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Demographic and epidemiological situation of the region and the 
management of health care – the case of Podlasie region

Abstract: The purpose of this article is to diagnose the demographic and epidemio-
logical situation in Podlaskie in the last few years and attempt to determine the im-
pact of this situation on the regional health care management. The article presents 
both demographic indicators (size of the region’s population, fertility and mortality, 
the average life expectancy and demographic burden) and dominant types of diseas-
es in the region, which included diseases of the peripheral nervous system, muscu-
lo-skeletal and connective tissue, chronic diseases of the digestive system, anemia, 
thyroid diseases, cancer and cardiovascular disease. Conclusions drawn confirm the 
relationship between demographic and epidemiological trends and the management 
of regional health care, with the leading role of the regional government policy in the 
field of health.
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Wprowadzenie

Zdrowie człowieka jest jego podstawowym prawem i jednym z najważniej-
szych zasobów współczesnych państw. Oznacza to, że zaspokojenie potrzeb 
zdrowotnych obywateli ma istotne znaczenie z punktu widzenia kształto-
wania polityki zdrowotnej i powinno być wspierane skutecznym systemem 
zarządzania, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Jednakże 
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prowadzenie efektywnego zarządzania opieką zdrowotną przez państwo czy 
region wymaga posiadania aktualnej i rzetelnej wiedzy o sytuacji zdrowotnej 
mieszkańców oraz o czynnikach wpływających na tę sytuację. Szczególnej wie-
dzy dostarczają tu dane demograficzno-epidemiologiczne, których diagnoza 
powinna stanowić wyjściową kwestię przy ustalaniu procesów decyzyjnych 
w sferze zarządzania. Celem niniejszego opracowania jest diagnoza sytu-
acji demograficzno-epidemiologicznej w województwie podlaskim w latach 
2008–2012 oraz próba określenia wpływu tej sytuacji na podejmowane tam 
decyzje w sferze zarządzania opieką zdrowotną. W pracy wykorzystano dane 
wtórne wewnętrzne pochodzące z dokumentów samorządu województwa oraz 
zewnętrzne w postaci danych statystycznych.

Charakterystyka demograficzno-epidemiologiczna województwa podla-
skiego. Sytuacja demograficzna w województwie

Województwo podlaskie jest jednym z najsłabiej zaludnionych woje-
wództw w Polsce. Na koniec 2012 r. liczba ludności Podlasia (tabela 1) wy-
nosiła 1198690 osób (tj. 3,1% ogółu ludności Polski), z czego 60,3% populacji 
stanowiła ludność miejska (723303 osoby w 40 miastach na obszarze woje-
wództwa), zaś 39,7% – ludność wiejska (475387 osób). W stosunku do roku 
2011 odnotowano ubytek ludności na terenach wiejskich o 0,3%. Tym samym 
województwo podlaskie znalazło się na 14. miejscu w kraju pod względem 
liczby ludności, wyprzedzając jedynie województwa opolskie i lubuskie. Gę-
stość zaludnienia w województwie podlaskim jest najniższa w Polsce i wynosi 
59 osób na 1 km2 (średnia krajowa w 2012 r. – 123 osoby na 1 km2).

Tabela 1. Ludność województwa podlaskiego w latach 2008–2012 (stan w dniu 31 XII)

Ludność 2008 2009 2010 2011 2012

Miasto 710073 715761 717781 724027 723303

Wieś 481397 473970 470548 476955 475387

Ogółem 1191470 1189731 1188329 1200982 1198690

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych [w:] W. Kamińska, K. Zakrzewska 2011 
oraz danych GUS.

Na koniec 2012 r. na Podlasiu, podobnie jak w innych regionach kraju – po 
czterech kolejnych latach (2008–2011), w których stwierdzono dodatni przy-
rost rzeczywisty ludności (stanowiący sumę przyrostu naturalnego ludności 
oraz salda migracji wewnętrznych i zagranicznych) – liczba mieszkańców po-
nownie uległa zmniejszeniu (spadek o 0,2% w stosunku do 2011 r.). Szczegó-
łowe dane w tym zakresie prezentuje tabela 2.
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Tabela 2. Przyrost naturalny w województwie podlaskim w latach 2008–2012 
(na 1 tys. ludności)

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012

Urodzenia żywe 9,99 10,22 10,0 9,28 9,30

Zgony 9,74 10,19 9,91 9,69 9,88

Przyrost naturalny 0,25 0,03 0,10 –0,41 –0,58

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych [w:] Główny Urząd Staty-
styczny 2008, 2009, 2010, 2012, 2013.

