
Uchwała Nr XXXIII/226/2017 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 31 maja 2017 r 

 

w sprawie uchwalenia  

Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych  

dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                      

o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814, 1579, 1948 i Dz.U. 2017, poz. 730) oraz 

art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1793 ze zm.), Rada Powiatu Namysłowskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022, stanowiący złącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Rady  

Powiatu  Namysłowskiego 

 

                             Wojciech Próchnicki  
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WPROWADZENIE 

 

Jednym z głównych zadań samorządu powiatowego jest promocja i ochrony zdrowia  

o charakterze ponadgminnym oraz zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej,  w tym w szczególności:  

• tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 

• analiza i ocena potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących te zmiany, 

• opracowywanie, realizacja i ocena efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 

powiatu, 

• inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej 

w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu, 

• pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie 

i na rzecz ochrony zdrowia 

• podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych. 

„Plan Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu 

Namysłowskiego na lata  2018-2022”, stanowi kontynuację „Planu Polityki Zdrowotnej                 

i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata  2011-2017”, 

przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego nr XII/92/2011 z dnia 26 października 

2011 r.  

Przedstawiony dokumenty wyznacza kierunek działań administracji samorządowej, które 

zmierzać mają do osiągnięcia celu nadrzędnego – poprawy stanu zdrowia mieszkańców 

naszej społeczności.  

Przy opracowaniu niniejszego Planu wzięto pod uwagę nie tylko główne kierunki 

zapisane w planach i opracowaniach o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim, ale przede 

wszystkim szereg uwarunkowań lokalnych.  

Podstawą szczegółowej oceny stanu zdrowia mieszkańców powiatu namysłowskiego                     

i dostępności do świadczeń, były przede wszystkim: opracowania Opolskiego Centrum 

Onkologii, opracowania Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia                                

i  opracowania własne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w 

Namysłowie, m.in. „Informacja nt. funkcjonowania lecznictwa otwartego w powiecie 

namysłowskim” za lata 2012-2015. 
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I. Podstawy prawne: 

 

1. art. 68 ust. 2-3 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), 

2. art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 

2016, poz. 814 ze zm.) 

3. art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1793 ze zm.) 

4. Narodowy Program Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. 2016, poz. 1492) 

 

Niniejszy Plan wpisuje się także w założenia: 

• Strategii Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

stanowiącej załącznik do uchwały Nr 4487/2013 Zarządu Województwa 

Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., 

• Strategii Powiatu Namysłowskiego do 2023 r., przyjętej Uchwała Rady 

Powiatu Namysłowskiego Nr XIV/108/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. 

 

II. Podstawowe definicje i pojęcia  

 

1. Zdrowie wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),1 to: stan dobrego samopoczucia 

fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub 

niepełnosprawności. Zdrowie to również zdolność do pełnienia ról społecznych, 

adaptacji do zmian środowiska i radzenia sobie z tymi zmianami. 

We współczesnej koncepcji zdrowia podkreśla się także, że zdrowie jest:  

• wartością – dzięki której każdy może realizować swoje aspiracje, zmieniać 

środowisko i radzić sobie z nim,  

• zasobem – gwarantującym rozwój społeczeństwa, 

• środkiem – do codziennego życia umożliwiającym lepszą jego jakość.  

Fundamentalne warunki zapewniające zdrowie to: pokój, stabilny system ekonomiczny, 

odtwarzalne zasoby naturalne, globalne i lokalne bezpieczeństwo obejmujące 

bezpieczeństwo ekonomiczne, a także mieszkanie, żywienie, edukacja, zarobki, 

sprawiedliwość i równość społeczna. 

                                                 
1  http://www.izp.wroclaw.pl/54/125/artykuly/strona-glowna.html 
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Największe znaczenie i wpływ na zdrowie ma prozdrowotny styl życia, czyli świadome 

zachowania sprzyjające utrzymaniu i ochronie zdrowia. Pod tym hasłem kryją się:  

• aktywność fizyczna, 

• racjonalne żywienie, 

• utrzymywanie czystości ciała i otoczenia,  

• zachowanie bezpieczeństwa, 

• radzenie sobie ze stresem,  

• poddawanie się profilaktycznym badaniom medycznym, itp. 

 

2. Promocja zdrowia2 - wg ustawy o działalności leczniczej to działania umożliwiające 

poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami 

warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu 

życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu. 

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia odbyła się w 1986 roku w 

Ottawie. Podczas niej określono działania promocyjne w sferze zdrowia takie jak3: 

• budowanie prozdrowotnej polityki społecznej, 

• tworzenia środowisk sprzyjających zdrowiu, 

• wzmacnianie działań zbiorowych, 

• rozwijanie umiejętności indywidualnych, 

• reorientacja służby zdrowia. 

Obecnie publiczny udział w określaniu problemów, podejmowanie decyzji dotyczącej 

poprawy lub zmiany czynników warunkujących zdrowie to naczelne zadania promocji 

zdrowia. Do podstawowych działań promocji zdrowia zalicza się obecnie trzy nierozłączne 

elementy: 

• edukację zdrowotną, 

• zapobieganie chorobom, 

• lokalna politykę zdrowotną. 

 

3. Profilaktyka zdrowotna4 – to działania mające na celu zapobieganie chorobom, 

poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. 

                                                 
2 Art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016, poz. 1638 ze zm.) 
3 http://www.lepszezdrowie.info/edytorial3-profilaktyka.htm 
4 http://www.wz.wzp.pl/prewencja-zdrowotna-profilaktyka 
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Prowadzenie działań profilaktycznych przynosi w krótszej lub dłuższej perspektywie 

wymierne korzyści w postaci: 

• poprawy świadomości zdrowotnej populacji, 

• zwiększenia zaangażowania społecznego, 

• poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, 

• zwiększenia wykrywalności chorób we wczesnym stadium rozwoju, 

• zmniejszenia ilości osób z powikłaniami chorób i trwałym inwalidztwem, 

• zmniejszenia liczby zachorowań i zgonów, 

• zmniejszenia absencji chorobowej, 

• obniżenia kosztów leczenia, 

• mniejszych strat finansowych (zasiłki chorobowe, straty produkcyjne) 

 

4. Edukacja zdrowotna5 - proces, w trakcie którego ludzie uczą się dbać o zdrowie 

własne i innych osób. Koncentruje się ona na uświadamianiu związków między 

zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecznym. 

