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Konferencja ministerialna NDPHS
Przyjęto nową Strategia Partnerstwa oraz Deklarację o zdrowiu w więzieniach;
Rosja i Finlandia będą kierować Partnerstwem przez następne dwa lata

Wczoraj w Oslo odbyła się Doroczna Konferencja Partnerstwa Wymiaru Północnego w Dziedzinie
Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej (NDPHS PAC) – najwyższe ciało decyzyjne NDPHS.
Gospodarzem Konferencji była Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Norwegii, Pani Anne-Grete
Strøm-Erichsen. Wydarzenie to było ostatnim akordem norweskiego przewodnictwa w Partnerstwie.
Uczestnicy podjęli dyskusję dotyczącą szerokiego zakresu zagadnień związanych ze zdrowiem
publicznym i innymi kwestiami społecznymi, jednak główny nacisk był położony na tematy przewodnie
Konferencji - nową Strategię NDPHS oraz na kwestię zdrowia w więzieniach.
Jednym z głównych punktów spotkania było przyjęcie „Deklaracji o Zasadach Współpracy

pomiędzy Więzienną a Publiczna Służbą Zdrowia oraz Rozwoju Bezpieczniejszego
Społeczeństwa”1. Deklaracja podkreśla, że zdrowie w więzieniach jest częścią zdrowia publicznego
i dlatego też wzywa Partnerów (kraje i organizacje) do zacieśniania powiązań pomiędzy więzienną a
publiczną służbą zdrowia, sprzyjania działaniom zgodnym z kodeksami praw człowieka i etyką
medyczną, promowania resocjalizacji jako celu kary pozbawienia wolności, zmniejszania narażenia
więźniów na choroby zakaźne oraz podnoszenia poziomu opieki medycznej w więzieniach zgodnie ze
standardami usług medycznych dostępnych w ramach publicznej służby zdrowia.
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Uczestnicy Konferencji zapoznali się i zaakceptowali Raport o postępie prac NDPHS za rok 2009 .
Poprzez szeroki wachlarz konkretnych i pragmatycznych działań Partnerstwo wypracowało liczne
wymierne rezultaty. Działania podejmowane w ramach Partnerstwa to między innymi (choć nie tylko):
dialog i wymiana informacji, opracowywanie polityk i strategii, opracowywanie i wdrażanie projektów,
zacieśnianie sieci współpracy, wymiana doświadczeń i wiedzy, opracowywanie i rozpowszechnianie
informacji oraz działania organizacyjne i administracyjne. Lista osiągnięć Partnerstwa jasno pokazuje,
że NDPHS wykonuje pożyteczną pracę na rzecz poprawy zdrowia publicznego i jakości życia w
regionie.
Podczas Konferencji przedyskutowano przyszły kierunek działań i rozwoju Partnerstwa oraz przyjęto

nową Strategię NDPHS3, która ma stanowić wytyczne dla działań Partnerstwa na następne cztery
lata. Strategia kładzie nacisk na rozwój polityk i strategii oraz na koordynowanie i ułatwianie realizacji
projektów. Dokument podkreśla potrzebę wzmocnienia roli zagadnień dotyczących opieki społecznej i
jakości życia w pracach NDPHS. Strategia przewiduje także, że zasady funkcjonowania czterech
działających obecnie w ramach NDPHS Grup Eksperckich, będą zmienione oraz, że gdy zajdzie taka
potrzeba, będą tworzone nowe grupy, które będą skoncentrowane na wykonaniu konkretnych,
ograniczonych czasowo zadań. Co ważne, Strategia wskazuje cele i wynikające z nich zadania oraz
wskaźniki ich realizacji. Określenie ogólnych i szczegółowych (średniookresowych) celów ma sprawić,
że NDPHS będzie skuteczniej reagowało na wyzwania w regionie, a jego działania będą bardziej
skupione na osiąganiu konkretnych, wymiernych i określonych w czasie rezultatów.
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Dokument dostępny pod adresem: www.ndphs.org/?download,3588,NDPHS_on_Prison_Health.pdf
Dokument dostępny pod adresem:
www.ndphs.org/?download,3592,NDPHS_Progress_report_for_2009_%28as_of_09-11-2009%pdf
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Dokument dostępny pod adresem: www.ndphs.org/?download,3594,NDPHS_Strategy.pdf
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Podkreślając znaczenie wysiłków Partnerstwa na rzecz skutecznej realizacji nowej Strategii, PAC
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przyjęła Plan Pracy NDPHS na rok 2010 .
Na koniec, dziękując Norwegii za przewodniczenie Partnerstwu podczas ubiegłych dwóch lat, PAC
wybrała Rosję na Przewodniczącego oraz Finlandię na Współprzewodniczącego Partnerstwa
na nadchodzące dwa lata.
Rosja pełniła, pod przewodnictwem Norwegii, funkcję współprzewodniczącego NDPHS w ciągu
ubiegłych dwóch lat. Rząd Norwegii wysoko ceni współpracę w regionie dalekiej północy. Każdego
roku przeznaczamy znaczne środki na rozwój i wzmacnianie współpracy w zakresie zdrowia pomiędzy
Norwegią a Północno-Zachodnią Rosją. Ważne jest, że nasze stosunki z Federacją Rosyjską na
szczeblu federalnym również są dobre, do czego przyczynił się także okres wspólnego przewodnictwa
w NDPHS, powiedziała Minister Strøm-Erichsen. Bardzo doceniam, że Rosja przejmuje teraz
przewodnictwo w Partnerstwie oraz, że pokazuje znaczenie Partnerstwa tworzącego istotne ramy dla
współpracy w zakresie zdrowia pomiędzy UE i państwami sąsiednimi.
Wystąpienie Przewodniczącej NDPHS, podsumowujące krótko wynik Konferencji, jest dostępne na
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stronie internetowej NDPHS .
NDPHS to…
NDPHS jest formą współpracy trzynastu rządów, Komisji Europejskiej oraz ośmiu międzynarodowych
organizacji. Stanowi forum dla konkretnych działań podejmowanych wobec wyzwań stojących przed
systemami opieki społecznej i zdrowotnej na obszarze Wymiaru Północnego. Misją Partnerstwa jest
promowanie zrównoważonego rozwoju regionu poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy
zdrowia i jakości życia mieszkańców. Partnerstwo chce przyczynić się do tego poprzez wzmacnianie
współpracy, wspieranie Partnerów w budowaniu ich zdolności instytucjonalnej oraz zapewnianie
koordynacji pomiędzy działaniami podejmowanymi w regionie.
Odwiedź naszą stronę www.ndphs.org aby być na bieżąco z prowadzonymi działaniami oraz poznać
świat NDPHS - partnerstwa zaangażowanego w osiąganie widocznych rezultatów! Zachęcamy
również do zapoznania się z ulotką NDPHS, dostępną w kilki wersjach językowych na stronie
www.ndphs.org/?leaflet.
Więcej informacji:
NDPHS Secretariat
Strömsborg
P.O. Box 2010
103 11 Stockholm, SWEDEN
Tel. (centrala): +46 8 440 1920
Fax: +46 8 440 1944
E-mail: secretariat@ndphs.org
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Dokument dostępny pod adresem: www.ndphs.org/?download,1510,NDPHS_Annual_Work_Plan_for_2010.pdf
http://www.ndphs.org///documents/1908/PAC_6__Conclusions_by_the_Chair.pdf

