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Stanowisko nr 6 (1/2023) 

Pomorskiego Zespołu ds. Kobiet  

z dnia 13.01. 2023 r.  

w sprawie: rekomendacji stworzenia w województwie pomorskim regionalnej bazy danych o 

zdrowiu Pomorzan i Pomorzanek.  

Pomorski Zespół ds. Kobiet rekomenduje Zarządowi Województwa Pomorskiego: 

Powołanie  we współpracy z innym instytucjami, uczelniami i samorządami, Regionalnej 

bazy danych zdrowia Pomorzan i Pomorzanek (dalej zwanej „Centrum”) zawierającej dane 

zebrane ze wszystkich instytucji działających na poziomie regionalnym z uwzględnieniem: 

-płci, 

-wieku, 

-występujących chorób, zaburzeń i innych problemów zdrowotnych, 

-hospitalizacji, 

-stosowanej diagnostyki,  

- prognozowanych zagrożeń zdrowotnych, w tym o charakterze cywilizacyjnym. 

Zadaniem Centrum poza zbieraniem danych z różnych instytucji oraz analizą stanu zdrowia i  

występujących chorób, zaburzeń i problemów zdrowotnych, powinno być opracowanie w 

oparciu o zebrane dane rekomendacji  w obszarze profilaktyki oraz dotyczących zakresu 

niezbędnych działań ukierunkowanych na określenie wpływu płci na opiekę medyczną i 

zdrowotną (w tym diagnostykę). 

Zespół rekomenduje rozważenie prowadzenia działań w ramach wspólnego projektu, którego 

powołanie zainspiruje Zarząd Województwa Pomorskiego z wykorzystaniem potencjału 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a z którego zasobów mogłyby korzystać wszystkie 

instytucje zajmujące się tematyką zdrowotną w województwie. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W ramach prac zespołu związanych ze zbieraniem danych dotyczących stanu zdrowia 

mieszkańców regionu z uwzględnieniem płci stwierdzono: 



-W regionie pomorskim nie ma instytucji będącej w posiadaniu kompleksowej informacji o 

stanie zdrowia mieszkańców. Co więcej, nie istnieje taka kompleksowa informacja i analityka 

uwzględniająca płeć lub wiek na poziomie Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i GUS.  

-Instytucje zajmujące się zdrowiem mieszkańców posiadają dane fragmentaryczne, zbierane 

w związku z zadaniami zleconymi konkretnej instytucji; dane są rozproszone i  nie są zbierane 

z uwzględnieniem płci, mimo że w niektórych zbiorach danych jest ona uwzględniona. 

-Dane dotyczące niektórych chorób zawierają relatywnie dokładne informacje  co do 

zachorowalności i umieralności oraz uwzględniają kwestie wieku i płci. Może to powodować 

przekonanie, że tam gdzie istnieją dokładne dane – tam są największe problemy. Niepokoi to 

z uwagi na brak danych w wielu obszarach. 

 

Wycinkowe dane obrazujące stan zdrowia Pomorzan i Pomorzanek potwierdzają, że z 

uwagi na różnice biologiczne pomiędzy płciami: 

- zapadalność, zachorowalność, umieralność na różne choroby jest inna dla kobiet i mężczyzn, 

- w stanie zdrowia Pomorzan i Pomorzanek obok płci istotne znaczenie ma kwestia wieku, 

- istotne może być zróżnicowanie oddziaływań profilaktycznych, diagnostyki chorób i ich 

leczenia dla każdej płci z uwagi na inne uwarunkowania biologiczne. 

 

Właściwa analityka, jej kompleksowość będzie miała w regionie znaczenie dla: 

- prowadzenia dialogu w sprawie odpowiedniego kierowania funduszy przez Ministerstwo 

Zdrowia i NFZ do regionu, 

-rekomendowania właściwych działań profilaktycznych w regionie, 

-prawidłowego procesu inwestycyjnego dotyczącego jednostkek ochrony zdrowia samorządu 

województwa gdy decyzje będą wynikały z kompleksowych danych i potrzeb regionu, a nie 

będą oparte na fragmentarycznej wiedzy.  

Zespół rekomenduje opisane działania biorąc pod uwagę, że wpisują się one w 

kwestie równości płci, także w kontekście  polityk i kart UE. Ich realizacja będzie 

znaczącym wyrazem troski o uwzględnienie kwestii płci w analityce zdrowia 

mieszkańców, służyć będzie w równym stopniu wszystkim mieszkańcom Pomorza.  

 

 

 