Edukacja zdrowotna obejmuje głównie działania informacyjne, których bezpośrednim 

celem jest ukształtowanie sprzyjających zdrowiu przekonań motywacji i umiejętności, 

a co za tym idzie postaw zdrowotnych jednostki, które powinny prowadzić do 

realizacji zachowań służących zdrowiu. 

 

5. Polityka zdrowotna – to część polityki społecznej, służącej zaspokajaniu potrzeb 

zdrowotnych. Opiera się na kilku głównych założeniach:6 

• rozeznaniu rzeczywistych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, 

• analizie sprawności działającego systemu opieki zdrowotnej, ocenie jego 

zasobów intelektualnych i materialnych, poziomu i jakość udzielanych 

świadczeń, 

• uwzględnianiu potencjału i rezerw w zakresie postępu naukowego                            

i technicznego medycyny, 

• kalkulacji rzeczywistych kosztów lecznictwa, 

• współodpowiedzialności za zdrowie społeczeństwa wszystkich sektorów 

mających bezpośredni i pośredni wpływ na promocję, zachowanie i ochronę 

zdrowia. 

                                                 
5 http://www.lepszezdrowie.info/edytorial3-profilaktyka.htm 
6 http://epidemiologia.sum.edu.pl/wp-content/uploads/2012/10/Seminarium-2.pdf 
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Polityka zdrowotna to nic innego jak wybór problemów priorytetowych dla danej 

społeczności,  oparty na analizie celów, grup docelowych i środków działania jakie powinny 

zostać zastosowane.  

 

III. Charakterystyka powiatu namysłowskiego pod względem wybranych 

problemów demograficznych.7 

Powiat Namysłowski zlokalizowany jest w północno – zachodniej części 

województwa opolskiego, zajmując powierzchnię 748 km2. Jego obszar obejmuje cztery 

gminy wiejskie  Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków oraz piątą o charakterze miejsko-

wiejskim: Namysłów.  

Powiat Namysłowski jest najmniej zaludnionym obszarem na terenie województwa na 1 km² 

przypadają 57 osoby.  

Sytuacja demograficzna  

Powiat Namysłowski Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba mieszkańców ogółem 43276 43149 43011 42881 42809 42615 

 

1. Wykres nr 1 – liczba ludności  

 

Z powyższej tabeli wynika, że na przestrzeni sześciu ostatnich lat, liczba ludności zmniejszyła 

się o 661 os., co stanowi 1,55 % populacji 

Przyrost naturalny 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

urodzenia żywe 448 414 403 375 364 367 

zgony  424 445 498 449 465 451 

przyrost  naturalny 24 -31 -95 -74 -101 -84 

 

                                                 
7 Dane demograficzne pochodzą z opracowania Urzędu Statystycznego w Opolu „Portrety gmin powiatów województwa opolskiego w latach 
2010-2015”, Opole 2016 
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2.  Wykres nr 2 – Przyrost naturalny 

 

Przedstawione dane potwierdzają, iż powiat namysłowski wpisuje się w trendy 

ogólnokrajowe, notując ujemny przyrost naturalny. W ciągu sześciu ostatnich lat zanotowano 

2.371 urodzeń żywych i  2.732 zgonów, co daje ujemny przyrost -361. 

Spadek liczby urodzeń, który nastąpił od 2010 roku, spowoduje znacznie pogorszenie 

proporcji między najmłodszymi a najstarszymi generacjami. Znajdzie to odzwierciedlenie w 

wielkościach wskaźnika określającego relacje międzypokoleniowe populacji, czyli liczbą 

osób w wieku 65 lat i więcej przypadającą na 1000 osób w wieku 0 – 14 lat, a w 

konsekwencji starzenie się społeczeństwa. 

Szczegółowa struktura demograficzna powiatu namysłowskiego w roku 2015 

Liczba ludności ogółem: 42.615 

Powiat  

Namysłowski 

płeć ludność wg 

biologicznych grup 

wiekowych 

w % populacji 

ludność wg ekonomicznych grup wiekowych 

w % populacji 

mężczyźni kobiety 0-14 15-64 65l. i 

więcej 

przedprodukcyjny produkcyjny Poprodukcyjny  

20.842 21.773 14,4 70,5 15,1 17,7 63,5 18,8 

 

W roku 2016 w dwóch gminach powiatu namysłowskiego – Pokój i Namysłów -  

odnotowano dodatni przyrost naturalny, co przełożyło się na dodatni przyrosty naturalny 

na terenie całego powiatu namysłowskiego + 98 (527 zgonów i 625 urodzeń). Ponieważ jest 

to pierwszy przypadek od 6 lat, trudno przewidzieć czy jest to sytuacja incydentalna czy też 

trend utrzyma się na lata przyszłe.8 

 

 

                                                 
8 Na podstawie danych gmin z terenu powiatu namysłowskiego na dzień 31.12.2016 r. 
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Prognoza demograficzna9 

 Wyniki prognozy ludności Polski wskazują na negatywny kierunek zmian 

demograficznych. Charakterystyczną cechą spodziewanych przemian jest zmniejszanie się 

liczby ludności oraz postępujący proces starzenia.  

O poważnej ewolucji struktury ludności świadczą zmiany udziału każdej z grup wiekowych 

populacji. W roku 2013, osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym, stanowiły po 

ok. 18% ludności, pozostałe 63% to osoby w wieku produkcyjnym. Według prognozy na rok 

2050, osoby w wieku produkcyjnym stanowić będą jedynie 56% populacji.  

Wszystkie scenariusze przewidują systematyczny spadek liczby ludności Polski - w skrajnych 

przypadkach – w roku 2050 - szacuje się liczbę mieszkańców Polski w na 32,1 mln, w 

najbardziej optymistycznym na 36,3 mln.  

 W okresie objętym prognozą, wiek środkowy, będzie wzrastał na terenie całego kraju. 

Prognozuje się, że najstarszymi województwami staną się: opolskie (średnia wieku 56,1 lat), 

świętokrzyskie (średnia wieku 55,9 lat) i podlaskie (średnia wieku 55,1 lat). 

