
Obszar IV. Kreowanie warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu ludności 

Cel strategiczny: 4. Poprawa dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego mieszkańców powiatu. 

Cele szczegółowe: 

4.1. Wzrost świadomości społecznej w zakresie dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.  

4.2. Zmniejszenie dysproporcji w korzystaniu z opieki medycznej związanych ze statusem społecznym, ekonomicznym lub miejscem 

zamieszkania. 

4.3. Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników uciążliwych i szkodliwych oraz chorób, w tym zakaźnych 

i zawodowych. 

Kierunki działań: 

Lp. Opis działania: 
Harmonogram 

realizacji: 
Wskaźnik realizacji działania1: 

1)  Realizacja działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia m.in. w 

formie konferencji, szkoleń, spotkań ze specjalistami, imprez lokalnych, a także 

promocji w mediach; włączanie tematyki zdrowia do programów edukacyjnych 

w placówkach edukacyjnych wszystkich szczebli. 

2022 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń oraz liczba ich 

uczestników. 

 

2)  Działania w zakresie profilaktyki zdrowia – opracowywanie, wdrażanie lub 

wspieranie realizacji programów polityki zdrowotnej na terenie powiatu jako 

uzupełnienie świadczeń finansowanych ze środków NFZ; realizacja działań 

informacyjno – edukacyjnych w celu upowszechnienia wiedzy na temat 

realizowanych programów profilaktycznych oraz możliwości uczestnictwa w 

nich mieszkańców powiatu. 
2022 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń oraz liczba ich 

uczestników. 

 

Liczba opracowanych 

przez JST programów 

polityki zdrowotnej. 

 

Liczba przeprowadzonych 

akcji informacyjnych. 

 

 
1 Uwaga: tam, gdzie to możliwe, monitoring wskaźników dotyczących osób powinien uwzględniać podział na kobiety i mężczyzn. 



Liczba osób korzystających 

z programów profilaktyki 

medycznej. 

 

3)  Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, modernizacja i dosprzętowienie 

podległych powiatowi oraz gminom podmiotów leczniczych, zatrudnienie 

większej liczby specjalistów, umożliwiające zwiększanie zakresu i jakości 

świadczeń zdrowotnych oraz tworzenie nowych usług, w szczególności  

w obszarze opieki geriatrycznej, psychiatrycznej, długoterminowej i 

rehabilitacji2.  

2022 

Liczba nowoutworzonych 

oddziałów i poradni w 

szpitalach powiatowych. 

 

Liczba specjalistów 

zatrudnionych w 

szpitalach powiatowych. 

 

Liczba i rodzaj 

zakupionego sprzętu 

medycznego. 

 

Liczba i zakres 

przeprowadzonych prac 

modernizacyjnych 

podległych podmiotów 

leczniczych. 

 

4)  Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu poprzez 

wprowadzanie nowoczesnych technologii, np. systemy informatyczne w 

podmiotach leczniczych, telemedycynę. 
2022 

Liczba zrealizowanych 

projektów z zakresu 

technologii 

teleinformatycznych. 

 

5)  Budowanie interdyscyplinarnej koalicji na rzecz zdrowia społeczności lokalnej, w 

tym poprzez podnoszenie kompetencji pracowników służb i instytucji oraz 

pozyskiwanie fachowców do realizacji projektów zdrowotnych. 

2022 

Liczba pracowników służb i 

instytucji, którzy podnieśli 

swoje kompetencje 

 

 
2 Rozwój usług zdrowotnych w powiecie powinien stanowić odpowiedź na zmieniające się zapotrzebowanie, wynikające ze zmian demograficznych i społecznych w regionie. 



liczba szkoleń, kursów 

 i innych form 

podnoszenia kwalifikacji, 

do których skierowano 

realizatorów działań na 

rzecz zdrowia 

 

 liczba pozyskanych 

fachowców – specjalistów, 

konsultantów 

wspierających działania 

 na rzecz zdrowia. 

 

6)  Organizacja we współpracy z policją, strażą pożarną i inspekcjami powiatowymi 

prelekcji, szkoleń i innych form edukacji podnoszących świadomość 

mieszkańców w zakresie dbania o bezpieczeństwo3. 

 

2022 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń oraz liczba ich 

uczestników. 

 

7)  Promowanie postaw i zachowań sprzyjających niesieniu pomocy w różnych 

sytuacjach zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia, np. w miejscu zamieszkania, w 

szkole, na drodze – w tym szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. 
2022 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń, programów 

edukacyjnych oraz liczba 

ich uczestników. 

 

8)  Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie uzależnień od 

substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych kierowanych do 

uczniów, rodziców, nauczycieli i innych grup społecznych. 

 

2022 

Liczba zrealizowanych 

programów 

profilaktyczno-

edukacyjnych w zakresie 

uzależnień. 

 

 
3 Długofalowym rezultatem tych działań powinien być wzrost bezpieczeństwa mieszkańców w różnych aspektach funkcjonowania. Np. w ramach programów „Zgaś ryzyko” i 
„ Nie dla czadu” celem jest dążenie do ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych i poszkodowanych na terenie powiatu. 



Liczba osób 

uczestniczących  

w programach. 

 

9)  Prowadzenie bieżącego nadzoru oraz czynności kontrolnych warunków 

higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy, podmiotach leczniczych i 

placówkach oświatowych, obiektach użyteczności publicznej, a także zakładach 

produkcji żywności oraz punktach żywienia zbiorowego.  
2022 

Liczba zakładów pracy, 

podmiotów leczniczych, 

placówek oświatowych 

 i innych jednostek 

poddanych kontroli. 

 

Liczba wydanych w wyniku 

kontroli opinii 

negatywnych 

 

Podmioty zaangażowane: 

• Jednostki organizacyjne Powiatu Olsztyńskiego: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Szpital Powiatowy w Biskupcu, Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Dobrym Mieście, placówki oświatowe, Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

• Jednostki organizacyjne gmin, w szczególności urzędy gmin/urzędy miejskie, OPS-y, placówki oświatowe. 

• Zakłady opieki zdrowotnej.  

• Podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe. 

 


