

Cieszyńskiego 36/46, 

80-809 Gdańsk 

58 300 44 77 

19 
Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej SPEC-MED s.c. 

ul. Jana Pawła II 1A, 

76-200 Słupsk 
59 843 18 29 

20 AVENIR Sp. z o.o. 
ul. Jana Kilińskiego 47A, 

76-200 Słupsk 

59 841 30 48 

506 084 789 

21 

Zakład Rehabilitacji REHA-LMED 

L.Krefft, A.Kojałowicz spółka 

jawna 

ul. Olimpijska 1B/11-12, 

84-240 Reda 
58 736 36 70 

22 
Przychodnia Morska Janczewscy 

Spółka z o. o. 

ul. Morska 7/1-2, 

81-323 Gdynia 
503940740 

23 Jakmar Jakub Jersak 
ul. Akacjowa 15, 

83-032 Skowarcz 
505 113 826 

24 Sport Medica Spółka Akcyjna 
ul. Wileńska 44, 

80-215 Gdańsk 
58 770 15 01 

25 
Medica Plus Przychodnia 

Rodzinna Sp.z.o.o 

ul. Wiczlińska 54, 

84-854 Gdynia 
58 728 78 77 



26 
VITA-MED Centrum Opieki 

Medycznej Sp. z o.o. 

ul. Czeremchowa 1, 

81-085 GDYNIA 
58 664 57 04 

27 
Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. 

z o.o. 

ul. Lęborska 11, 

77-100 Bytów 
059 822 749 

28 Perfekt Sp. z o.o. 
ul. Nowowiejskiego 48, 

82-200 Malbork 
55 273 40 82 

29 
Ortho-Cerebri Hubert Rządkowski 

i Wspólnicy Spółka Jawna 

ul. Szczecińska 70, 

76-200 Słupsk 

59 841 13 68 

605 410 080 

  REHABILITACJA DOMOWA 

1 
Fizjoterapia Funkcjonalna REHA-

MED Adam Kojałowicz 

ul. Olimpijska 1b/11-12, 

84-240 Reda 
58 736 36 70 

2 NORDMEDIC Sp. z o.o 
ul. Plac Wolności 1, 

76-213 Gardna Wielka 

730 300 880 

575 300 970 

790 830 950 

3 Joanna Rzepecka 

ul. Władysława 

Cieszyńskiego 36/46, 

80-809 Gdańsk 

58 300 44 77 

 

3. Ocena rehabilitacji w warunkach stacjonarnych. 

 

 Dostępność do świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach 

stacjonarnych oraz rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych– przed pandemią 

SARS-CoV2 wydawała się być wystarczająca.  

Liczba łóżek w zakresie stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej dzieci i młodzieży jest 

natomiast nadal niewystarczająca - brakuje ośrodka neurologicznej rehabilitacji pediatrycznej                

w warunkach stacjonarnych w Trójmieście. 

W czasie epidemii SARS-CoV2 dostępność do rehabilitacji w warunkach stacjonarnych istotnie 

pogorszyła się m.in. z uwagi na konieczność redukcji łóżek przeznaczonych na rehabilitację 

oraz zachorowań personelu medycznego. 

 

 

 



4. Ocena rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego. 

 

W zakresie oddziałów dziennych- stwierdza się zbyt małą liczbę zakontraktowanych 

świadczeń realizowanych w warunkach oddziału dziennego/kardiologicznej telerehabilitacji 

hybrydowej i brak zakontraktowanych świadczeń realizowanych w warunkach oddziału 

dziennego w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod 

subterraneoterapii, które byłyby niezmiernie przydatne dla osób po zachorowaniu na  COVID-

19. Liczba ośrodków rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału dziennego jest wciąż 

zbyt niska.  

Koordynowana opieka specjalistyczna dla pacjenta po zawale mięśnia sercowego, tzw. 

KOS-zawał realizowany jest w Szpitalu Polskim w Sztumie oraz w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku. 

 

5. Ocena lekarskich poradni specjalistycznych.  

W 2021r. część porad lekarskich była realizowana jako teleporady. Liczba zakontraktowanych 

świadczeń w lekarskich poradniach rehabilitacyjnych w województwie jest zbyt niska w 

stosunku do relatywnie dużej liczby pracowni fizjoterapeutycznych. Czas oczekiwania na 

zabiegi fizjoterapeutyczne po konsultacji lekarskiej jest zbyt długi: niejednokrotnie stan kliniczny 

pacjenta w chwili przyjęcia do pracowni fizjoterapii jest inny niż w chwili badania lekarza 

rehabilitacji i niektóre zabiegi mogą być już niepotrzebne lub niewłaściwe.  