Szacuje się, że wydłużeniu ulegnie czas życia mieszkańców Opolszczyzny do 82,5 lat dla 

mężczyzn (w roku 2013 - 73,36 l.) i 87,4 dla kobiet (w roku 2013 - 80,9 l.) 

Prognoza zamian stanów ludności w powiecie namysłowskim w l. 2020-2050 (w tys.)10 

Powiat 

Namysłowski 

2015 2020 2030 2020 2050 

42,6 41,9 39,9 37,3 34,3 

 

3. Wykres nr 3 – prognoza liczby ludności w Powiecie Namysłowskim w l. 2020-2050 

 
 

                                                 
9 Opracowanie „Prognoza ludności na l. 2014-2050”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014 
10 Dane demograficzne pochodzą z opracowania Urzędu Statystycznego w Opolu „Portrety gmin powiatów województwa opolskiego w 

latach 2010-2015”, Opole 2016 
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Szacuje się - że w stosunku do roku 2015 - w roku 2050, liczba ludności w powiecie 

namysłowskim spadnie o 8,3 tys. Natomiast na terenie województw opolskiego spadek ten 

może wynosić aż 251,4 tys. 

 

IV. Sytuacja zdrowotna mieszkańców powiatu namysłowskiego 

1. Lecznictwo ambulatoryjne11  

Ilość porad medycznych udzielonych w ambulatoryjnych poradniach 

specjalistycznych 

l.p. Nazwa poradni Liczba udzielonych porad 

2012 2013 2014 2015 

1. Neurologiczna  4261 4221 4622 5078 

2. Pulmonologiczna  1566 1678 1585 1631 

3. Reumatologiczna 1367 1351 1395 1645 

4. Ginekologiczno- położnicze  14508 14786 14950 14649 

5. Okulistyczne 6836 7224 7332 7071 

6. Dermatologiczno- wenerologiczna 5763 6692 7311 6595 

7. Otolaryngologiczna 3166 3677 4606 3646 

8. Diabetologiczna 793 800 1192 785 

9. Chirurgiczna 5161 5063 4859 4877 

10. Urologiczna  3481 4089 4274 4356 

11. Zdrowia psychicznego 1564 1448 943 1488 

12. Kardiologiczna 1278 1430 1409 1293 

13. Urazowo- Ortopedyczna 5061 5046 5023 5361 

14. Alergologiczna 6028 5977 5288 6063 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że znakomita większość udzielonych porad 

utrzymuje się na stałym poziomie lub ma tendencje wzrostowe. 

Do poradni które udzieliły największej ilości świadczeń (poza ginekologiczno-położniczymi) 

zaliczamy: okulistyczną, dermatologiczno-wenerologiczną, alergologiczną, urazowo-

ortopedyczną i neurologiczną. Dane dotyczące poradni reumatologicznej nie odzwierciedlają 

faktycznie udzielonej ilości porad, ponieważ obejmują tylko poradnię w Namysłowie, bez 

poradni w Pokoju, z której korzysta duża część mieszkańców powiatu namysłowskiego.  

W przypadku świadczeń udzielanych przez poradnie: alergologiczną, kardiologiczną i 

neurologiczną, zapotrzebowanie jest zdecydowanie wyższe i ograniczone limitami przyjęć.  

 Na szczególną uwagę zasługuje brak poradni endokrynologicznej. Z opublikowanej                

w 2016 roku „Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób wydzielenia wewnętrznego dla 

województwa opolskiego”, wynika, że umieralność z powodu chorób wydzielania 

wewnętrznego jest wyższa na Opolszczyźnie niż tendencje ogólnopolskie, natomiast powiat 

namysłowski zajmuje, w tym zakresie, piąte miejsce w województwie.   

                                                 
11 Informacje pochodzą ze sprawozdań składanych przez placówki AOS na terenie powiatu – źródło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
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Powyższa analiza ma częściowe przełożenie na wskaźniki zachorowalności. W 

tabelach „Szczegółowa analiza wybranych schorzeń dzieci i młodzieży na terenie powiatu 

namysłowskiego (wiek 0-18 lat) w latach 2013-15” i „Szczegółowa analiza wybranych 

schorzeń mieszkańców powiatu namysłowskiego (po 19 r.ż.) w latach 2013-15”, 

przedstawiono najczęściej występujące grupy schorzeń leczonych w specjalistce 

ambulatoryjnej.              

W przedziale 0-18 lat są to: zniekształcenia kręgosłupa, zaburzenia refrakcji i 

akomodacji oka, alergie i dychawica oskrzelowa. Na szczególną uwagę zasługuje również 

stale wzrastający problem otyłości i niedożywienia.  

Zniekształcenia kręgosłupa, zaburzenia refrakcji i akomodacji oka i dychawica oskrzelowa, 

najliczniej występują w przedziale wieku 10-14 lat, natomiast alergie w wieku 0-2 lata.  

W omawianym okresie, opieką czynną, objęto kolejno 1326, 1327 i 1298 dzieci i młodzieży. 

 U osób powyżej 18 r.ż., notuje się stały wzrost we wszystkich jednostkach 

chorobowych, należy jednak pamiętać, że przynajmniej część rozpoznanych przypadków 

wynika z coraz lepszej i bardziej dostępnej diagnostyki.  

Najwięcej zachorowań dotyczy układu krążenia, obwodowego układu nerwowego, chorób  

układu mięsno-kostnego i tkanki łącznej.   

 W omawianym okresie, opieką czynną, objęto kolejno 6833, 6306 i 9046  osób wieku 

powyżej 18 lat. 
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Szczegółowa analiza wybranych schorzeń dzieci i młodzieży na terenie powiatu namysłowskiego (wiek 0-18 lat)12 

w latach 2013-2015 
Rozpoznanie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Zachorowania 

ogółem 

Zachorowania 

pierwszorazowe  

Zachorowania 

ogółem 

Zachorowania 

pierwszorazowe  

Zachorowania 

ogółem 

Zachorowania 

pierwszorazowe  

Niedokrwistość 31 4 33 5 43 8 

Choroby tarczycy 17 0 15 1 24 7 

Cukrzyca 15 0 14 0 12 1 

Otyłość 100 20 109 17 132 14 

Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka  200 9 189 7 215 17 

Dychawica oskrzelowa  98 13 109 20 146 25 

Alergie pokarmowe  93 12 99 13 111 13 

Alergie skórne  124 33 132 21 140 18 

Zniekształcenie kręgosłupa 361 16 368 23 364 22 

Nowotwory  1 0 1 1 2 0 

Niedożywienie  16 6 12 0 15 1 

Upośledzenie umysłowe 8 0 10 3 8 0 

Padaczka  4 0 8 3 8 0 

Dziecięce porażenie mózgowe 9 0 8 3 8 0 

Szczegółowa analiza wybranych schorzeń osób w wieku 19 lat i więcej13 

w latach 2013-2015 
Rozpoznanie Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Zachorowania 
ogółem 

