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Polityka Zdrowotna dla miasta Torunia na lata 2019-2025

Jednym z najważniejszych zadań jednostek samorządu 
terytorialnego, które wynikają z ustawy o samorządzie 

gminnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, w tym z zakresu ochrony zdrowia. 

Miasto Toruń nieprzerwanie realizuje zadania służące ochronie 
zdrowia, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości 
życia mieszkańców miasta. Jednym z narzędzi regulacji w 

sferze ochrony zdrowia jest Polityka Zdrowotna. 
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Powody opracowania Polityki

Wewnętrzne:

ü Potrzeba racjonalizacji działań i wydatków dotyczących ochrony 
zdrowia w powiązaniu z priorytetami zaspokajania potrzeb 
zdrowotnych

ü Spójność z zapisami nowej Strategii Rozwoju Miasta Torunia do 
roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2028 r., która 
została przyjęta 17 maja 2018 roku; oraz ze Strategią Rozwoju 
Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023

Zewnętrzne:

ü Realizacja celów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia



Organizacja pracy nad Polityką 

Mieszkańcy Miasta – główni interesariusze Polityki
Mieszkańcy, przedstawiciele 3 sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego) biorący 

udział w konsultacjach społecznych

Zamawiający -
Prezydent Miasta Torunia

Koordynator prac 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zespół koordynujący ds. opracowania Polityki Zdrowotnej
Przewodniczący zespołu ds. opracowania Polityki Zdrowotnej

Zespół Roboczy ds. opracowania Polityki Zdrowotnej

Platforma 
internetowa do 

prowadzenia 
badań i 

konsultacji
Cyfrowy Manager 
– Administrator 

platformy

ResPublic
Wykonawca

Kierownik zespołu  
Koordynator projektu

Eksperci 
i moderatorzy, 

specjalista ds. badań 

Rada Miasta Torunia
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Partycypacja społeczna w procesie prac nad Polityką

Spotkania warsztatowe

Badanie społeczne w formie ankiety
411 ankiet zebranych wśród mieszkańców Torunia (186 w wersji 
papierowej, 225 w wersji elektronicznej). 

Spotkania 
warsztatowe

•Analiza 
SWOT

•Analiza 
problemów

Spotkanie 
kosultacyjne

•Dyskusja i 
zbieranie 
uwag do 
dokumentu 
Diagnozy

Spotkania 
warsztatowe

•Główne 
zapisy 
dokumentu 
Polityki

Spotkanie 
konsultacyjne

•Dyskusja i 
zbieranie 
uwag do 
projektu 
dokumentu 
Polityki



Partycypacja społeczna w procesie prac nad Polityką

Ankieta dla mieszkańców obejmowała poniższe zagadnienia: 
ü wiedza i potrzeby mieszkańców w zakresie profilaktyki, 

ü skala wydatków ponoszonych bezpośrednio przez ludność z 
dochodów własnych,

ü styl życia, dobrostan psychiczny (pojęcie to obejmuje doświadczanie 
przez człowieka pozytywnych emocji, częstotliwość występowania 
obniżonego nastroju, a także wysoki poziom zadowolenia z życia), 
zachowania prozdrowotne, zachowania autodestrukcyjne,

ü samoocena stanu zdrowia,

ü ocena zaspokojenia potrzeb zdrowotnych u mieszkańców Torunia,

ü ocena czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne.



Partycypacja społeczna w procesie prac nad Polityką

Ankieta dla mieszkańców – struktura badanej próby: 

ü 53% to osoby oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą (38% jako 
średnią)

ü 57% badanych posiada wyższe wykształcenie (31% - średnie) 

ü 55% to osoby pracujące (umowa), 6% przedsiębiorcy, 27% emeryci, 8% 
uczy się

ü 32% zamieszkuje w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 32% w 
dwuosobowym, 22% w trzyosobowym, 13% - czteroosobowym i 
większym

ü 40% osób jest w wieku 35-54 lata, 37% powyżej 55 lat, 22% poniżej 34 lat

ü 70% respondentów to kobiety, 30% mężczyźni



Diagnoza

Diagnoza do Polityki Zdrowotnej dla miasta Torunia na lata 2019-2025 
zawiera: 