 

6. Ocena fizjoterapii ambulatoryjnej.  

Czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne zalecane przez lekarza specjalistę rehabilitacji 

medycznej z poradni rehabilitacyjnej jest wciąż bardzo długi – kolejki kilkumiesięczne. 

 

7.  Wnioski dotyczące stanu realizacji zadań w zakresie rehabilitacji.  

 

- Podobnie jak w roku 2020, z powodu epidemii SARS-CoV2 dostępność do wszystkich 

rodzajów rehabilitacji leczniczej istotnie pogorszyła się 

- Żaden lekarz nie ubiegał się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 

rehabilitacji medycznej w ramach rezydentury podczas postępowań 

kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia 

Publicznego. W związku z powyższym, z powodu bardzo małego zainteresowania lekarzy 

realizowaniem specjalizacji z rehabilitacji medycznej i braku chętnych lekarzy do 

odbywania rezydentury w tej dziedzinie, dobrze byłoby wprowadzić specjalizację z 

rehabilitacji medycznej na listę specjalizacji priorytetowych 

- Konieczna jest poprawa dostępności do rehabilitacji neurologicznej dzieci w warunkach 

stacjonarnych 

- Konieczna jest poprawa dostępności do rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej                  

w warunkach oddziału dziennego  

- Istotne byłoby skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne po wizycie                

u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, szczególnie w obliczu wymogu realizacji 

zabiegów w ciągu 14 dni od wizyty fizjoterapeutycznej (po wizycie u lekarza pacjent czeka 

niejednokrotnie kilka miesięcy na zabiegi; po wizycie fizjoterapeutycznej- do 14 dni 

zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2019/dsoz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

6 lutego 2019 r.). 



- Z uwagi na fakt, że do oddziałów rehabilitacji w warunkach stacjonarnych przyjmowani są 

obecnie pacjenci najczęściej bezpośrednio z oddziałów ostrej fazy, z wielochorobowością, 

często w wieku podeszłym, dodatkowo – pacjenci po przeszczepach płuc wymagający 

drogiej farmakoterapii, monitorowania parametrów biochemicznych, niejednokrotnie 

konsultacji innych specjalistów, konieczna jest poprawa finansowania świadczeń w 

zakresie rehabilitacji leczniczej. 

- Przyznana w latach 2020/2021 kwota z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 

jednostek służby zdrowia w naszym regionie to 31 205 900,00. Zakupiony sprzęt i 

aparatura medyczna podwyższyła znacząco możliwości udzielania  świadczeń po 

przejściu w stan zagrożenia epidemicznego (wg. poniższego zestawienia). 



 

Nazwa jednostki

Przyznana kwota z 

Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19

Zakres inwestycji      

(syntetyczny opis)
data przekazania 

wniosku do 

Ministerstwo 

Zdrowia

data przekazania 

zaopiniowanego 

wniosku przez 

Ministerstwo 

Zdrowia

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe 

w Pruszczu Gdańskim

500 000,00 zakup ambulansu klasy C (DMC powyżej 3,5t) z wyposażeniem dla Zespołu 

Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Przywidzu przy ul. Cisowej 4 

29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.

500 000,00 zakup ambulansu klasy C (DMC powyżej 3,5t) z wyposażeniem na potrzeby Zespołu 

Ratownictwa Medycznego 
29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z 

o.o.

445 000,00 zakup ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5t) na potrzeby Zespołu Ratownictwa 

Medycznego stacjonującego w Kościerzynie przy ul. Piechowskiego 36 
29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach                   

sp. z o.o. 

81 000,00 Modernizacja koncentratora tlenu poprzez zakup 2 szt. sprężarek AIRPOL KT 11 i 

separatora oleju  wody
29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w 

Gdyni SP ZOZ

1 590 000,00 zakup trzech ambulansów klasy C (DMC powyżej 3,5t) dla Zespołów Ratownictwa 

Medycznego w Gdyni, w tym dwóch stacjonujących przy ul. Białowieskiej 1 i jednego 

stacjonującego przy ul. Żwirki i Wigury 14 

29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w 

Chojnicach

2 100 000,00 zakup tomografu komputerowego

29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w 

Chojnicach

489 000,00 zakup ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5 t.) dla Zespołów Ratownictwa 

Medyccznego
29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w 

Chojnicach

90 000,00 modernizacja istniejącej instalacji tlenowej w budynku głównym szpitala w celu poprawy 

efektywności wykorzystania tlenu medycznego
29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w                Lęborku

500 000,00 zakup karetki transportowej "T"