Jak wynika z powyższych danych w 2012 r. w województwie podlaskim 
odnotowano 11161 urodzeń żywych (2012 r.), co stanowiło o 0,1% więcej niż 
w 2011 r. i aż o 7,6% mniej niż w roku 2000. W tym samym czasie zmarło 
11856 osób, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem, w 46 przypadkach były to 
niemowlęta. Wśród zmarłych przeważali mężczyźni (54,4% omawianej popu-
lacji), zaś wiek środkowy osób zmarłych wynosił: 73 lata (mężczyźni) i 82,6 
roku (kobiety), 75,6 roku (mieszkańcy miast) i 80,2 roku (mieszkańcy wsi).

Najczęstszą przyczyną zgonów populacji Podlasia w 2011 r. były choroby 
układu krążenia, stanowiące 43,5% ogólnej liczby zgonów (w Polsce – 45,2%) 
oraz choroby nowotworowe – 24,5% (w Polsce – 25,6%). Umieralność w wy-
niku chorób układu krążenia jest wyższa wśród kobiet (51,0%) niż mężczyzn 
(36,9%), inaczej niż w przypadku chorób nowotworowych, które częściej 
były przyczyną zgonów mężczyzn (25,5%). W rezultacie powyższego w 2012 
r. – analogicznie jak w roku poprzednim – odnotowano ujemny przyrost na-
turalny ludności województwa podlaskiego (różnica między liczbą urodzeń 
żywych i zgonów w danym okresie). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
regionu ukształtował się on na poziomie minus 0,58, przy czym wskaźnik 
przyrostu naturalnego w miastach przyjął wartość dodatnią (1,14), zaś na te-
renach wiejskich ujemną (–3,19). W Polsce tendencja była odwrotna – ujemny 
wskaźnik przyrostu naturalnego występował w miastach (–0,39), natomiast 
na wsi był dodatni i wynosił 0,70 (wskaźnik ogólnokrajowy wynosił 0,04).

Niepokojącym zjawiskiem demograficznym jest sukcesywny wzrost wieku 
środkowego (tzw. mediany wieku) statystycznego mieszkańca Podlasia, który 
w końcu 2009 r. wynosił 37,7 roku, w roku 2010 – 38,1, w 2011 r. – 38,4, zaś 
w 2012 r. – 38,8 roku (w Polsce – 38,7 roku). Wskaźnik ten określa przeciętny 
wiek osób w danej zbiorowości, obrazując proces starzenia się społeczeństwa. 
W 2012 r. wiek środkowy kobiet w województwie wynosił 40,8 roku, i był 
znacznie wyższy niż u mężczyzn – 37,0 lat. Ponadto, ludność zamieszkała na 
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terenach wiejskich Podlasia jest statystycznie starsza od mieszkańców miast 
– odpowiednio mediana wieku 39,2 roku i 38,6 roku. Jest to sytuacja odwrot-
na niż w skali kraju, gdzie wiek środkowy osób mieszkających w miastach 
wynosi 39,9 roku, zaś na terenach wiejskich 36,9 roku. Jednocześnie należy 
podkreślić, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat odnotowuje się także 
systematyczny wzrost liczby osób w wieku emerytalnym (mężczyźni – 65 lat 
i więcej, kobiety – 60 lat i więcej). W końcu 2012 r. udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem osiągnął poziom 18,1% i był wyż-
szy w stosunku do roku 2008 o 0,9 pkt. proc. Dalsze zwiększanie się udziału 
osób starszych w populacji województwa podlaskiego jest nieuchronne. Po-
nadto relacje między poszczególnymi grupami wieku ludności w aspekcie de-
mograficznym stają się z roku na rok coraz bardziej niekorzystne. Tak zwany 
współczynnik obciążenia demograficznego tj. liczba osób w wieku nieproduk-
cyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym w województwie 
podlaskim w 2012 r. wynosił 57,0 (w Polsce – 56,6). Niepokojące są również 
prognozy ludności na lata 2008–2035 prezentowane przez Główny Urząd 
Statystyczny, przewidujące systematyczne zmniejszanie się populacji woje-
wództwa podlaskiego, przy czym tempo spadku będzie coraz większe. Zakła-
da się, że w 2020 r. liczba mieszkańców Podlasia osiągnie poziom 1153500 
osób, natomiast w 2035 r. – 1072300 osób, co oznacza spadek o 10,55% w od-
niesieniu do stanu liczby ludności odnotowanego w 2012 r. Wyjątek stanowi 
powiat białostocki, gdzie przewiduje się wzrost liczby ludności o 4,65% do po-
ziomu 151.104 mieszkańców w 2035 r., oraz miasto Suwałki, gdzie przewidy-
wane są wahania ogólnej liczby mieszkańców (wzrost w latach 2020 i 2025, 
a następnie spadek w 2035 r.).