Zachorowania 
pierwszorazow

e  

Zachorowani
a ogółem 

Zachorowania 
pierwszorazow

e  

Zachorowania 
ogółem 

Zachorowania 
pierwszorazow

e  

Gruźlica  28 5 31 5 33 0 

Nowotwory 141 64 151 33 241 62 

Choroby tarczycy  39 17 186 18 295 47 

Cukrzyca 535 29 460 30 811 97 

Niedokrwistość 163 14 169 20 230 43 

Choroby obwodowego układu nerwowego 1359 96 1388 68 1612 153 

Przewlekła choroba reumatyczna 60 4 57 3 68 9 

Nadciśnienie 1699 74 1447 63 2351 160 

Choroby naczyń mózgowych 349 36 341 31 442 58 

Choroby niedokrwienne serca 632 28 548 32 722 48 

Przebyty zwał serca  210 23 200 17 264 26 

Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa  419 49 372 34 517 45 

Przewlekłe choroby układu trawiennego 566 73 543 69 813 121 

Choroby układu mięsno kostnego i tkanki łącznej  650 55 619 58 1079 148 

 

                                                 
12 Dane udostępnione przez Centrum Systemów Informacyjnych wg formularza sprawozdawczego MZ-11 
13 Dane udostępnione przez Centrum Systemów Informacyjnych wg formularza sprawozdawczego MZ-11 
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4.  Wykres nr 4 – Liczba schorzeń ogółem, dzieci w latach 2013-2015 
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5.  Wykres nr 5 – Liczba schorzeń ogółem, osoby od 19 r.ż., lata 2013-20
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2. Lecznictwo zamknięte14 

Hospitalizacje z powodu nowotworów  

 
Typ nowotworu złośliwego 

u kobiet 

Hospitalizacja  

rok 2012  rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Jajnika 0 1 5 14 

Trzonu macicy 17 21 11 4 

Szyjki macicy 2 3 3 4 

Sutka 31 32 15 41 

Jelita grubego 7 12 16 23 

Nerki 3 1 3 6 

Żołądka i dwunastnicy 4 7 3 1 

Trzustki 1 3 2 4 

Oskrzela, płuca, opłucna 3 2 1 6 

Białaczki 5 0 0 0 

Skóry w tym czerniaki 1 1 0 0 

Pęcherza moczowego  25 22 25 33 

Razem  99 105 84 136 

 
Typ nowotworu złośliwego 

u mężczyzn 

Hospitalizacja  

rok 2012  rok 2013 rok 2014 rok 2015 

Gruczołu krokowego 12 5 4 9 

Przełyku 5 2 4 1 

Krtani, gardła 4 12 4 10 

Odbytnicy 11 18 32 13 

Jelita grubego 12 10 20 21 

Nerki 4 5 10 11 

Żołądka i dwunastnicy 2 2 7 5 

Trzustki 4 2 3 3 

Oskrzela, płuca, opłucna 7 9 30 17 

Skóry w tym czerniaki 0 1 0 1 

Pęcherza moczowego  52 71 70 85 

Razem  113 137 184 176 

 

  
 

6.  Wykres nr 6 – hospitalizacje mieszkańców powiatu namysłowskiego, z powodu nowotworów, w latach 2012-2015 

 

                                                 
14 Na podstawie danych udostępnionych przez o/odział Narodowego Funduszu Zdrowia 
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 Hospitalizacje mieszkańców powiatu namysłowskiego z powodu nowotworów – poza 

rokiem 2014 w przypadku kobiet – mają tendencje rosnące. Przeważająca część osób 

leczonych to mężczyźni, których hospitalizacje, w latach 2012-2015, stanowiły 58,99%. 

 W przypadku hospitalizacji kobiet, najczęściej występującym typem nowotworu, jest 

nowotwór sutka stanowiący 28,06% leczonych, następnie pęcherza moczowego – 24,76% i 

jelita grubego – 13,68%. 

 Mężczyźni najczęściej hospitalizowani byli z powodu nowotworu pęcherza 

moczowego – 45,57%, odbytnicy – 12,13% i jelita grubego – 10,33%. 

Najczęstsze przyczyny hospitalizacji mieszkańców powiatu namysłowskiego 

Rodzaj schorzenia  Hospitalizacje mieszkańców powiatu  

namysłowskiego 

rok 2012  rok 2013 rok 2014 rok 2015 Razem – lata 

2012-2015 

Choroby układy krążenia (bez 

zawałów) 

1474 1394 1436 1440 5744 

Zawały mięśnia sercowego 151 134 135 119 539 

Choroby układu trawiennego 894 846 889 922 3551 

Choroby układu oddechowego 1222 1203 1017 1033 4475 

 

  
 

6. Wykres nr 7 – Najczęstsze przyczyny hospitalizacji mieszkańców powiatu namysłowskiego  w latach 2012-2015 

 

W przypadku hospitalizacji pozostałych schorzeń, wzrost zachorowalności notowany 

jest w przypadku chorób układu krążenia (poza zawałami, gdzie odnotowano niewielki ale 

systematyczny spadek) i układu trawiennego. 

W latach 2012-2015, najwięcej hospitalizacji spowodowanych było schorzeniami układu 

krążenia – 43,91%.  

4. Zaburzenia psychiczne15  

Wśród pacjentów namysłowskiej Poradni Zdrowia Psychicznego dominują zaburzenia 

organiczne – 30% pacjentów, drugą w kolejności grupę stanowią zaburzenia nerwicowe 

                                                 
15 Na podstawie danych uzyskany z Poradni Zdrowi Psychicznego w Namysłowie 
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związane ze stresem i somatoformiczne 29%, trzecią – schizofrenia 25%. Pozostałe 

schorzenia to: epizody afektywne – 7%, depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe – 

6%, zespół uzależnień związany z alkoholem – 3%. 