• informacje ilościowe i faktograficzne przekazane przez Gminę Miasto 
Toruń (pochodzące z zasobów informacyjnych poszczególnych 
wydziałów Urzędu), miejskie jednostki organizacyjne oraz dostarczone 
przez instytucje zewnętrzne mające siedzibę w Toruniu i poza miastem, 

• wyniki badania ankietowego dla mieszkańców Torunia, n=411,

• informacje ilościowe, głównie statystyczne, pozyskane przez autorów 
opracowania ze źródeł powszechnie dostępnych, głównie z banku 
danych lokalnych GUS,

• inne informacje faktograficzne pozyskane przez autorów opracowania.



Diagnoza, obszary badawcze

Zakres przedmiotowy:

• Potrzeby i uwarunkowania zdrowotne społeczeństwa,

• Ocena stanu zdrowia mieszkańców Torunia, sytuacja epidemiologiczna, 

• Zasoby systemu ochrony zdrowia,

• Finansowanie ochrony zdrowia,

• Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.



Sytuacja epidemiologiczna

Obejmuje występowanie i rozmieszczenie stanów lub zdarzeń związanych 
ze zdrowiem w określonej populacji, w tym:

– częstości występowania i rozmieszczenia chorób
– rozpowszechnienia zgonów i ich przyczyn

Ocena sytuacji epidemiologicznej obejmuje:
– rozwój fizyczny, wydolność i sprawność fizyczną populacji
– chorobowość, czyli liczbę chorych
– zapadalność, czyli częstość występowania chorób
– umieralność, czyli liczbę zgonów
– śmiertelność, czyli liczbę zgonów z powodu określonej choroby

Badania obejmują analizę cech badanej populacji, takich jak:
– wiek
– miejsce zamieszkania
– narażenie na czynniki ryzyka



Wybrane informacje z Diagnozy
Dane o stanie zdrowia i otoczeniu (na podstawie danych statystycznych oraz danych UMT)

- Z roku na rok liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu 
PM10 w powietrzu maleje we wszystkich stacjach pomiaru.

- ok. 2,4% mieszkańców narażona jest na przekroczenie norm hałasu drogowego 
w dzień, w porze nocnej – 1,1%.

- Potencjał rekreacyjno-sportowy miasta Torunia tworzy ponad 300 elementów 
infrastruktury.

- Spada liczba ludności, ale dynamika spadku jest najniższa w porównaniu z 
miastami referencyjnymi (Olsztyn, Kielce, Częstochowa oraz Gliwice). Miasto 
Toruń w 2016 roku liczyło 202 521 mieszkańców

- Najwięcej przypadków zachorowań wśród mieszkańców dotyczyło chorób układu 
trawiennego (wiek 0 – 65 lat). Najwięcej przypadków zachorowań wśród osób 
powyżej 65 roku życia dotyczyło chorób układu krążenia.

- Najczęstszą przyczyną zgonów w Toruniu są choroby układu krążenia – 34% 
wszystkich zgonów w 2016. Kolejną najczęstszą przyczyną zgonów są 
nowotwory złośliwe – ok. 32% wszystkich zgonów.



Wybrane informacje z Diagnozy
Dane o stanie zdrowia i otoczeniu (na podstawie danych statystycznych oraz danych UMT)

- Od 2014 roku dominującą chorobą zakaźną jest grypa i zachorowania 
grypopodobne (ok. 40 tysięcy zachorowań każdego roku). Najwięcej przypadków 
zachorowań na grypę dotyczy dzieci do 14 roku życia. Najwięcej zrealizowanych 
szczepień wśród mieszkańców Torunia dotyczyło grypy (8 226 przypadków w 
2017 roku).

- Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost w 2017 zachorowań spowodowanych 
zatruciem pokarmowym i zakażeniem jelitowym (dominujące choroby zakaźne u 
osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym).

- Największy procent dzieci (98,3%) w 2017 roku zostało zaszczepionych 
przeciwko gruźlicy. Natomiast, najniższy procent odnotowano w przypadku 
szczepień przeciwko MMR-odra, świnka, różyczka (77%).