Charakterystyka demograficzno-epidemiologiczna 
województwa podlaskiego. Sytuacja epidemiolo-
giczna w województwie 

W kontekście zarządzania regionalną opieką zdrowotną ważną rolę peł-
nią również trendy epidemiologiczne. W województwie podlaskim na 10 tys. 
mieszkańców przypada 2071 osób hospitalizowanych (2012 r.). Wskaźnik ten 
jest wyższy od średniej krajowej, która kształtuje się na poziomie 2050 pacjen-
tów na 10 tys. ludności. Więcej pacjentów w przeliczeniu na 10 tys. mieszań-
ców odnotowano w województwach: łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, 
lubelskim i wielkopolskim, najmniej w województwie opolskim. Ze sprawoz-
dań MZ-11 [Podlaski Urząd Wojewódzki 2009, 2013] przekazanych przez lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej za lata 2008 i 2012 wynika, że w wojewódz-
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twie podlaskim w 2012 r. odnotowano znaczący wzrost liczby osób, u których 
zdiagnozowano następujące schorzenia: choroby obwodowego układu nerwo-
wego (169,2% przypadków więcej niż w 2008 r.), choroby układu mięśniowo-
-kostnego i tkanki łącznej (144,2%), przewlekłe choroby układu trawiennego 
(133,2%), niedokrwistość (126,8%), choroby tarczycy (66,9%), nowotwory 
(50,9%), choroby układu krążenia (50,4%) – w tym: choroba nadciśnieniowa 
(70,1%), niedokrwienna choroba serca (27,9%) i choroba naczyń mózgowych 
(16,1%), przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawicę oskrzelową (29,2%) oraz cu-
krzycę (28,9%). Spadek zachorowań stwierdzono jedynie w przypadku prze-
wlekłej choroby reumatycznej (spadek o 48,9%) i gruźlicy (30,5%). Szczegóło-
we dane dotyczące zachorowań osób dorosłych prezentuje tabela 3.

Jak wynika z rozkładu danych w 2012 r. wśród dorosłych (w wieku 
od 19 lat wzwyż) mieszkańców województwa podlaskiego dominowały 
następujące schorzenia:

 • choroby układu krążenia (zdiagnozowane u 196929 pacjentów), w tym 
choroba nadciśnieniowa (142522 przypadków) i niedokrwienna cho-
roba serca (38840 osób);

 • choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (93813 przypadków);
 • przewlekłe choroby układu trawiennego (65103 przypadków).

Tabela 3. Schorzenia występujące u dorosłych mieszkańców województwa podlaskiego, 
będących pod opieką lekarza POZ (rodzinnego) w 2008 r. i 2012 r.

