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Rosn¹ce gwa³townie w koñcu lat siedemdziesi¹tych i w pocz¹tku osiemdziesi¹tych wydatki na zdrowie we wszystkich krajach wiata by³y przyczyn¹
dyskusji dotycz¹cych zmian strategii globalnej dotycz¹cej poprawy zdrowia
spo³eczeñstw. Wa¿n¹ rolê odegra³a tu wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO)
wprowadzaj¹c Program Zdrowie dla Wszystkich a po roku 2000 program
Zdrowie w 21 wieku.
Kraje Unii Europejskiej w pocz¹tkowym okresie istnienia wspólnoty pozostawia³y sprawy zdrowia ludnoci krajów cz³onkowskich w ich wewnêtrznych
kompetencjach. Póniej na mocy uk³adów zawartych w Maastricht i Amsterdamie sprawy zdrowia publicznego sta³y siê w wiêkszym stopniu przedmiotem wspólnej polityki. Znalaz³o to swój wyraz w stworzeniu w roku
2000 Programu Zdrowia Publicznego. Program ten jest ukierunkowany przede
wszystkim na tworzenie narzêdzi s³u¿¹cych do zmniejszenia rozpowszechnienia czynników ryzyka chorób, które czêsto maj¹ swoje korzenie w indywidualnych zachowaniach zdrowotnych.
Aktualne priorytety polityki zdrowotnej Unii by³y sformu³owane w roku
2004 przez Davida Byrne, ustêpuj¹cego Komisarza UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów. Podkreli³ on, ¿e w krajach UE wydatki na technologie
lecznicze stale wzrastaj¹ i to w sytuacji, gdy nowe metody nie zawsze s¹
weryfikowane w aspekcie relacji koszt-efekt. Równoczenie wiadomo, ¿e
zmiany stylu ¿ycia mog¹ zwiêkszyæ przeciêtne dalsze trwanie ¿ycia. Wiadomo te¿, ¿e zwiêkszenie d³ugoci ¿ycia o 10% mo¿e generowaæ wzrost PKB
o 0,35%.
Tendencje polityki zdrowotnej w UE powinny byæ wskazówk¹ dla polityki
zdrowotnej w Polsce zw³aszcza po przyst¹pieniu naszego kraju do Unii
Europejskiej. Jestemy obecnie w okresie, gdy nowelizowany jest Narodowy
Program Zdrowia, koñcz¹cy siê w aktualnej wersji w 2005 r. Równolegle
przygotowywany jest Narodowy Plan Rozwoju odpowiadaj¹cy wyzwaniom
Strategii Lizboñskiej. Dlatego polityka zdrowotna Polski powinna byæ klarownie okrelona i musi równoczenie otrzymaæ w najbli¿szym czasie odpowiednie narzêdzia dla jej realizacji. Jednym z takich narzêdzi powinien
byæ znowelizowany Narodowy Program Zdrowia ze zrozumia³ymi, uzasadnionymi i akceptowanymi przez spo³eczeñstwo celami i harmonogramem.
S³owa kluczowe: polityka zdrowotna, Unia Europejska, priorytety zdrowotne