Wybrane informacje z Diagnozy
Organizacja opieki zdrowotnej (na podstawie danych statystycznych i danych NFZ)

- Na terenie Torunia funkcjonuje 14 podmiotów szpitalnych i miejsc opieki 
całodobowej, oraz 13 podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu 
zdrowia psychicznego.

- Nakłady finansowe NFZ na podstawową opiekę zdrowotną rosną średnio o 5 mln zł 
rocznie. W 2017 roku wydano na ten cel prawie 60 mln zł.

- Liczba osób korzystających ze świadczeń medycyny paliatywnej i świadczeń 
w hospicjum domowym rośnie z roku na rok i w 2017 roku było ich 7 817. Wzrasta 
wysokość nakładów na opiekę paliatywną i hospicyjną. W 2017 roku nakłady NFZ 
na świadczenia osiągnęły wartość 8 054 634,90 zł.

- Liczba porad rehabilitacji leczniczej maleje od 2014 roku. Pomimo spadku liczby 
porad na rehabilitację leczniczą wzrastają nakłady finansowe na ten cel. W 2017 
roku przeznaczono 12 225 204,81 zł.

- Nakłady finansowe NFZ na świadczenia realizowane w Toruniu z roku na rok 
są coraz wyższe. Porównując rok 2017 do roku 2014 suma nakładów wzrosła 
o ok. 16 pp. Największy udział nakładów finansowych NFZ ponosi na leczenie 
szpitalne (ok. 50% wszystkich nakładów każdego roku). 



- Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje i nadzoruje realizację programów 
profilaktycznych z zakresu badań prenatalnych, profilaktyki chorób odtytoniowych, 
raka piersi i raka szyjki macicy. W 2017 - 1 554 012,5 zł.

- Ponad 1,8% wydatków Torunia w 2016 roku stanowiły wydatki na ochronę zdrowia. 
Największy procent wydatków w 2016 roku stanowiły wydatki na szpitale ogólne 
(46%), następnie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (25%) i programy 
polityki zdrowotnej (11%).

- W Toruniu w 2017 roku zatrudnionych było 881 lekarzy i lekarzy dentystów, w 
porównaniu do innych miast liczba lekarzy na 10 tys. wypada przeciętnie. W 2017 
roku specjalistów było 535, co stanowiło 60,7 % ogólnej liczby lekarzy.

- Największy procent wśród lekarzy specjalistów w 2016 roku stanowili chirurdzy 
(12,7%), następnie specjaliści chorób wewnętrznych (7,7%), medycyny rodzinnej 
(7,3%), anestezjologii (6,2%), pediatrii (5,2%) oraz położnictwa i ginekologii (5,1%).

- W 2016 roku na programy profilaktyki zdrowotnej Miasto przeznaczyło 1 051 
644,00 zł. Największą pulę środków w 2016 roku przeznaczono na Program 
Promocji Zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół.

Wybrane informacje z Diagnozy
Organizacja opieki zdrowotnej (na podstawie danych statystycznych i danych NFZ)



Wybrane informacje z Diagnozy
Zdrowie w ocenie Torunian (na podstawie ankiety dla mieszkańców Torunia)

- Prawie połowa ankietowanych (49%) jest zdania, że ich stan zdrowia jest raczej dobry. 
Źle swój stan zdrowia ocenia 16% badanych.

- Najczęściej wskazywane przez ankietowanych problemy zdrowotne to: wady wzroku 
(171 wskazań), choroby układu krążenia (114) i układu ruchu (127).

- Ankietowani wskazywali, że na ich zdrowie największy wpływ ma styl życia i warunki 
pracy. Kolejne wskazane kwestie to dostęp do opieki zdrowotnej i kondycja psychiczna.

- 80% ankietowanych pozytywnie ocenia swoją sprawność fizyczną, większość 
ankietowanych deklaruje, że jest zadowolona z życia (76%).

- Ponad 80% ankietowanych zetknęło się z pojęciem profilaktyki zdrowotnej w zakresie: 
higieny osobistej, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i wykonywania różnych 
badań. 88% ankietowanych korzysta z badań profilaktycznych - najczęściej 
wykonywane są badania krwi. 