Rozpoznanie

Osoby, u których stwierdzono schorzenia (stan w dniu 31 XII)

2008 2012

OGÓŁEM
w tym po 
raz pierwszy 
w danym roku

OGÓŁEM
w tym po 
raz pierwszy 
w danym roku

Gruźlica 550 80 382 69

Nowotwory 7039 1378 10625 2486

Choroby tarczycy 14264 1367 23803 3750

Cukrzyca 29570 3305 38115 3714

– w tym: leczeni insuliną 6936 816 8514 740

Niedokrwistość 4850 848 11000 2071

Choroby obwodowego 
układu nerwowego 21272 2898 57262 9833

Choroby układu krążenia 130928 10404 196929 20421
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w
 t

ym
:

przewlekła 
choroba reu-
matyczna

4607 314 2353 214

choroba nadci-
śnieniowa 83784 6338 142522 13228

choroba na-
czyń mózgo-
wych

9996 1103 11604 1712

niedokrwienna 
choroba serca 30356 2435 38840 3697

– w tym: prze-
byty zawał 
serca

6360 788 6153 811

Przewlekły nieżyt 
oskrzeli, dychawica 
oskrzelowa 

19573 1754 25291 2995

Przewlekłe choroby 
układu trawiennego 27916 2463 65103 9793

Choroby układu mię-
śniowo-kostnego i tkan-
ki łącznej

38421 2835 93813 15712

Inne schorzenia wyma-
gające opieki czynnej 14400 1713 13980 1865

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki 2009, 2013.

W szpitalach województwa podlaskiego w 2012 r. w stosunku do roku 
poprzedniego wyraźnie wzrosła liczba osób hospitalizowanych z powodu 
chorób układu krążenia – o 18,5% (9228 osób), z czego o 19,2% zwiększyła 
się liczba kobiet z tym schorzeniem, zaś mężczyzn o 17,6%. Liczba zachorowań 
wzrasta wraz z wiekiem, przy czym większość hospitalizowanych pacjentów, 
u których zdiagnozowano choroby układu krążenia ukończyło 65 rok ży-
cia W 2011 r. największy wzrost tego typu przypadków odnotowano wśród 
pacjentów w przedziale wiekowym 20–34 lata (w tym mężczyźni – wzrost 
hospitalizacji o 36,7%, kobiety – 34,8%).

Drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów w województwie 
podlaskim stanowią nowotwory złośliwe. W 2012 r. najczęściej diagnozowa-
nymi nowotworami złośliwymi wśród kobiet były: nowotwór sutka (6944 za-
chorowań), nowotwór narządów płciowych (3956), nowotwór odbytu (1828) 
nowotwór płuc (1013) oraz nowotwór żołądka (469). Wśród mężczyzn naj-
częstszy był nowotwór płuc (2352), nowotwór jelita grubego (2220), nowo-
twór stercza (1209) oraz nowotwór żołądka (895).

Zarówno w województwie podlaskim, jak i w całym kraju, zauważalny 
jest systematyczny wzrost odsetka zgonów spowodowanych nowotworami. 
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Konieczne jest w związku z tym dalsze wzmocnienie potencjału wojewódz-
twa w zakresie diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Podsumowując sytuację demograficzno-epidemiologiczną, panującą 
w województwie podlaskim, należy podkreślić, że do 2035 r. przewiduje się 
pogłębianie niekorzystnych zmian demograficznych wyrażających się zwięk-
szającą dynamiką procesów starzenia wśród ludności, starzeniem się zasobów 
siły roboczej, zmniejszaniem się liczby i udziału osób w wieku produkcyjnym 
w ogólnej populacji ludności oraz wzrostem współczynnika obciążenia de-
mograficznego. Równie niepokojącym zjawiskiem w województwie, towarzy-
szącym niekorzystnej demografii, jest wzrastająca zachorowalność na choro-
by obwodowego układu nerwowego, choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki 
łącznej, przewlekłe choroby układu trawiennego, niedokrwistość, choroby tarczycy, 
nowotwory czy choroby układu krążenia. Sytuacja ta rodzi poważne wyzwania 
wobec samorządu województwa, gdzie jednocześnie postępujące starzenie 
się ludności Podlasia niesie za sobą ryzyko wystąpienia w dalszej perspekty-
wie licznych przypadków schorzeń geriatrycznych oraz chorób przewlekłych, 
a tym samy zwiększenie się odsetka osób potrzebujących specjalistycznej 
opieki medycznej. Zatem niezbędny jest stały monitoring sytuacji demogra-
ficzno-epidemiologicznej w województwie celem określenia priorytetów poli-
tyki zdrowotnej i związanych z nią działań w sferze zarządzania opieką zdro-
wotną w regionie. Jest to tym pilniejsze, że zabezpieczenie opieki zdrowotnej 
w ostatnich latach, zarówno w części ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
jaki i w zakresie świadczeń stacjonarnych, należy uznać za niewystarczające. 
Nadal utrzymuje się tendencja do wydłużania średniego czasu oczekiwania 
i wzrostu liczby oczekujących na świadczenia w przypadkach pilnych i sta-
bilnych. W stosunku do roku 2011 średni czas oczekiwania na świadczenia 
w przypadkach pilnych w 2012 r. uległ wydłużeniu o około jeden dzień, nato-
miast średnia liczba oczekujących zwiększyła się dwukrotnie.