Rapidly growing expenditures on the health care in all countries of the
world at the end of 1970s and the beginning of 1980s became a reason
of debates on changes of strategies on the improvement of the health of
societies. Special role in these activities played the World Health Organization promoting the Health for All Programme and more recently the
Health 21 strategy.
Countries of the European Union in the first period left problems of the
health of societies in the management of member states of the Community. Later on, in Maastricht and Amsterdam treaties the matter of Public
Health appeared among important issues of the European Commission
policy. It was expressed by creation of the Public Health Programme in the
year 2000. Generally the EU action became directed on the development
of tools for the reduction of risk factors of diseases which have been often
at roots of individuals health behaviours.
Recently priorities of the EU health policy were defined by David Byrne,
European Commissioner for Health and Consumer Protection in his speech at EPC conference on 15 July 2004. He underlined that expenditures
on high technology ill-health treatment in EU countries had been constantly growing while the new methods were not always verified in respect of
the cost- effect relation. Meantime changes of health behaviour can visibly
contribute to the increase of the average life expectancy. At the same time
10 % rise in life-span can generate up to 0.35% increase in GDP.
Tendencies of the health policy in EU should guide for the health policy in
Poland especially after our accession to the European Union. We are in the
period when the amendments to the National Health Programme, which
is concluding in the year 2005, are being prepared and concurrently the
National Development Plan answering for mission of the Lisbon strategy
is created. For this reasons the health policy in Poland should be clearly
defined and receive in the nearest time suitable tools for its realization.
Such a tool will be among others - modernized National Health Programme with understandable and justified targets and timetable.
Key words: health policy, European Union, health priorities
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Podstawy prawne i kierunki polityki zdrowotnej
w UE
Polityka zdrowotna krajów cz³onków Unii Europejskiej (UE) przewija³a siê poród innych problemów
i pocz¹tkowy ogólny cel Wspólnoty: osi¹gniêcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia poprzez podnoszenie
standardów ¿ycia oraz warunków pracy znalaz³ swoje rozwiniêcie w traktacie z Maastricht z 1991 r. a nastêpnie w Traktacie Amsterdamskim z 1999 r. Traktat
ten w wiêkszym stopniu okrela zadania wspólnoty
w zakresie zdrowia ludnoci krajów cz³onkowskich i w
artykule 152 par. 1 podkrela m.in., ¿e:
 Wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi bêdzie zapewniony we wdra¿aniu wszystkich dziedzin polityki i dzia³añ UE. Dzia³anie UE, które bêdzie odgrywa³o rolê uzupe³niaj¹c¹ w stosunku do krajowej polityki zostanie ukierunkowane na poprawê
zdrowia ludnoci, zapobieganie chorobom i niedomaganiom, bêdzie te¿ nakierowane na zmniejszanie róde³ zagro¿eñ dla zdrowia. Dzia³anie to
bêdzie zmierza³o do zwalczania powa¿nych zagro¿eñ zdrowotnych, poprzez promowanie badañ
dotycz¹cych ich przyczyn, przenoszenia siê i zapobiegania, a tak¿e badañ dotycz¹cych informacji oraz edukacji.
Szczególnie wa¿nym wstêpem do przyjêtego przez
UE w pocz¹tku XXI wieku programu zdrowia publicznego by³a realizacja w latach 1997-2001 monitoringu