- Najczęściej ankietowani wiedzę na temat profilaktyki czerpią z Internetu (281 wskazań), 
od znajomych i rodziny (196) i z prasy (190).



- Większość ankietowanych (74%) uważa, że dostęp do publicznej infrastruktury zachęca do 
podejmowania aktywności fizycznej. Jednocześnie prawie połowa respondentów (45%) jest 
zdania, że w ich najbliższym otoczeniu dostęp do infrastruktury sportowej jest 
niewystarczający.

- Najwięcej badanych realizuje aktywność fizyczną 1-2 razy w tygodniu (41%) przez czas 0,5-1 
godziny.

- Najczęściej uprawianą aktywnością fizyczną jest jazda na rowerze (172 wskazania). Wśród 
innych odpowiedzi znalazły się spacery, fitness, gimnastyka, joga itd. (suma wskazań 121).

- W zakresie używek, większość badanych wskazała regularne spożycie kawy (75%) i słodyczy 
(50%), natomiast 30% - zadeklarowało regularne palenie papierosów. Najmniej osób spożywa 
regularnie napoje energetyczne i żywność fastfood (po 4%), a 9% regularnie spożywa alkohol 
(kilka razy w tyg.).

- Najwięcej ankietowanych osób wskazało, że  w Toruniu brakuje endokrynologa (według stanu 
za rok 2016 w Toruniu było 7 endokrynologów). Wskazywano także, że brakuje kardiologa, 
ortopedy, okulisty i urologa.

- Ankietowani mieszkańcy Torunia średnio miesięcznie wydają 100-250 zł na ochronę 
zdrowia (opłaty za świadczenia medyczne, leczenie prywatne, rehabilitacja i leki).

Wybrane informacje z Diagnozy
Zdrowie w ocenie Torunian (na podstawie ankiety dla mieszkańców Torunia)



Główne czynniki wpływające na stan zdrowia społeczeństwa

ü styl życia (wpływ na zdrowie człowieka w 53%)

ü środowisko fizyczne (wpływ na zdrowie człowieka w 21%)

ü czynniki genetyczne (wpływ na zdrowie człowieka w 16%)

ü opieka zdrowotna (wpływ na zdrowie człowieka w 10%)

* Wysocki, M. J., Miller, M. (2003). Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe 
zdrowie publiczne.  Przegląd epidemiologiczny, 57, 505-12.

Wprowadzenie do Polityki



ü Polityka Zdrowotna dla miasta Torunia na lata 2019-2025 pełni 
funkcję regulatora dla decyzji ciągłych lub powtarzalnych, 
podejmowanych w różnym czasie i w różnych obszarach 
ochrony zdrowia, które mają wspólne cele. Określa ona zasady, 
stanowiące ogólne wytyczne, kryteria i granice podejmowania tych 
decyzji. 

ü Polityka określa ramy merytoryczne, społeczne, ekonomiczne 
i organizacyjne dla podejmowanych decyzji, oraz odnosi się do 
sposobów inicjowania, koordynowania i wspierania przez Miasto 
działań wszystkich podmiotów systemu ochrony zdrowia. 

ü Fundamentalną zasadą jest zasada racjonalnego wydatkowania 
środków na finansowanie ochrony zdrowia.

Istota Polityki



Rola Miasta, kilka ważnych uwag …

ü w największym stopniu samorząd odpowiada za działania 
w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, 

ü samorząd nie ma bezpośredniego wpływu na poziom zabezpieczenia 
w zakresie medycyny naprawczej, 

ü organizatorem i płatnikiem medycyny naprawczej jest NFZ,

ü działania Miasta są ograniczone do ewentualnego wnioskowania, 
postulowania i wspierania starań sp. zoz-ów o wyegzekwowanie 
swoich praw. 

ü poza aspektami związanymi z bezpośrednimi oddziaływaniami na 
zdrowie i kształtowanie postaw zdrowotnych, na stan zdrowia 
mieszkańców wpływają: stan powietrza i wody, natężenie hałasu, 
warunki pracy, ukształtowanie przestrzeni publicznej oraz jakość 
środowiska.