Problemy zarządzania opieką zdrowotną w województwie podlaskim 
w kontekście zarządzania opieką zdrowotną strategiczną rolę pełni polityka 
zdrowotna. Polityka ta powinna być nakierowana na osiągnięcie takich ce-
lów społecznych, jak zapewnienie ogółowi populacji równych szans i ochrony 
zdrowia, przeciwdziałanie chorobom, przedwczesnym zgonom i niepełno-
sprawności oraz odpowiednią organizację procesu leczenia z zapewnieniem 
najwyższego poziomu opieki zdrowotnej. Jak wskazują Dercz, Izdebski i Rek 
[2013, ss. 30–31] powyższe cele mogą zostać osiągnięte przez:

 • zapewnienie i dostarczanie całej populacji możliwie pełnego zakresu 
świadczeń medycznych, których ona wymaga, bez względu na różnicują-
ce ją kryteria demograficzne, epidemiologiczne, ekonomiczne, społecz-
ne, kulturowe i geograficzne (zasada dostępności opieki zdrowotnej);
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 • zapewnienie usług i świadczeń profilaktyczno-leczniczych i rehabilita-
cyjnych na możliwie najwyższym poziomie, adekwatnym do poziomu 
wiedzy i sztuki medycznej oraz zasad dobrej praktyki (zasada jakości 
opieki medycznej z uwzględnieniem zasady ciągłości);

 • organizowanie opieki zdrowotnej w możliwie najlepszy sposób – tak, aby 
zapewnić optymalne wykorzystanie istniejących zasobów materialnych, 
finansowych i osobowych (zasada efektywności opieki zdrowotnej);

 • systematyczne wdrażanie działań doskonalących system oraz umoż-
liwiających satysfakcje odbiorców zarówno pacjentów, jak i personelu 
(zasada organizacji i zarządzania adekwatnego do osiągniętego rozwoju 
społeczno-gospodarczego);

 • zatrudnienie kadry odpowiednio przygotowanej fachowo do działalności 
w odpowiednich dziedzinach ochrony zdrowia (zasada kompetentności).

Strategiczną rolę pełnią tu władze państwa jako główny podmiot reali-
zujący politykę zdrowotną [Frąckiewicz 1991, s. 5]. Państwo z kolei dzieli swoje 
zadania i uprawnienia pomiędzy odpowiednie organy rządowe i samorządo-
we oraz tworzy warunki do efektywnego włączania w realizację celów polity-
ki zdrowotnej wielu innych podmiotów, w tym: organizacji pozarządowych, 
pracodawców, mediów, kościoła itd. W odniesieniu do poziomu kraju, poli-
tykę zdrowotną, która jest częścią polityki społecznej państwa, realizować 
można w skali makro i mikro. Szczególne znaczenie z uwagi na realizację za-
sady pomocniczości ma samorządowa polityka społeczna, która nastawiona 
jest na rozwiązywanie spraw społecznych dotyczących określonego obszaru. 
W przypadku województw będą to problemy typowe i specyficzne dla danego 
regionu, w przypadku powiatów i gmin działalność polityka ta będzie miała 
lokalny charakter. Regionalna polityka zdrowotna powinna skupiać się na ty-
powych dla regionu potrzebach wynikających z diagnozy demograficzno-epi-
demiologicznej oraz sposobach ich zaspokajania. Osiągnięcie spójności w ob-
rębie polityki województwa wymaga podejmowania wielu działań, z których 
zwiększanie jakości zarządzania opieką zdrowotną jest szczególnie ważnym 
wyzwaniem dla władz regionalnych. W przypadku samorządu województwa 
główne działania w sferze zarządzania opieką zdrowotną wynikają z pełnienia 
funkcji właścicielskich zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej. Do pozostałych zadań samorządu województwa wskazanych 
w art. 9. Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach zapewnienia 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należą w szczególności:

 • opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowot-
nych wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdro-
wia mieszkańców województwa – po konsultacji z właściwymi teryto-
rialnie gminami i powiatami;
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 • przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie wo-
jewództwa programach zdrowotnych;

 • opracowywanie i wdrażanie programów innych niż określone w pkt. 1 
służących realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia;

 • inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywno-
ści, w tym restrukturyzacji w ochronie zdrowia;

 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców województwa.

W województwie podlaskim problematyka dotycząca zarzą-
dzania regionalną opieką zdrowotną znajdują się w zaktualizowa-
nej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 
[Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 2013] uchwalonej przez Sejmik 
Województwa podlaskiego w dniu 9 września 2013 r. Zapisy celu strategicz-
nego 3. Jakość życia, szczegółowo przedstawione w celu operacyjnym 3.3. 
Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego, 
wskazują, że z punktu widzenia jakości życia mieszkańców niezbędna jest 
poprawa warunków w obszarze ochrony zdrowia. Zapisy odwołują się rów-
nież do sytuacji demograficzno-epidemiologicznej województwa wskazując, 
że wraz ze starzeniem się społeczeństwa będzie wzrastało zapotrzebowanie 
na świadczenia opieki zdrowotnej, głównie w odniesieniu do opieki nad oso-
bami starszymi, obłożnie i przewlekle chorymi. Dokument zwraca również 
uwagę na konieczność koncentracji na chorobach cywilizacyjnych, wczesnej 
diagnostyce, leczeniu i profilaktyce, mających największy wpływ na aktyw-
ność zawodową mieszkańców. Uznając rolę władz samorządowych w realiza-
cji działań dotyczących funkcjonowania sfery ochrony zdrowia w regionie, 
kluczowe wydaje się podejmowanie inicjatyw służących wdrożeniu mecha-
nizmów i instrumentów modelujących regionalny system opieki zdrowotnej. 
Istotna rolę pełni tu zarządzanie opieką zdrowotną mające na celu inspiro-
wanie i promowanie rozwiązań w zakresie poprawy efektywności, w tym re-
strukturyzacji w ochronie zdrowia. Na szczeblu mikroekonomicznym działa-
nia w sferze zarządzania opieką zdrowotną odnoszą się głównie do zasobów 
ludzkich (personel medyczny), rzeczowych (infrastruktura budynkowa, 
aparatura medyczna, leki), procesu informacyjnego (systemy przetwarzania 
danych i komunikacji) oraz wyników przetwarzania (efektów związanych ze 
zdrowiem konkretnych pacjentów). Na szczeblu makroekonomicznym (zwią-
zanym z wyodrębnionym terytorium, w tym województwem podlaskim), za-
rządzanie obejmuje instytucje opieki zdrowotnej, działające na danym obsza-
rze, współprzyczyniające się do uzyskania określonych efektów zdrowotnych 
w odniesieniu do ustalonych populacji lub określonych kategorii pacjentów. 
W kontekście powyższego należy wskazać, że w ostatnich latach (2007–2013), 
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głównym celem działania w zakresie zarządzania opieką zdrowotną w woje-
wództwie podlaskim było podniesienie standardu świadczonych usług me-
dycznych i dostępności mieszkańców województwa do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych. Cel miał być osiągnięty poprzez wzmocnienie infrastruktury 
i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia, świadczących usługi medyczne 
na podstawowym poziomie, jak również ośrodków diagnostycznych i tera-
peutycznych, zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną udzielaną za-
równo w formie stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej. Realizacja większości tych 
działań prowadzona była w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 
Województwa Podlaskiego (RPOWP) Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury 
z zakresu opieki zdrowotnej, gdzie w latach 2008–2010 ogłoszono 3 kon-
kursy. W ramach I konkursu w 2008 roku wsparcie otrzymało 13 placówek 