zdrowia [1]. Ten szeroko zakrojony program, w którym uczestniczy³o 15 krajów unijnych, przygotowa³
podstawy metodologiczne do póniejszych dzia³añ
[2]. Istotnym by³o zw³aszcza opracowanie zestawu
mierników zdrowia niezbêdnych dla zapewnienia
mo¿liwoci lepszej oceny problemów zdrowotnych w
skali ca³ej UE oraz rozmiarów ich zró¿nicowania pomiêdzy krajami cz³onkowskimi [3]. Innym wa¿nym
projektem by³ przegl¹d raportów o sytuacji zdrowotnej z kilkudziesiêciu krajów, w którym dokonano ewaluacji metod raportowania i prezentacji danych.
W ostatnich latach wprowadzono w UE nowy
obowi¹zuj¹cy od 2003 roku Program Zdrowia Publicznego. Program ten ma jako sw¹ podstawê dotychczas zrealizowane projekty, które okrela³y priorytety zwi¹zane z podanymi poni¿ej has³ami:
- promocja zdrowia
- monitoring zdrowia
- choroby zakane
- nowotwory
- choroby rzadkie
- zapobieganie urazom
- zanieczyszczenia rodowiska i zwi¹zane z nimi
choroby
- uzale¿nienia substancjami psychoaktywnymi.
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W obecnie obowi¹zuj¹cym programie (20032008) w dalszym ci¹gu d¹¿y siê do tworzenia narzêdzi
dla realizacji ró¿nego rodzaju dzia³añ monitoringowych dotycz¹cych ró¿nych chorób, przy czym przewiduje siê doskonalenie systemów raportowania sytuacji zdrowotnej. Planowane jest tworzenie sieci informacyjnej w zakresie chorób zakanych i systemów
ostrzegania dotycz¹cych nadzwyczajnych zagro¿eñ.
Osobna grupa problematyki programu powiêcona jest determinantom zdrowia zwi¹zanym z stylem ¿ycia (palenie tytoniu, nawyki ¿ywieniowe, alkohol, narkotyki). Inna grupa determinantów zdrowia
dotyczy czynników rodowiska bytowania.
W ka¿dym roku og³aszane s¹ aktualne priorytety programu. W roku 2005 dotycz¹ one miêdzy innymi przedstawionych poni¿ej problemów ogólnych.
 Tworzenia gromadzenia i przetwarzania danych
oraz ich dostarczania dla decydentów w celu monitoringu zdrowia i okrelania uwarunkowañ
zdrowia, co przyczyni siê do prowadzenia racjonalnej polityki zdrowotnej;
 Doskonalenia systemu nadzoru nad chorobami
zakanymi.
Tematy przewidziane na rok bie¿¹cy (2005) dotycz¹ te¿ w pewnym zakresie systemu ochrony zdrowia. Podejmuje siê np. temat dotycz¹cy oceny dzia³alnoci zak³adów opieki zdrowotnej w oparciu o wskaniki jakoci opieki zdrowotnej.
Tematyka podejmowana w UE jako przedmiot
programów zdrowia publicznego w ostatnich kilkunastu latach mo¿e stanowiæ wskazówkê przy tworzeniu planów krajowych dotycz¹cych priorytetów polityki zdrowotnej.
Priorytety polityki zdrowotnej UE
Priorytety te w krajach UE zosta³y okrelone w ramach specjalnego projektu finansowanego przez Komisjê Europejsk¹ [4]. Uczestnicy tego projektu,
w pierwszej fazie, w drodze badañ ankietowych wród
cz³onków naukowych towarzystw zdrowia publicznego krajów UE uzyskali opiniê respondentów odnonie najwa¿niejszych problemów dotycz¹cych
zdrowia ludnoci w poszczególnych krajach. Problemy te w drodze dyskusji by³y weryfikowane w gronie
kompetentnych ekspertów. Koñcowy efekt tych prac
zawarty jest w tabeli I przedstawiaj¹cej po dwa dla
ka¿dego kraju najwa¿niejsze problemy zdrowotne.
W wyniku dalszej dyskusji ekspertów uczestnicz¹cych w projekcie powsta³a lista priorytetów zdrowia publicznego wspólna dla krajów UE, która
przedstawiona zosta³a w specjalnym opracowaniu dla
Komisji Europejskiej. W 2000 r. wed³ug tej ekspertyzy
najwa¿niejsze problemy dotycz¹ce zdrowia publicznego krajów cz³onkowskich UE to:
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Tabela I. Dwa najwa¿niejsze z priorytetowych zadañ (problemów) w poszczególnych krajach Unii Europejskiej
Kraj