Dokument Polityki nie zastępuje planów i programów służących 
bezpośrednio realizacji działań zaspokajających potrzeby 

zdrowotne mieszkańców Torunia. 

Jego rolą jest wyznaczanie ram i zasad, według których 
opracowywane i realizowane powinny być plany i programy z 

zakresu ochrony zdrowia.

Istota Polityki



Cel główny:

Zrównoważone zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
oraz budowanie ich świadomości zdrowotnej z wykorzystaniem 
istniejących zasobów i możliwości ich zwiększania.

Cele szczegółowe Polityki przypisano do 5 obszarów.

Cele Polityki



Cele szczegółowe dla obszaru 1: Potrzeby zdrowotne społeczeństwa.

1.1.  Zwiększenie poziomu jakości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców.

1.2. Wsparcie zdrowia psychicznego dla różnych grup mieszkańców.

1.3. Zwiększanie dostępności do świadczeń profilaktycznych 
i opiekuńczych dla seniorów.

1.4. Niwelowanie różnic w dostępie do usług zdrowotnych mieszkańców.

1.5. Poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców.

Obszar 1: Potrzeby zdrowotne społeczeństwa.



Realizacja celów dla tego obszaru wymaga uwzględnienia następujących kategorii 
dostępności do usług zdrowotnych i związanych z nimi kryteriów: 
• dostępność finansowa, kryteria: odsetek osób bez ubezpieczenia, odsetek chorych 

przewlekle, którzy musieli zrezygnować z opieki/leków z powodów finansowych, wydatki 
własne pacjentów na opiekę zdrowotną i ich struktura, 

• dostępność geograficzna, kryteria: odsetek osób, które muszą jechać ponad 20 minut 
do lekarza POZ, apteki, na rehabilitację, ponad 30 min do najbliższego szpitala, 

• dostępność czasowa, kryteria: odsetek osób uznających czas oczekiwania na usługę za 
zbyt długi, dostęp telefoniczny i elektroniczny do lekarza POZ, dostęp elektroniczny do 
dokumentacji pacjenta, liczba oczekujących na miejsce w opiece długoterminowej, liczba 
oczekujących na przeszczep organu, 

• dostęp do personelu, kryteria: liczba nieobjętych stanowisk pracy lekarza, pielęgniarki 
itp., wskaźnik absencji w ochronie zdrowia, liczba lekarzy i pielęgniarek na populację, 

• wolność wyboru przez pacjenta, kryteria: liczba osób z problemem zapisu do lekarza 
POZ, liczba osób z własnym budżetem na opiekę, liczba zmieniających ubezpieczyciela. 

Obszar 1: Potrzeby zdrowotne społeczeństwa.



Szczegółowe zasady i wytyczne prowadzenia polityki zdrowotnej w 
obszarze potrzeb zdrowotnych społeczeństwa są następujące:

• Cykliczne monitorowanie bieżących potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa.

• Włączanie przedstawicieli interesariuszy w proces tworzenia 
koncepcji zamierzeń i programów zdrowotnych.

• Tworzenie warunków wdrażania zamierzeń i programów zdrowotnych 
we współpracy z partnerami społecznymi, publicznymi i 
gospodarczymi. 

Obszar 1: Potrzeby zdrowotne społeczeństwa.



Zasady zapewniania jakości usług zdrowotnych: 

• efektywność – udzielanie świadczeń przynoszących pozytywne efekty 
dla całej społeczności miasta oraz indywidualnie dla mieszkańców,

• dostępność – świadczenie usług bez zbędnej zwłoki, niezależnie od 
ograniczeń związanych ze statusem finansowym czy wiekiem pacjenta,

• adekwatność – dostosowanie proponowanych świadczeń do 
oczekiwań pacjentów,

• wydajność – dostępne zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie są 
możliwie najlepiej i najbardziej racjonalnie wykorzystywane,

• równość – zapewnienie równego dostępu do usług dla wszystkich 
mieszkańców niezależnie od statusu społecznego, zawodowego, 
kulturowego, rasowego oraz innych cech usługobiorców. 