Analiza zapadalności 

Ilość pacjentów w PZP utrzymuje się na podobnym poziomie, analogicznie wyglądają 

przypadki pacjentów pierwszorazowych. Miejsce zamieszkania nie ma większego wpływu na 

podjęcie leczenia, w przypadku płci, grupę dominująca stanowią kobiety (w analizowanym 

okresie stanowiły od 56% do 65% objętych opieka czynną). 

 

rok 

Liczba osób objętych 

 opieką czynną 

Pacjenci 

pierwszorazowi 

Miejsce 

zamieszkania 

Mężczyzn  Kobiet miasto wieś 

2012 163 272 116 214 221 

2013 175 227 101 219 183 

2014 119 228 100 136 211 

2015 172 274 146 211 235 
 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Namysłowie leczy wyłącznie dorosłych 

pacjentów.  

5. Nowotwory16 

Choroby nowotworowe, ze względu na problem diagnostyczny, rodzaj schorzenia i 

przewlekłość leczenia, stanowią poważny problem zdrowotny – dlatego też poddany został 

dodatkowej analizie.  

 Zachorowalność na choroby nowotworowe w powiecie namysłowskim, kształtuje się 

na poziomie 3,79-5% ,zachorowalności województwa opolskiego. 

W latach 2012-2014, tendencja zapadalności na ten rodzaj schorzeń, była odmienna dla 

mieszkanek i mieszkańców powiatu namysłowskiego. W przypadku mężczyzn notowano 

stały wzrost zachorowalności, i tak w roku 2012, diagnostyka chorób nowotworowych w 

powiecie namysłowskim, stanowiła 3,96% schorzeń całego województwa (84 os.), w roku 

2013 – 4,67% (103 os.), a 2015 – 5% (117 os.). Odmienne trendy zanotowano w przypadku 

zachorowalności kobiet, która stanowiła kolejno 5,05% w r. 2012 (106 os.), 4,76% w r. 2013 

(102 os.) i 3,79% w r. 2014 (87 os.), ogółu zapadalności w województwie opolskim  

Zachorowalność kobiet z terenu powiatu namysłowskiego w l. 2012-2014, z podziałem na wybrane 

typy nowotworów  

 
Typ nowotworu złośliwego 

u kobiet 

Zachorowalność  Razem  

l. 2012-2014 2012 2013 2014 

Jajnika 4 3 2 9 

Trzonu macicy 11 16 7 34 

Szyjki macicy  2 3 5 10 

Sutka  23 21 9 53 

                                                 
16 Krajowy Rejestr Nowotworów l. 2012-2014, Opolskie Centrum Onkologii  
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Jelita grubego  8 7 12 27 

nerki 4 1 4 10 

Żołądka 3 3 4 9 

Trzustki  1 4 4 9 

Oskrzela i płuca  9 9 7 25 

Białaczki   5 1 3 9 

Skóry (w tym czerniaka) 11 9 12 32 

Pęcherza moczowego  3 1 2 6 

Inne  22 24 16 62 

            

 

8.  Wykres nr 8 - zachorowalność na wybrane typy nowotworów w l. 2012-2014, kobiety z terenu powiatu namysłowskiego  

 

Zachorowalność mężczyzn z terenu powiatu namysłowskiego w l. 2012-2014, z podziałem na 

wybrane typy nowotworów 

 
Typ nowotworu złośliwego 

u mężczyzn 

Zachorowalność  Razem  

l. 2012-2014 
2012 2013 2014 

Gruczołu krokowego 13 13 15 51 

przełyku 2 3 1 6 

Krtani  1 4 3 8 

Odbytnicy  1 8 10 19 

Jelita grubego  7 7 8 22 

nerki 3 7 6 16 

Żołądka 4 5 5 14 

Trzustki  2 1 1 4 

Oskrzela i płuca  16 16 23 55 

Skóry (w tym czerniaka) 13 6 11 30 

Pęcherza moczowego  7 8 14 29 

Inne  15 25 20 60 
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9.  Wykres nr  9 - zachorowalność na wybrane typy nowotworów w l. 2012-2014, mężczyźni z terenu powiatu namysłowskiego  

Z powyższych wykresów wynika, że największa zachorowalność na nowotwory występuje: 

• u kobiet – nowotwory stuka, trzonu macicy i skóry, co stanowi częściową zmianę w 

stosunku do poprzedniej analizy zapadalności z l. 2004-2008, gdzie najwięcej 

zachorowań stwierdzono w obrębie sutka i jajnika   

• u mężczyzn - nowotwory oskrzela i płuca, gruczołu krokowego, skóry i pęcherza 

moczowego, co poza nowotworem skóry, stanowi odzwierciedlenie epidemiologii z 

analizy w l. 2004-2008 

Poziom umieralności z powodu nowotworów, w województwie opolskim jest 

mniejszy od krajowego o 2,3%, przy czym ta różnica jest bardziej korzystna w przypadku 

kobiet (4,3%), niż mężczyzn (0,8%). Jednak największa umieralność z powodu nowotworów 

na Opolszczyźnie występuje w powiecie namysłowskim, gdzie poziom przewyższa o 10,8% 

średnią krajową, która wynosi 24,5%17  

6. Zachorowalność na choroby zakaźne na terenie powiatu namysłowskiego18  

Lp. Nazwa jednostki chorobowej Rok 

2012 2013 2014 2015 

1 Pokąsania przez psa 71 50 96 82 

2 Styczność i narażenie na wściekliznę (z koniecznością szczepień) 6 0 5 5 

3 HBS 4 4 0 0 

4 HCV 3 1 7 1 

5 WZW typu „B” 2 2 2 4 

6 WZW typu „C” 2 1 1 3 

7 Podejrzenie inwazyjnej choroby meningokokowej 1 0 0 0 

8 Podejrzenie posocznicy 0 0 0 0 

9 Zatrucie pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella 2 5 5 9 

10 Yersienioza 0 0 0 0 

11 Choroba z Lome – Borelioza 5 7 13 26 

                                                 
17 Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa opolskiego, r. publikacji 2016 
18 Dane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Namysłowie  
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12 Krztusiec 0 1 2 2 