Najwa¿niejsze priorytety

Austria
Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Irlandia
Holandia
Portugalia
Hiszpania
Wielka Brytania

promocja zdrowia; reforma systemu ochrony zdrowia
zdrowie rodowiskowe; palenie tytoniu
narkotyki; nadu¿ywanie alkoholu
zwiêkszanie siê nierównoci w zdrowiu * i w dostêpie do wiadczeñ zdrowotnych
nierównoci w zdrowiu, problemy zdrowotne ludzi starszych
wypadki drogowe (oraz inne wypadki); narkotyki
palenie tytoniu; choroby zakane
styl ¿ycia, w tym: narkotyki, palenie tytoniu, alkohol; choroby przewlek³e (szczególnie u osób starszych)
choroby zakane; uzale¿nienia
nierównoci spo³eczne i zdrowotne; opieka na osobami starszymi
palenie tytoniu; nierównoci spo³eczne i zdrowotne

* ang.  health inequalities

1. Spo³eczny gradient w zdrowiu i dostêpie do
wiadczeñ zdrowotnych wystêpuj¹cy we wszystkich krajach UE;
2. Alkohol i zwi¹zane z jego nadu¿ywaniem problemy spo³eczne i zdrowotne; polityka wobec
niedozwolonych substancji psychoaktywnych,
wprowadzenie 10 zaleceñ dotycz¹cych dzia³añ dotycz¹cych tych substancji;
3. Dzia³ania na rzecz zmniejszenia spo¿ycia tytoniu (informacja, edukacja, legislacja, polityka fiskalna);
4. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej ludnoci w
celu ledzenia trendów i identyfikowania problemów zdrowotnych oraz formowania aktualnych
priorytetów zdrowotnych;
5. Jakoæ opieki zdrowotnej, kadra i jej kwalifikacje, dostêp do wiadczeñ, relacje kosztów do efektów, ocena jakoci wiadczeñ zdrowotnych;
6. Problem starzenia siê populacji;
7. Problem zdrowia psychicznego i jego determinant;
8. rodowisko: zdrowie rodowiskowe, czynniki
rodowiska - woda, powietrze, gleba;
9. ¯ywnoæ i ¿ywienie (jakoæ ¿ywnoci, zwyczaje
¿ywieniowe);
10. Zanieczyszczenia ¿ywnoci.
Priorytety przedstawione i rekomendowane przez
grupê ekspertów nie znalaz³y odbicia w oficjalnych
dokumentach (decyzjach unijnych), niemniej ich
tematyka w wielu przypadkach znalaz³a swój oddwiêk w priorytetowych kierunkach programu
Zdrowia Publicznego na lata 2003-2008, zw³aszcza
jeli chodzi o problematykê dotycz¹c¹ nierównoci
w zdrowiu, stylu ¿ycia i promocji zdrowia.
Jednak z drugiej strony trzeba stwierdziæ, ¿e kraje europejskie, w tym unijne, ju¿ od wielu lat prowadzi³y politykê zdrowotn¹ opart¹ o d³ugofalowe za³o¿enia zawarte w dokumentach o charakterze aktów
zatwierdzanych na szczeblu ministerstw lub parlamentu. Inspiracj¹ do tworzenia tego typu dzia³añ by³a
niew¹tpliwie strategia WHO Health for All. Niektóre kraje adoptowa³y wrêcz tê strategiê modyfiku-

j¹c zawarte w niej cele. Inne ogranicza³y siê do wybrania kilku najwa¿niejszych dla siebie.
Tabela II przedstawia zestawienie tych programów, które prowadzone by³y do roku 2000 [5].
W poszczególnych kolumnach tej tabeli zawarto
skrótowo charakterystykê tych programów uwzglêdniaj¹c rok zatwierdzenia, formaln¹ nazwê programu,
jego status jako dokumentu oficjalnego, liczbê celów,
je¿eli by³a okrelona oraz sposób monitorowania realizacji tego programu. Monitorowanie sprowadza³o
siê zwykle do okresowego przygotowywania raportów o sytuacji zdrowotnej. Zakres celów, co zaznaczono w tabeli II, obejmowa³ przewa¿nie problematykê z obszaru prewencji i promocji zdrowia, ale w niektórych krajach obejmowa³ równie¿ zagadnienia
zwi¹zane z popraw¹ dzia³ania systemu ochrony zdrowia.
Na prze³omie wieku szereg krajów odnowi³o
swoje programy polityki zdrowotnej id¹c g³ównie
w kierunku postulatów nakierowanych na zmianê
stylu ¿ycia spo³eczeñstw, a zatem zwiêkszenia roli promocji zdrowia i prewencji, co jest bardziej efektywne
w sytuacji stale rosn¹cych nak³adów na medycynê
naprawcz¹ i braku adekwatnej do nich poprawy sytuacji zdrowotnej.
Warto tu przytoczyæ przyk³ad wêgierskiego Narodowego Programu Zdrowia. Program ten jest stale
monitorowany i finansowany z bud¿etu pañstwa
a wyniki podawane s¹ na stronie Ministerstwa Zdrowia Wêgier. W swojej ostatniej wersji zosta³ zatwierdzony przez parlament wêgierski w 2003 r. Poprzednia wersja powsta³a w 2001 r. i zawiera³a 17 celów
w doæ tradycyjnym uk³adzie nakierowanym przede
wszystkim na zwalczanie chorób. Obecny program
zawiera cztery grupy zagadnieñ:
 Tworzenie klimatu spo³ecznego dla promocji
zdrowia; w obszarze tej grupy zagadnieñ znalaz³y
siê cele dotycz¹ce zdrowia m³odzie¿y, poprawy
zdrowia osób starszych, równych mo¿liwoci dla
osi¹gniêcia zdrowia oraz promocji zdrowia w siedliskach (miejsce zamieszkania, pracy).
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Tabela II. Programy polityki zdrowotnej w ró¿nych krajach europejskich
Liczba celów Nazwa formalna
i charakter