29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Człuchowie

450 000,00 zakup ambulansu klasy C (DMC powyżej 3,5t)  na potrzeby Zespołów Ratownictwa 

Medycznego 
29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 416 751,06
zakup ambulansu klasy C na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego 

w Kępicach przy ul. Plac Wolności 23 A 
29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

razem 7 161 751,06 29.12.2021 r. 5.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp z o.o. 104 428,00 Zakup dwóch aparatów medycznych - bronchoskopów intubacyjnych 14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp z o.o. 152 114,00 Zakup dwóch aparatów medycznych - bronchoskopów przyłóżkowych 14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp z o.o. 110 000,00 Zakup dziesięciu łóżek szpitalnych ze sterowaniem elektrycznym 14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp z o.o. 300 000,00 Zakup mobilnego apartau RTG 14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp z o.o. 850 000,00 Budowa windy szpitalnej do Oddziału COVID-19 14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpitale Tczewskie S.A.
600 000,00 Budowa zewnętrznej windy budynku  szpitalnego- Oddziału Pediatrii i  Oddziału 

Wewnętrznego.
14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpitale Tczewskie S.A. 90 000,00 Modernizacja instalacji podażu tlenu medycznego na Oddziale Dziecięcym 14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpitale Tczewskie S.A.

137 900,00 Zakup aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w głowicę convex, głowicę liniową z 

oprogramowaniem nawigacji wkuć centralnych, głowicę sektorową , system 

automatycznego wykrywania linii B podczas wykonywania badania płuc.  

14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja 

Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

139 202,00 Zakup 4 aparatów wraz z akcesoriami: 2 szt. dla dzieci o wadze do 3 kg (aparat typu 950 

System) oraz 2 szt. dla dzieci o wadze powyżej 3 kg (aparat typu Airvo2). Zestaw 

zawiera: aparat, stojak, koszyk, podstawkę do mocowania i przepływomierz tlenu 

akcesoria do podłączenia do pacjenta.

14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja 

Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

69 601,00 Zakup 1 kapnografu pozwalającego na pomiar SpO2 oraz EtCO2 u pacjentów 

pediatrycznych wraz z akcesoriami
14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja 

Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.

596 580,00 Zakup 1 mobilnego aparatu USG z zestawem głowic pozwalającego na wykonywanie 

badań ogólych, naczyniowych, neonatologicznych, w tym do kaniulacji naczyń centralnych 14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Malborku

1 650 000,00 Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz ze zwiększeniem ilości 

łóżek - w związku z Covid-19
14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Malborku

3 000 000,00 zakup min. 64-rzędowego tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem 

pomieszczenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Malborku
14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Malborku

400 000,00 zakup ambulansu klasy C (DMC powyżej 3,5t) z wyposażeniem dla Zespołu 

Ratownictwa Medycznego stacjonującego w Nowym Stawie przy ul. Gen. Józefa Bema 
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14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Malborku

300 000,00 Zakup i montaż poczty pneumatycznej z laboratorium analitycznego do oddziałów 

szpitalnych (w tym pododdział COVID-19) 
14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Malborku

250 000,00 Rozbudowa instalacji gazów medycznych do oddziałów pediatrycznego i położniczo-

ginekologicznego
14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

razem 8 749 825,00 14.01.2022 r. 27.01.2022 r.

Copernicus PL Sp. z .o.o.
300 000,00 zakup aparatu USG wyposażonego w sondy umożliwiające wykonywanie badań z 

zakresu ginekologii i położnictwa
31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Copernicus PL Sp. z .o.o.

450 000,00  zakup 3 aparatów USG do wykonywania badań przyłóżkowych pacjentów zarażonych 

COVID-19. Aparaty będą wyposażone w niezbędne sondy, tj. co najmniej sondę liniową, 

convexową oraz przezklatkową kardiologiczną. 

31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

250 000,00

zakup aparatu USG 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

200 000,00

zakup monitora do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

20 000,00

zakup monitora transportowego z inwazyjnym pomiarem ciśnienia 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

100 000,00

zakup aparatu EEG 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

520 000,00

zakup echokardiografów - 2 szt. 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

120 000,00

zakup 2 zestawów Holter EKG 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

70 000,00

zakup 2 zestawów Holter RR 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

235 000,00

zakup zestawu do prób wysiłkowych z ergospirometrią 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

140 000,00

zakup 3 zestawów do monitorowania telemetrycznego EKG 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

330 000,00

zakup zestawów do terapii nerkozastępczej 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

20 000,00

zakup 2 zestawów do monitorowania hemodynamicznego 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

65 000,00
zakup systemu do badań wysiłkowych echokardiograficznych - stress echo z ergometrem 

rowerowym
31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. 

Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.; 

ul.Hubalczyków 1; 76-200 Słupsk

742 000,00

zakup toru wizyjnego z wideoendoskopami 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Szpitale Tczewskie S.A.
139 900,00 Zakup aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w sondę convex,sondę endovaginalną, 

sondę liniową.  
31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul.F.Ceynowy 7

83-300 Kartuzy

3 013 000,00

zakup tomografu komputerowego 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul.F.Ceynowy 7

83-300 Kartuzy

996 000,00

zakup aparatu cyfrowego RTG 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul.F.Ceynowy 7

83-300 Kartuzy

290 000,00
zakup aparatu do USG z głowicami - liniową (naczyniową), sektorową (TTE), 

przezprzełykową (TEE) 
31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul.F.Ceynowy 7

83-300 Kartuzy

140 000,00

zakup aparatu USG do kaniulacji naczyń / wykonywania blokad nerwowych 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul.F.Ceynowy 7

83-300 Kartuzy

330 000,00

zakup aparatu RTG przenośnego 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

razem 8 470 900,00 31.01.2022 r. 7.02.2022 r.

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 350 000,00 Przyłóżkowy aparat RTG 15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 35 000,00 Analizator parametrów krytycznych 15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 150 000,00 Aparat do hemofiltracji 15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 300 000,00 Ultrasonograf 15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 250 000,00 Zestaw endoskopowy 15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe 

w Pruszczu Gdańskim

440 000,00
Zakup wyposażenia do ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego: 2 

defibrylatorów, 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej, 4 respiratorów transportowych 

wyłącznie dedykowanych do ambulansów, 4 ssaków elektrycznych/transportowych

15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

Szpital Pucki Sp. z o.o.
500 000,00 Zakup ambulansu, wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego 

15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. 900 000,00

Wymiana przestarzałych punktów poboru gazów medycznych,tablic informacyjnych,tablic 

zasilania i systemów sygnalizacyjnych i alarmowych,wymiana sieci dystrybucyjnej gazów 

medycznych na poszczególnych oddziałach 

15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

razem 2 925 000,00 15.02.2022 r. 23.02.2022 r. 

Miejska Stacja Pogotowia ratunkowego w 

Gdyni
420 503,12

zakup 2 defibrylatorów; 2 respiratorów transporotwych; 2 urządzeń do mechanicznej 

kompresji klatki piersiowej; 2 urządzeń do dezynfekcji ambulansów za pomocą suchej 

mgły

28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

Szpital Powiatu Bytowskiego 500 000,00

zakup ambulansu typu B na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego - z 

zastrzeżeniem typu pojazdu (Ministerstwo Zdrowia rekomenduje  zakup  ambulansu klasy 

C (DMC powyżej 3,5 t.))

28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu 

Gdańskim
500 000,00

zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa 

medycznego 
28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 500 000,00 zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego 28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

Szpital Specjalistyczny im.J.K.Łukowicza w 

Chojnicach
200 000,00

zakup wyposażenia ambulansów drogowych tj.:  Defibrylator (2 sztuki) Ssak elektryczny 

(2 sztuki) Respirator (2 sztuki) Ciśnieniomierz elektryczny (4 sztuki) Detektor gazu CO (2 

sztuki) Krzesełko kardiologiczne płozowe (1 sztuka)

28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

Szpitale Tczewskie SA 177 920,82
zakup noszy ze wspomaganiem elektrycznym oraz krzesełka kardiologicznego z systemem 

płozowym na potrzeby ZRM
28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Kartuzach
500 000,00 zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego 28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

SPSZOZ w Lęborku 500 000,00 zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego 28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

Kociewskie Centrum Zdrowia 500 000,00 zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego 28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

Kociewskie Centrum Zdrowia 100 000,00

zakup sprzętu medycznego: a) urządzenie do masażu klatki piersiowej, b) deska 

ortopedyczna dla dorosłych, c) deska ortopedyczna dla dzieci, d) zestaw szyn kramera, e) 

kamizelka unieruchamiająca typu KED, f)  worek resuscytacyjny dla dorosłych, dzieci i 

niemowląt, g) ssak akumulatorowe sieciowy, h) ssak mechaniczny ręczny, i) aparat do 

mierzenia ciśnienia, j) aparat do szybkiego przetaczanie płynów, k) pompa infuzyjna, l) 

zestaw triage

28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

razem 3 898 423,94 28.02.2022 r. 7.03.2022 r.

ogółem 31 205 900,00  
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