Obszar 1: Potrzeby zdrowotne społeczeństwa.



Cele szczegółowe dla obszaru 2: Stan zdrowia mieszkańców Torunia, 
sytuacja epidemiologiczna.
2.1. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej mieszkańców.
2.2. Określanie kierunków działań prozdrowotnych.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony 
zdrowia wymaga zachowania ciągłości w gromadzeniu i analizowaniu 
informacji w tym zakresie. Obejmuje to również badanie oczekiwań 
społeczności Miasta. 
Pozyskiwane w systemie ciągłego monitoringu informacje wspierają 
zarządzanie wszystkimi obszarami opieki zdrowotnej. 

Obszar 2: Stan zdrowia mieszkańców Torunia, 
sytuacja epidemiologiczna.



Szczegółowe zasady i wytyczne prowadzenia polityki zdrowotnej w obszarze 
stanu zdrowia mieszkańców Torunia są następujące:
Monitorowanie stanu powietrza w Mieście pod względem:
• emisji dwutlenku siarki do atmosfery,
• emisji tlenków azotu do atmosfery.
• Monitorowanie ilości nieoczyszczonych ścieków komunalnych i 

przemysłowych.
• Monitorowanie natężenia hałasu.
• Monitorowanie zdarzeń komunikacyjnych: liczby i skutków wypadków, 

szczególnie drogowych.
• Udostępnianie infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
• Wspieranie zmian w programach kształcenia kadr kultury fizycznej.

Obszar 2: Stan zdrowia mieszkańców Torunia, 
sytuacja epidemiologiczna.



Cele szczegółowe dla obszaru 3: Zasoby systemu ochrony zdrowia.

3.1.  Wspieranie działań wpływających na zmniejszanie deficytu kadr 
medycznych, personelu okołomedycznego oraz wolontariuszy.

3.2.  Doposażanie i unowocześnianie wyposażenia sp zoz-ów, dla 
których organem tworzącym jest GMT.

3.3.  Dostosowywanie infrastruktury ochrony zdrowia zarządzanej przez 
sp zoz-y,  dla których organem tworzącym jest GMT do potrzeb 
mieszkańców /m.in. modernizacja obiektów służących realizacji 
zadań, wyposażenie/ oraz uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego potrzeb sektora zdrowia.

Obszar 3: Zasoby systemu ochrony zdrowia.



Szczegółowe zasady i wytyczne prowadzenia polityki zdrowotnej w 
obszarze zasobów systemu ochrony zdrowia są następujące:

• Dostarczenie największych korzyści z punktu widzenia stanu zdrowia 
mieszkańców Torunia.

• Największy poziom redukcji różnic w stanie zdrowia i dostępie do dóbr 
ochrony zdrowia między grupami społecznymi w Mieście.

• Najwyższy poziom aprobaty ze strony społeczności Miasta.

Obszar 3: Zasoby systemu ochrony zdrowia.



Cele szczegółowe dla obszaru 4: Finansowanie ochrony zdrowia.

4.1. Stymulowanie wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych z NFZ 
i innych środków zewnętrznych.

4.2. Racjonalne planowanie nakładów budżetu GMT na działania 
w obszarze promocji i profilaktyki zdrowia oraz rozwoju sp zoz-ów, dla 
których GMT jest organem tworzącym.

GMT pełni bardzo ważną rolę integratora działań wszystkich podmiotów 
działających w systemie ochrony zdrowia w mieście na rzecz 
stymulowania wzrostu finansowania świadczeń zdrowotnych z NFZ 
i innych środków zewnętrznych. Oprócz wsparcia organizacyjnego 
i technicznego dla tych podmiotów skutecznym narzędziem może być 
lobbing. 

Obszar 4: Finansowanie ochrony zdrowia.



Szczegółowe zasady i wytyczne prowadzenia polityki zdrowotnej w 
obszarze finansowania ochrony zdrowia są następujące:

• Wydatki na świadczenia zdrowotne finansowane przez płatnika (NFZ) 
powinny być wystarczające na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców Torunia.

