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Analiza problemów i propozycje zadań do realizacji
w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

OCHRONA ZDROWIA
I POMOC SPOŁECZNA
"Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu.”
Mikołaj Gogol

Podstawowe problemy diagnozowane w obszarze
OCHRONA ZDROWIA






niewystarczająca dostępność do opieki psychiatrycznej
dla dzieci i osób dorosłych
niedobór łóŜek w opiece paliatywnej i długoterminowej
niewystarczający dostęp do szybkiej diagnostyki
ambulatoryjnej
brak pełnego zabezpieczenia w zakresie opieki
medycznej nad osobami starszymi (geriatria )

Podstawowe problemy diagnozowane w obszarze
OCHRONA ZDROWIA






niewystarczające zasoby w zakresie opieki rehabilitacyjnej
wzrost zapotrzebowania na szybki przepływ informacji
medycznych dotyczących pacjentów
ograniczona dostępność do nowoczesnych technik medycznych
brak pełnego zabezpieczenia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w
szkołach

Podstawowe problemy diagnozowane w obszarze
OCHRONA ZDROWIA





konieczność modernizacji szpitali, poprzez rozbudowę,
remonty oraz wyposaŜenie w nowoczesny sprzęt
medyczny
dostępność do usług w zakresie pomocy osobom
uzaleŜnionym

Podstawowe problemy diagnozowane w obszarze
OCHRONA ZDROWIA
Z dostępnych danych wynika, iŜ na terenie
Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego znaczny
procent łóŜek w szpitalach jest niewykorzystany.
W związku z powyŜszym, dobrym rozwiązaniem
byłoby
przeprofilowanie
małych
szpitali
powiatowych oraz niewykorzystanych łóŜek w
innych szpitalach tak, aby uzupełniały one
potrzeby mieszkańców społeczności lokalnej.

Podstawowe problemy diagnozowane w obszarze
OCHRONA ZDROWIA



•
•
•
•

W 2011 roku we wszystkich szpitalach ogólnych łóŜko
statystycznie było zajęte przez 227 dni (62%)
NajwyŜszy (powyŜej 80%) wskaźnik wykorzystania łóŜek
w 2011 r. dotyczył między innymi oddziałów:
nefrologii dziecięcej,
radioterapii,
psychiatrii dla dorosłych,
rehabilitacji,

Podstawowe problemy diagnozowane w obszarze
OCHRONA ZDROWIA


•
•
•
•

NajniŜszy (poniŜej 40%) wskaźnik wykorzystania łóŜek
był na oddziałach:
chirurgii plastycznej,
chirurgii twarzowo – szczękowej,
okulistyki,
neonatologii.

Priorytetowe kierunki w obszarze
OCHRONA ZDROWIA

W wyniku zdiagnozowanych problemów w
obszarze ochrony zdrowia głównym celem
działań będzie:
poprawa jakości usług medycznych, w tym
modernizacja zasobów


poprawa organizacji udzielania świadczeń
zdrowotnych



szeroko pojęta racjonalizacja zasobów systemu
opieki zdrowotnej



poprawa funkcjonowania systemu informacji i
wiedzy o ochronie zdrowia


Priorytetowe zadania w obszarze OCHRONA ZDROWIA
I .Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej.
 Łącznie 9 zidentyfikowanych zadań do realizacji.
II. Budowa i modernizacja infrastruktury w ochronie
zdrowia.
 Łącznie 17 zidentyfikowanych zadań do realizacji.

I .Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej.
Przykładowe zadania:
I.

ZADANIE

Wskazany realizator

1

Utworzenie dwóch Centrów Zdrowia Psychicznego, w tym równieŜ
zespołów wyjazdowych do osób psychicznie chorych.

podmiot z Bydgoskiego
Obszaru Funkcjonalnego

2

Utworzenie Polikliniki Centrum .

Centrum Onkologii w
Bydgoszczy

3

Zwiększenie dostępności do łóŜek geriatrycznych, w tym równieŜ np.
psychogeriatrycznych, rehabilitacyjnych dla osób starszych itp.

podmiot z Bydgoskiego
Obszaru Funkcjonalnego

Utworzenie Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.

Wielospecjalistyczny Szpital
Miejski im. dr. E.
Warmińskiego w B-szczy,
Szpital Uniwersytecki nr 1 im.
dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

4

5

6

Wprowadzenie e-platformy dot. danych pacjenta.

Zwiększenie dostępności do nowoczesnych technik medycznych i
diagnostycznych poprzez zakup aparatury medycznej na potrzeby
mieszkańców bydgoskiego obszaru funkcjonalnego.

Szac.
wrt.
mln.

Zgłaszający
Gmina Solec Kujawski, Gmina Sicienko, Gmina
Barcin, Gmina Osielsko, Powiat Bydgoski,
Gmina Szubin, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr.
Jana Biziela w Bydgoszczy, Szpital
Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w
Bydgoszczy.

28

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Gmina
Barcin, Gmina Solec Kujawski, Gmina Osielsko

Gmina Barcin

1

Szpital Uniwersytecki im. dr.
A. Jurasza w B-szczy, Szpital
Uniwersytecki nr 2 im. dr.
Jana Biziela w Bydgoszczy

2

Szpital Uniwersytecki nr 2 im.
dr. Jana Biziela w
Bydgoszczy, Szpital
Uniwersytecki nr 1 im. dr. A.
Jurasza w Bydgoszczy.

17

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.
Warmińskiego w B-szczy, Szpital Uniwersytecki
nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bszczy,
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w
Bydgoszczy,Gmina Osielsko

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w
Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A.
Jurasza w Bydgoszczy.