13 Gruźlica 14 10 8 15 

14 Zapalenie opon mózgowych nieokreślone 3 1 2 0 

15 Podejrzenie zatrucia pokarmowego 0 0 0 0 

16 Podejrzenie grypy typu A(H1N1) 0 0 0 0 

17 Płonica (szkarlatyna) 14 25 21 6 

18 Ospa wietrzna 147 70 130 127 

19 Różyczka 6 4 1 1 

20 Lamblioza (giardioza)  8 10 6 10 

21 Róża 0 1 3 2 

22 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 1 3 7 2 

23 Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem - nieokreślone) 6 2 0 0 

24 Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieli do lat 2 wywołane przez 

Rotawirusy 

0 2 0 83 

 

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych jest zadawalająca. W dużej mierze 

to rezultat wysokiego odsetka przeprowadzonych szczepień. Na przestrzeni lat obserwuje się 

znaczną poprawę sytuacji epidemiologicznej w zakresie zatruć pokarmowych.  

 

V. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych – świadczonych w oparciu o kontrakt z 

Narodowym Funduszem Zdrowia. 

1. Lecznictwo zamknięte   

Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa szpitale wieloprofilowe: 

 

1.1.Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., 46-100 Namysłów, ul. Oleśnickiej 4. 

Profile oddziałów i liczba łóżek: 

• Wewnętrzny – 30 łóżek, 

• Dziecięcy – 12 łóżek, 

• Ginekologiczno-Położniczy – 23 łóżek, 

• Neonatologiczny – 8 łóżek, 

• Chirurgiczny – 25 łóżek, 

• Urologiczny – 25 łóżek, 

• Oddział Medycyny Paliatywnej – 13 łóżek, 

• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 34 łóżek. 

1.2. Szpital w Pokoju - zlokalizowany przy ul. Namysłowskiej 22 w Pokoju,  który 

stanowi część Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-

Reumatologicznych z siedzibą w Kup.   

Profile działalności: 

• oddział rehabilitacji, 

• poradnie specjalistyczne z zakresu reumatologii i rehabilitacji.  
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1.3 Ośrodek lecznictwa Odwykowego w Woskowicach Małych. Placówka zajmuje się 

leczeniem uzależnień, posiada w swoich strukturach poradnię. 

2. Lecznictwo otwarte: 

2.1.Podstawowa opieka zdrowotna: 

Lp. Rodzaj świadczeń Miejsce świadczenia 

usług/ 

lokalizacja gabinetu 

Liczba praktyk 

1. Podstawowa opieka zdrowotna – pełny zakres Namysłów 3 

Kowalowice 1 

Domaszowice 1 

Pokój 1 

Świerczów 1 

Wilków 1 

2. Ambulatoryjna i wyjazdowa pomoc lekarska  i pielęgniarska 

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

Namysłów 1 

3. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne Namysłów 2 

Bukowie 1 

4. Położne środowiskowo rodzinne Namysłów 1 

5. Medycyna szkolna19 Namysłów 1 

 

2.2.  Stomatologia20 

Na terenie powiatu działa 11 indywidualnych praktyk lekarzy dentystów (12 

gabinetów), czego osiem gabinetów umiejscowione jest w Namysłowie, pozostałe 

sześć w: Kowalowicach, Domaszowicach, Świerczowie, Wilkowie. 

Powiat Namysłowski Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

Liczba udzielonych porad  18.438 18.745 14.964 14.163 

Liczba udzielanych porad przez z każdą z praktyk od lat utrzymuje się na podobnym 

poziomie. Spadek świadczeń zanotowany na przełomie roku 2013-2014, spowiadany 

był likwidacją dwóch praktyk, działających w ramach Narodowego funduszu 

Zdrowia.  

Czas oczekiwania na wizytę pierwszorazową jest różny, w zależności od  praktyki, 

wynosi od 1-10 miesięcy. Kontynuacja leczenia prowadzona jest bez dłuższych 

terminów oczekiwania. 

 

2.3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – prawie wszystkie placówki zlokalizowane 

są na terenie miasta Namysłowa – wyjątek stanowi jedna z poradni 

reumatologicznych, umiejscowiona w Pokoju. 

Lp. Rodzaj poradni  Liczba gabinetów 

1. Ginekologiczno-położnicza 3 

2. Okulistyczne 2 

                                                 
19 Praktyka sprawuje opiekę wszystkim placówkami szkolno-oświatowymi z terenu powiatu. 
20 Informacje pochodzą ze sprawozdań składanych przez stomatologów z terenu powiatu – źródło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
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3. Otolaryngologiczna 1 

4. Reumatologiczne 2 

5. Diabetologiczna 1 

6. Pulmonologiczna 1 

7. Neurologiczna 1 

8. Dermatologiczno-wenerologiczna 1 

9. Alergologiczna 1 

10. Chirurgii ogólnej 1 

11. Urazowo-ortopedyczna 1 

12. Kardiologiczna 1 

13. Urologiczna 1 

14. Zdrowia psychicznego 1 

 

     Zapewnienie realizacji świadczeń w ramach lecznictwa otwartego i zamkniętego  

należy ocenić pozytywnie. W większości udzielane świadczenia odpowiadają wysokości 

zapotrzebowania a nieprawidłowości mają charakter okresowy i zdarzają się w 

przypadkach natężonej zachorowalności, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym, 

a w przypadku poradni specjalistycznych i oddziałów szpitalnych z końcem roku 

kalendarzowego (za względu na limity Narodowego Funduszu Zdrowia).  

Poradnie w których występuje wydłużony okres oczekiwania to: kardiologiczna, 

urologiczna, chirurgiczna, alergologiczna, okulistyczna i dermatologiczna. W poradni 

diabetologicznej pacjenci przyjmowani są na bieżąco, ale kontrakt jest zdecydowanie za 

niski w stosunku do zapotrzebowania, pacjenci są więc przyjmowani na karty z 

podstawowej opieki zdrowotnej. Wydłużony czas oczekiwania, średnio 5 msc., występuje 

również w pracowni endoskopii.  

Ze względu na epidemiologię, na terenie powiatu, brak jest poradni wad postawy, 

i endokrynologicznej, oraz pełnowymiarowej poradni diabetologicznej.  