• Zasoby miasta powinny być rozdzielane na profilaktykę, promocję 
zdrowia oraz usługi opiekuńcze, z uwzględnieniem efektywności ich 
wykorzystania. Przy ocenie wykorzystania zasobów należy 
uwzględniać obiektywne mierniki.

• Sposób finansowania opieki zdrowotnej powinien gwarantować 
powszechność, współodpowiedzialność i ciągłość opieki.

Obszar 4: Finansowanie ochrony zdrowia.



Cele szczegółowe dla obszaru 5: Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

5.1. Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców.

5.2. Zwiększenie liczby odbiorców programów zdrowotnych.

5.3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Ze względu na to, że promocja i profilaktyka zdrowotna są niezwykle 
istotnymi elementami ochrony zdrowia mającymi największy wpływ na 
styl życia, a tym samym zdrowie mieszkańców, bardzo istotna jest 
konsekwentna, długofalowa  i systematyczna realizacja tychże zadań. 
GMT odpowiada za programy profilaktyczne i za prowadzenie inwestycji i 
modernizacji zasobów ochrony zdrowia.

Obszar 5: Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.



W promocji zdrowia kluczowe znaczenie będą miały szkoły. Przyjmuje 
się, że szkoła promująca zdrowie będzie wyróżniała się następującymi 
cechami:

• edukacja zdrowotna występuje w programie nauczania,

• atmosfera w szkole oraz jej organizacja wspiera edukacje zdrowotną 
i sprzyja zdrowemu stylowi życia,

• szkoła zachęca rodziców i społeczność lokalną do współdziałania,

• szkoła promuje zdrowy styl życia członków swojej społeczności. 

Zakłada się, że zdrowie nie będzie wyłącznie obiektem działań 
naprawczych, ale będzie obiektem przede wszystkim działań 
profilaktycznych.  

Obszar 5: Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.



Ogólne zasady prowadzenia polityki zdrowotnej w obszarze promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób są następujące:

• Priorytet promocji profilaktyki zdrowotnej nad działaniem leczniczym.

• Priorytet opieki ambulatoryjnej nad szpitalną.

• Priorytet całościowej opieki kwalifikowanej sprawowanej przez lekarza 
ogólnego (rodzinnego) nad opieką specjalistyczną.

• Priorytet efektywnych i mniej kosztownych procedur medycznych i 
leków nad droższymi o tej samej skuteczności. 

• Polityka zdrowotna zakłada równy dostęp do efektów zmian 
społeczno-gospodarczych i postępu w medycynie niezależnie od 
sytuacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców.

Obszar 5: Promocja zdrowia i profilaktyka chorób.



Zasady prowadzenia Polityki Zdrowotnej

1. Zasada zrównoważonego zaspokajania potrzeb zdrowotnych

2. Zasada równości pacjentów

3. Zasada równości podmiotów

4. Zasada pluralizmu

5. Zasada nowoczesności

6. Zasada racjonalnego działania



1. Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 z uwzględnieniem 
perspektywy rozwoju do 2028 r.

2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Budżet Miasta.

4. Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

5. Inne dokumenty strategiczne GMT.
• Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia,
• Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta,
• Strategia ochrony środowiska dla Miasta Torunia, 
• Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Toruń,
• Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia.

6. Inne plany i programy Miasta.

Narzędzia i instrumenty realizacji Polityki Zdrowotnej



Urząd Miasta Torunia jest zobowiązany do prowadzenia konsultacji 
i opiniowania następujących planów i programów:

– Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Innych Uzależnień,

– Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 
pozarządowymi, 

– Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń, 

– Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu, 

– Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

– Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Torunia.

Narzędzia i instrumenty realizacji Polityki Zdrowotnej



Pozostałe narzędzia i instrumenty:
– Aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania.

– Zadania zlecone dla organizacji pozarządowych

– Programy badawcze

– Wsparcie organizacyjne i techniczne świadczone przez Miasto na 
rzecz uczestników systemu zdrowia w Toruniu. 

– Wsparcie lobbingowe na rzecz uczestników systemu zdrowia w 
Toruniu i Bydgoszczy.  

Narzędzia i instrumenty realizacji Polityki Zdrowotnej
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