II. Budowa i modernizacja infrastruktury w ochronie
zdrowia.
Przykładowe zadania:
II.

1

2

ZADANIE
Tworzenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w
szkołach oraz ich wyposaŜenie .

Modernizacja i remonty budynków oraz pomieszczeń, w których udziela się
ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Wskazany realizator zdania

Szac.
wart.
mln

podmioty z Bydgoskiego Obszaru
Funkcjonalnego
podmiot z Bydgoskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Gmina Solec Kujawski, Gmina Osielsko,
Gmina Barcin, Gmina Sicienko,Powiat
Bydgoski,Gmina Szubin

3

3

Zakup środków transportu pacjentów leczonych w ramach ambulatoryjnej opieki
zdrowotnej.

podmiot z Bydgoskiego Obszaru
Funkcjonalnego

1

4

Utworzenie całodobowego zakładu opiekuńczo- pielęgnacyjnego.

podmioty z Bydgoskiego Obszaru
Funkcjonalnego

7

5

Uruchomienie IV sali operacyjnej i wyposaŜenie w specjalistyczny sprzęt medyczny
niezbędny do wykonywania zabiegów.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr .E. Warmińskiego w B-szczy

3

6

Modernizacja Infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego: budowa
dróg wew. Dostosowanie lądowiska do jego przeznaczenia, zabudowa pojazdu dla
karetek i wejścia głównego wymiana ogrodzenia, szlabanów, urządzenie terenów
zielonych.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr. E. Warmińskiego w B-szczy

4

Odtworzenie kluczowego sprzętu medycznego i modernizacja pracowni szpitalnych.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
im. dr. E. Warmińskiego w B-szczy

14

Zwiększenie dostępności do świadczonych usług medycznych oraz podniesienie
jakości przez modernizacje i budowę obiektów szpitalnych.

Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana
Biziela w B- szczy, Szpital
Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
w Bydgoszczy.

145

7

8

Zgłaszający

Fundacja „Zdrowie dla Ciebie”
Fundacja „Zdrowie dla Ciebie” Gmina
Sicienko,Gmina Szubin,Gmina Barcin,Gmina
Osielsko

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr..E.
Warmińskiego w Bydgoszczy

Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w
Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki nr 1 im.
dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Podstawowe problemy diagnozowane w obszarze
OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowanie zadań stanowiących odpowiedź na
zdiagnozowane problemy w obszarze ochrony
zdrowia i pomocy społecznej w Bydgoskim Obszarze
Funkcjonalnym w zasadniczy sposób poprawi jakość
Ŝycia mieszkańców, a takŜe doprowadzi do
wyrównania dysproporcji w jakości Ŝycia.

Podstawowe problemy diagnozowane w obszarze
POMOC SPOŁECZNA


Do głównych problemów w obszarze pomocy społecznej
Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, które będą
wymagały uwagi w najbliŜszych latach naleŜy uznać:

•

opiekę nad ludźmi starszymi
wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin ze
szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do
rodzin biologicznych oraz doskonalenie systemu pieczy
zastępczej

•
•

Podstawowe zadania w obszarze
POMOC SPOŁECZNA

III. Dostosowanie infrastruktury do istniejących
potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 Łącznie 14 zidentyfikowanych zadań do realizacji.
IV. Budowa i modernizacja w obszarze pomocy
społecznej.

Łącznie 17 zidentyfikowanych zadań do realizacji.

Priorytetowe zadania w obszarze
POMOC SPOŁECZNA

W zakresie priorytetowych inwestycji w POMOCY
SPOŁECZNEJ na rzecz osób zamieszkujących na terenie
Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego ustalono
najwaŜniejsze priorytety w zakresie :
jednostek pomocy instytucjonalnej
 utworzenie domu pomocy społecznej dla osób chorych
psychicznie
 budowa schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych
 utworzenie domu dla osób po leczeniu odwykowym
 przekształcenie placówki opiekuńczo - wychowawczej w
placówkę specjalistyczną

Priorytetowe zadania w obszarze
POMOC SPOŁECZNA

ośrodków wsparcia dziennego
 utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób głęboko
upośledzonych po 25 roku Ŝycia
 domy dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku
 utworzenie mieszkań chronionych i socjalnych dla osób w
podeszłym wieku i niepełnosprawnych
 powołanie uniwersytetów III Wieku

Priorytetowe zadania w obszarze
POMOC SPOŁECZNA
wsparcia osób i rodzin oraz rozwoju systemu pieczy
zastępczej
 powołanie punktu poradnictwa rodzinnego w tym punktu
internetowego
 utworzenie ośrodka reintegracji społecznej i zawodowej
dla osób bezdomnych
 tworzenie świetlic, klubów dla dzieci i młodzieŜy
zagroŜonej
 wykluczeniem społecznym
 utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej
 tworzenie rodzin zastępczych

Priorytetowe zadania w obszarze
POMOC SPOŁECZNA

osób niepełnosprawnych (w trzech zagadnieniach):
 praca:
• tworzenie klas specjalistycznych w zasadniczych szkołach
zawodowych
• tworzenie zakładów aktywności zawodowej
• wspierania samozatrudnienia, spółdzielnie socjalne itp.

Priorytetowe zadania w obszarze
POMOC SPOŁECZNA


•
•

wsparcie środowiskowe
tworzenie środowiskowych domów samopomocy
tworzenie mieszkań chronionych i socjalnych
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych

Priorytetowe zadania w obszarze
POMOC SPOŁECZNA

•
•
•

•

pozostałe działania
rozwój transportu dla osób niepełnosprawnych
utworzenie wypoŜyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych
utworzenie elektronicznego systemu informacji w
urzędach głównie dla osób niewidomych i głuchych
likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni
publicznej