 

3. Ratownictwo medyczne21 

Powiat Namysłowski wchodzi w skład rejonu brzesko-namysłowskiego, obsługiwanego 

przez pięć karetek systemowych (trzy specjalistyczne i dwie podstawowe). Na terenie 

powiatu zlokalizowano dwa miejsca wyczekiwania karetek: w Namysłowie – zespół 

specjalistyczny, w Świerczowie – zespół podstawowy. Pozostałe miejsca wyczekiwania 

to dwie karetki w Brzegu (specjalistyczna i podstawowa) i karetka podstawowa w 

Grodkowie. 

Świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego udziela Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej FALCK Medycyna Sp z o.o. Region Opolski. 

 

                                                 
21 Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne 
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VI. Założenia planu zdrowotnego 

 

Celem nadrzędnym, działań opisanych w niniejszym Planie, jest poprawa zdrowia, a co 

za tym idzie polepszenie warunków zdrowotnych i jakości życia mieszkańców Powiatu 

Namysłowskiego. 

 

Cele główne Planu Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb Zdrowotnych dla 

Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022: 

• kształtowanie prozdrowotnego trybu życia, 

• zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób, 

• zmniejszenie zachorowalności i wskaźników umieralności, ze szczególnym 

uwzględnieniem schorzeń cywilizacyjnych i nowotworów, 

• poprawa jakości i rozwój usług medycznych,  

• tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu, 

• zwiększenie prozdrowotnej świadomości społecznej, 

• zmniejszenie różnic społecznych w stanie zdrowia populacji powiatu, 

• kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, osobami starszymi i potrzebującymi 

opieki długoterminowej.  

 

VII.   Strategiczne cele zdrowotne i działania zmierzające do ich osiągnięcia 
 

Cele strategiczne wyodrębniono i opracowano na podstawie zawartej w „Planie” analizy 

zachorowalności  i trendów demograficznych powiatu namysłowskiego.  

 

1. Cel strategiczny 1 – Profilaktyka wad postawy 

Zniekształcenia kręgosłupa to najczęściej występujące schorzenie wśród dzieci i 

młodzieży w wieku 0-18 l., mieszkających na terenie powiatu namysłowskiego. 

Główne przyczyny natężenia zachorowalności związane są z: wyprowadzeniem 

opieki lekarskiej ze szkół i niewystarczającą ilością badań przesiewowych, spadkiem 

aktywność fizycznej dzieci i młodzieży, spowodowanej spędzaniem większej ilości  

czasu przed komputerem, niewystarczającą liczba godzin - a w wielu szkołach, braku 

- gimnastyki korekcyjnej.  

Działania powinny zostać ukierunkowane na: 

• zwiększenie świadomości rodziców o konieczności przeprowadzania badań 

przesiewowych i korzyści płynących z aktywności fizycznej dzieci, 
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• podjęcie próby uruchomienia poradni wad postawy na terenie powiatu, 

• zapewnienie dostępności do zajęć z gimnastyki korekcyjnej prowadzonej 

przez wykwalifikowanych specjalistów, w każdej ze szkół, 

• działania zmierzające w kierunku zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i 

młodzieży, poprzez włączenie się szkół w organizację aktywnych form 

spędzania wolnego czasu, 

• wspieranie organizacji i stowarzyszeń organizujących i promujących aktywny 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży.  

2. Cel strategiczny 2 – Profilaktyka chorób: układu krążenia, układu oddechowego, 

chorób  nowotworowych i cukrzycy 

Nadrzędnym założeniem realizacji celu jest zwiększenie wczesnej wykrywalności i 

usprawnienie opieki czynnej z zakresu ww. schorzeń, poprzez: 

• prowadzenie kampanii informacyjnej uświadamiającej znaczenie wczesnej 

diagnostyki i rozpoczęcia czasu leczenia, w procesie rekonwalescencji, 

rehabilitacji i prowadzenia kuracji, 

• zwiększenie wykrywalności poprzez realizacje dostępnych programów 

zdrowotnych i badań przesiewowych,  

• wspieranie i włączanie się w realizację programów finansowanych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia, 

• promocję zdrowego trybu życia i prowadzenia działań edukacyjnych w 

obszarze następstw występowania chorób cywilizacyjnych i nowotworowych 

z  powodu stosowania używek, 

•  czynna współpraca z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby 

cierpiące na ww. schorzenia i stanowiącymi dla nich grupy wsparcia, 

• dążenie do poprawy infrastruktury medycznej z wymienionego obszaru, 

podniesienia jakości, rodzaju i dostępności do świadczeń medycznych – w tym 

podjęcia próby uruchomienia pełnowymiarowej poradni diabetologicznej.    

3. Cel strategiczny 4 – Zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu, 

przeciwdziałanie uzależnieniom i zaburzeniom psychicznym 

Działania winny zostać ukierunkowane na ograniczenie palenia tytoniu, spożycia 

alkoholu i substancji psychoaktywnych, a tym samym doprowadzić do zmniejszenia 

szkód zdrowotnych spowodowanych ich stosowaniem.  

W zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych działania powinny zostać 

nakierowane na zmniejszenie się liczby osób z dyskomfortem psychicznym, 
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zwłaszcza z zaburzeniami na tle depresyjnym, lękowym i wynikającymi z nie 

radzenia sobie w sytuacjach stresogennych i kryzysowych. 

Realizacja celu planowana jest poprze: 

• wdrażanie przez placówki szkolno-oświatowe programów profilaktycznych 

dla młodzieży i rodziców, informujących o szkodliwości używek i 

następstwach ich stosowania oraz kształtowanie właściwego rozwoju 

psychospołecznego dzieci i młodzieży, w tym także nauki zachowań 

korzystnych dla zdrowia psychicznego, 

• prowadzenie kampanii informacyjnej, skierowanej do całej populacji, na temat 

skutków długotrwałego palenia tytoniu (w tym palenia biernego), picia 

alkoholu i przeciw wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami 

psychicznymi,  

• aktywne włączanie się do realizowanych programów rządowych,  

• promowanie, udzielanie pomocy grupom wsparcia i organizacjom 

pozarządowych działającym w obszarze profilaktyki uzależnień i profilaktyki 

zdrowia psychicznego, 

• egzekwowanie przepisów ustaw zdrowotnych, zawierających ograniczenia 

dotyczące sprzedaży i spożywania alkoholu i palenia tytoniu, połączone z 

informowaniem obywateli o prawach z nich wynikających. 

• aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem akcji 

informacyjnej skierowanej do pracodawców, przedstawiającej korzyści 

płynące z zatrudniania pracowników posiadających orzeczenia wydane z 

powodu zaburzeń psychicznych. 

4. Cel strategiczny 4 – Podniesienie standardów leczenia 

Realizacja celu ukierunkowana jest na poprawę jakości udzielanych świadczeń 

zdrowotnych w zakresie skuteczności, bezpieczeństwa i przestrzegania praw pacjenta, 

poprzez: 

• prowadzenia stałego monitoringu jakości i ilości usług zdrowotnych 

realizowanych na terenie powiatu, 

• stałe podnoszenie standardów udzielania świadczeń zdrowotnych, poprzez 

rozwój i modernizację bazy lokalowo-sprzętowej szpitala oraz rozbudowę 

jego infrastruktury informatycznej i telemedycznej, 

• prowadzenie skutecznego nadzoru właścicielskiego w obszarze zarządzania, 

jakości i ilości udzielanych świadczeń, 
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• podjęcie działań w kierunku tworzenia nowych poradni w oparciu o analizę 

aktualnych potrzeb zdrowotnych mieszkańców, w tym poradni: wad postawy, 

geriatrycznej, ortodontycznej, psychiatrii dziecięcej i endokrynologicznej oraz 

pełnowymiarowej poradni diabetologicznej i poradni pediatryczno-

gastroenterologicznej,  

•  prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców 

naszego powiatu w zakresie praw pacjenta i obowiązku ich przestrzegania 

przez instytucje udzielające świadczeń zdrowotnych.  

5. Cel strategiczny 5 – Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami starszymi i 

potrzebującymi opieki długoterminowej 

W związku z niekorzystnymi prognozami demograficznymi, wskazującymi na 

starzenie się społeczeństwa, a w konsekwencji duży wzrost liczby mieszkańców w 

wieku poprodukcyjnym, konieczne jest prowadzenie odpowiedniej polityki 

senioralnej. Oznacza to konieczność wprowadzenia kompleksowych rozwiązań 

polegających na  zapewnienia zaplecza medycznego i specjalnego.   

Realizacja celu powinna się odobywać poprzez:  

• skoordynowanie opieki senioralnej,  

• zwiększenie dostępności do lecznictwa otwartego w zakresie poradni 

rehabilitacyjnych, poradni leczenia bólu  i utworzenia poradni geriatrycznej, 

• rozwój bazy socjalno-opiekuńczej dla osób starszych i niesamodzielnych, w 

tym domów dziennego pobytu, 

• dostosowanie liczby miejsc w zakresie opieki długoterminowej, do 

faktycznego zapotrzebowania,  

• zwiększenie dostępności do domowej opieki długoterminowej, w tym 

hospicjum domowego.  

6. Cel strategiczny 6 – Kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem 

Realizację celu można osiągnąć poprzez stworzenie skoordynowanej, kompleksowej 

opieki zdrowotnej – w tym tworzenie specjalistycznych poradni pediatrycznych - 

mającej na celu objęcie opieką matki i dziecka na każdym etapie rozwoju, począwszy 

od ciąży i połogu. Konieczne jest ciągłe prowadzenie szeroko pojętej edukacji i 

profilaktyki.  

7. Cel strategiczny 7 – Przeciwdziałanie otyłości, promocja aktywnego trybu życia i 

zdrowego odżywiania 
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Ciągły wzrost odsetka osób z otyłością, wymaga podjęcia działań zmierzających do 

zmiany nawyków żywieniowych, oraz promocji zdrowego, aktywnego trybu życia, 

prowadzących w konsekwencji do zmniejszenia/eliminacji przypadków otyłości, a 

także poprawy ogólnego stanu zdrowia i życia  mieszkańców naszego powiatu, 

poprzez: 

• upowszechnianie wiedzy nt. zdrowego odżywiania, mające na celu zmianę 

nawyków żywieniowych  m.in.: zmniejszenie spożycia cukru, soli, tłuszczy i 

pustych węglowodanów, a zwiększenie w diecie ilości spożywanych ryb, 

warzyw, owoców i produktów z mąki pełnoziarnistej – co w efekcie przełoży 

się na zbilansowane odżywianie, zgodne z zapotrzebowaniem organizmu i 

zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia nadwagi i otyłości. 

• intensyfikacja edukacji zdrowotnej  oraz ilości i rodzaju aktywności fizycznej 

w szkołach, 

• włączanie się do programów rządowych propagujących zdrowe żywienie i 

aktywność fizyczną, 

• promocja aktywnego trybu życia, upowszechnianie wiedzy nt. korzyści 

zdrowotnych płynących z uprawiania sportów i negatywnych efektów tzw. 

„siedzącego trybu życia”, 

• wspieranie aktywności ruchowej oraz aktywne uczestniczenie w tworzeniu jej 

zorganizowanych form, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów i 

placówek szkolno-wychowawczych. 
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VIII. Podsumowanie 

 „Plan Polityki Zdrowotnej dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022”, stanowi 

dokument wskazujący obszary wymagające szczególnego zainteresowania samorządu, które 

w realizacji polityki zdrowotnej na terenie powiatu namysłowskiego powinny zostać uznane 

za priorytetowe.  

Gwarancję realizacji wyznaczonych celów stanowić będzie wola współpracy                                       

i zaangażowanie samorządów wszystkich szczebli, szczególnie gminnych i powiatowego, 

instytucji rządowych odpowiedzialnych za kreowanie i finasowanie ochrony zdrowia, oraz 

aktywnego włączenia się organizacji pozarządowych. Znaczna część zadań opisanych w 

niniejszym „Planie” spoczywa na placówkach szkolno-wychowawczych, co winno 

zobligować dyrektorów szkół do zwielokrotnienia działań w zakresie profilaktyki i edukacji 

zdrowotnej dzieci i młodzieży.  

Zadania opisane w  „Planie Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Potrzeb 

Zdrowotnych dla Powiatu Namysłowskiego na lata 2018-2022”, realizowane będą w miarę 

możliwości przeznaczanych na ten cel środków finansowych.  

 

Opracowała – Katarzyna Kuśmierczyk 

Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
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