(w tym wsparcie otrzymały przede wszystkim jednostki świadczące opiekę 
stacjonarną). W II konkursie w 2009 roku wsparcie otrzymało 15 placówek 
(w tym wsparcie otrzymały przede wszystkim jednostki świadczące opiekę 
stacjonarna, ale również te świadczące opiekę ambulatoryjną). Natomiast 
w III konkursie w 2010 roku wsparcie otrzymało 6 placówek (w tym wsparcie 
otrzymały jednostki świadczące podstawową opiekę ambulatoryjną). W la-
tach 2011–2012 w ramach Działania 6.2 nie przewidziano naborów celowych, 
natomiast wprowadzono 2 projekty kluczowe, związane z dziedziną onkologii 
oraz modernizacją i doposażeniem bloków operacyjnych w szpitalach woje-
wódzkich. Wszystkie ze zrealizowanych projektów w ramach Działania 6.2 
RPOWP były adekwatne do potrzeb w zakresie ochrony zdrowia w wojewódz-
twie podlaskim, ponieważ wspierały specjalizacje ważne z punktu widzenia 
potrzeb zdrowotnych mieszkańców. W ramach Działania 6.2 RPOWP zostały 
wsparte przede wszystkim takie specjalizacje, jak: diagnostyka obrazowa, 
kardiologia, intensywna terapia, chirurgia ogólna, chirurgia urazowa, po-
łożnictwo, ginekologia, rehabilitacja. Jak wykazano w pierwszym rozdziale, 
specjalizacje te są ważne ze względu na trendy w zachorowalności i śmier-
telności mieszkańców Podlasia, a także procesy starzenia się społeczności 
województwa. W wyniku realizacji projektów nastąpiła przede wszystkim 
poprawa infrastruktury ochrony zdrowia i wyposażenia podmiotów leczni-
czych (głównie SPZOZ-ów) w aparaturę i sprzęt medyczny. Zakupiono głów-
nie wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny i zabiegowy. Należy pokreślić, że 
zakupiony sprzęt diagnostyczny i zabiegowy oraz wyposażenie były znacznie 
wyższej jakości w stosunku do sprzętu użytkowanego wcześniej, co dopro-
wadziło do poprawy bezpieczeństwa pacjentów (zmniejszenie dawki promie-
niowania w przypadku sprzętu RTG) i dawało możliwość bardziej precyzyj-
nej diagnostyki. W ramach projektów zmodernizowano również oddziały 
i przychodnie, sale i bloki operacyjne poprawiając tym samych jakość usług 
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opieki zdrowotnej (np. poprzez zmniejszenie liczby łóżek w jednej sali, do-
stępność toalet przy salach chorych, poprawę dostępności infrastruktury dla 
osób niepełnosprawnych). Realizowane inwestycje przyczyniły się także do 
znacznej poprawy dostępności do wysokiej jakości badań diagnostycznych, 
a także poprawy dostępności dla pacjentów np. do opieki długoterminowej 
czy rehabilitacji. Przeprowadzona w 2012 r. kontrola NIK-u dotycząca zaku-
pów specjalistycznej aparatury i aparatury medycznej współfinansowanych 
ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007–2013 wy-
kazała, że tylko w niewielkim stopniu zakupy te doprowadziły do zwiększenia 
liczby wykonywanych badań i zabiegów. Pomimo to można uznać, że pomoc 
ze środków europejskich, poza pewnym wyjątkami, została starannie wy-
korzystana przez placówki. Warto w tym miejscu wskazać, że większość ze 
zrealizowanych inwestycji była związana z potrzebą dostosowania placówek 
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitar-
nym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, szczególnie, że 
finansowanie zrealizowanych inwestycji nie byłoby możliwe ze środków wła-
snych szpitala lub innych źródeł. Projekty realizowały najpilniejsze potrze-
by szpitali, weryfikowane również poprzez możliwości finansowe jednostek 
i wartość kontraktu z POW NFZ. Jednocześnie warto podkreślić, że w nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014–2020 proponowany zakres wsparcia 
ochrony zdrowia w znacznie mniejszym stopniu będzie dotyczył doposażenia 
placówek w sprzęt medyczny. Unia Europejska większe wsparcie skierowała 
na innowacyjne rozwiązania, wykorzystujące m.in. inwestycje w technologie 
informacyjno-komunikacyjne, których celem jest zastosowanie w praktyce 
medycznej, np. odkryć w zakresie biotechnologii. W województwie podla-
skim proponowany zakres wsparcia w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego2 będzie dotyczył głównie:

 • inwestycji w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają 
się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nie-
równości w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjo-
nalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych;

 • wzmacniania zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych 
dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia;

 • aktywnego i zdrowego starzenia się;
 • ułatwiania dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych 
w interesie ogólnym.

2. Por. projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, 
przyjęty przez Zarząd Województwa 8 kwietnia 2014: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/
projekt.html [dostęp: 20.03.2014].
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Jak wynika z powyższego, wskazane priorytety generalnie oznaczają kon-
tynuację działań w zakresie poprawy efektywności zarządzania opieką zdro-
wotna w regionie. Przy czym w nowej perspektywie zgodnie z wytycznymi 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Unii Europejskiej nie należy ogra-
niczać się do inwestycji w infrastrukturę, ale w znacznie większym stopniu 
kierować środki na działania bezpośrednio związane z wydłużeniem wieku 
aktywności zawodowej (kształtowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka 
zdrowotna i wdrażanie programów rehabilitacji leczniczej, zapobiegających 
przerwaniu aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych i ułatwiających 
powrót na rynek pracy) oraz działania mające na celu poprawę jakości ży-
cia chorych i rodzin zmagających się z problemami związanymi z chorobami 
zagrażającymi życiu (wsparcie rozwoju opieki paliatywnej, długoterminowej 
i geriatrycznej).

Podsumowanie

W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności w każdym kraju i regio-
nie powinien funkcjonować skuteczny system opieki zdrowotnej, zoriento-
wany zarówno na poprawę stanu zdrowia ludzi, jak i na zapobieganie nie-
pełnosprawności. Przy czym należy podkreślić, że efektywność tego systemu 
w znacznej mierze zależy od poziomu zarządzania władz publicznych, również 
na poziomie województwa. Przeprowadzona w artykule analiza, choć w znacznej 
mierze ograniczona, zwraca uwagę na ważność problemów demograficzno-
-epidemiologicznych w kontekście zarządzania opieką zdrowotną w regio-
nie. Podsumowując działania władz samorządu województwa podlaskiego 
w okresie funkcjonowania perspektywy finansowej na lata 2007–2013 należy 
stwierdzić, że w znacznej mierze korespondują one z potrzebami zdrowotny-
mi ludności województwa. Potwierdzają to między innymi wyniki rankingu 
przeprowadzonego przez PwC wśród mieszkańców województwa, gdzie w ka-
tegorii jakość konsumencka opieki zdrowotnej województwo zajęło 2. miej-
sce [Kozierkiewicz, Boguszewska, Gajda i in. 2014]. Dlatego też działania prowadzo-
ne przez samorząd województwa powinny być kontynuowane, choć z jeszcze 
większą intensywnością, na rzecz podnoszenia efektywności całego systemu, 
a nie jedynie pojedynczych jednostek. Ważne jest także aby zmagania z zakresu 
polityki zdrowotnej i wynikające z nich decyzje dotyczące zarządzania opieką 
zdrowotną miały charakter międzysektorowy i zachęcały do udziału nie tylko 
instytucje samorządowe, ale także społeczności lokalne i organizacje pozarzą-
dowe. Mając świadomość konieczności zwiększenia nakładów na zapewnienie 
szybkości i skuteczności interwencji wraz z profilaktyką i wczesnym dostępem 
do diagnostyki, wydaje się, że istnieje szansa na poprawę negatywnych ten-
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dencji demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa i wysoką 
zachorowalnością. Z pomocą przychodzi tu nowa perspektywa finansowa na 
lata 2014–2020. Ważne jest tylko, aby władze województwa stworzyły odpo-
wiednie warunki do efektywnego wykorzystania środków z tej perspektywy.
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