LIST OTWARTY DO POLSKICH SAMORZĄDOWCÓW
Apel o tworzenie lokalnych struktur zdrowia publicznego

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego zwracam się z do Samorządowców przedstawicieli gmin, miast i powiatów w Polsce z prośbą i sugestią tworzenia w strukturach Jednostek Samorządu
Terytorialnego wydziałów lub referatów zdrowia publicznego i podejmowanie szerokich działań na rzecz
budowania lokalnych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne i epidemiologiczne mieszkańców.
Trwająca obecnie pandemia SARS-CoV-2 wykazała, że system bezpieczeństwa epidemiologicznego w Polsce
oparty jest głównie na spontanicznej współpracy samorządów, struktury stacji sanitarno-epidemiologicznych,
podmiotów leczniczych, policji, straży pożarnej i innych interesariuszy, wzajemnie niepowiązanych z sobą
decyzyjnie. Samorządy lokalne w obliczu zagrożenia zdrowotnego obywateli okazały się w większości pozbawione
narzędzi działania, ponieważ nie posiadały zasobów – zarówno rzeczowych, jak i eksperckich – by samodzielnie
podejmować lub koordynować działania na rzecz zdrowia mieszkańców. Zarówno gminy, miasta, jak i powiaty
w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 mogły włączać się w działania stacji sanitarno-epidemiologicznych, które w
całości są częścią struktur administracji centralnej. Samorządy lokalne nie mają więc, w zdecydowanej większości,
żadnych narzędzi do tego, aby działać na rzecz zdrowia publicznego i bezpieczeństwa epidemiologicznego
mieszkańców, a istniejące sporadycznie na poziomie powiatów lub dużych miast wydziały zdrowia zajmują się
w głównej mierze administrowaniem podległymi szpitalami, zbyt mało uwagi poświęcają problemom zdrowia
publicznego.
Działania związane z ochroną zdrowia stanowią zadanie własne gmin jak i powiatów, tym samym więc zasadne
jest – naszym zdaniem – powoływanie w strukturach samorządów lokalnych komórek odpowiedzialnych za
działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia, tworzenia planów bezpieczeństwa
epidemiologicznego i działań kryzysowych związanych z zagrożeniem zdrowotnym.
Naszym zdaniem należy wzmocnić zatrudnienie w samorządach lokalnych absolwentów kierunku zdrowie
publiczne i specjalistów w dziedzinie zdrowia publicznego, aby wykorzystując ich szerokie kompetencje zapewnić
władzom gmin, miast i powiatów właściwe kadry odpowiedzialne za politykę zdrowotną.
Licząc na zrozumienie naszych intencji i podjęcie przez Państwa dyskusji, a następnie działań w tym zakresie,
pozostaję z szacunkiem.
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