Rok
zatwierdzenia

Formalne
zatwierdzenie:
parlament, rz¹d, MZ

Raport o sytuacji
zdrowotnej

Austria

6, celów, Pr,
Pm, Sys

Public Health in
Austria

1990, 1994

rz¹d, MZ

1989
co 3 lata

-

Czechy

11 celów, Pr,
Pm

National Health
Programme

1995

rz¹d, MZ

1996

-

Dania

17 celów, Pr,
Pm

Program on
Public Health and
Health Promotion
-

1997, 2001

MZ, parlament

monitoring

-

Finlandia

38 celów
HFA

HFA

1989, 1993,
1997

rz¹d,
debata publiczna

1996 Raport (co
dwa lata)

Health in France

1994

brak
ogólnokrajowego
dokumentu
For Healthily
National Health
Program
A Health
Promotion
Strategy
National Health
System
Plan
Framework for
Health Policy

1997

Raporty do WHO dot.
HFA

regionalne
raporty: NadreniaW S-Holstein

2001

rz¹d

1998

1995

MZ

1997

1993, 1998

MZ

1995

MZ

Kraj

Francja
Niemcy

10 celów, Pr,
Pm,
38 celów
HFA

Wêgry

17 celów Pr,
Pm, Sys

Irlandia

10 celów, Pr,
Pm

W³ochy
Holandia

5 celów,
Pr, Pm na
bazie HFA
3 cele,
Pr, Pm, Sys

-

1994, 1996

Inne uwagi

programy
regionalne
du¿y wp³yw HFA i
NPZ angielskiego
regionalizacja,
landy

du¿y wp³yw HFA
wp³yw HFA

1997

-

Szwecja

5 celów,
Pr, Sys

Priorities
in Health System

1995

MZ
Komisja parlamentu

1987, 1991, 1994,
1997

zwraca siê uwagê
na ró¿nice
spo³eczne

Wielka Brytania

6 obszarów
Pm, Pr, Sys

Health of the
Nation

1992,1998

MZ
www/officialdocument
s.co.uk

1992, 1998

sta³y monitoring i
raporty

Health in
Switzerland

1993

MZ

1993

Szwajcaria

-

Report on
1996
Population Health

MZ

1996

18 celów,
Pm, Pr, Sys

National
Health
Programme

1990, 1996

Rz¹d

1990-1998corocznie

45 celów,
Pm, Pr, Sys

A Strategy for the
Change of the
Health

1997

MZ

1997

White Paper on
Health Services

1997

MZ

-

General Criteria
for Health Coordination

1989

MZ

-

Norwegia

4 cele ogólne

Polska

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

10 celów Pm,
Pr, Sys

wiêcej dokumentów
na temat us³ug w
opiece zdrowotnej
monitoring
oczekiwanych
efektów NPZ
przywi¹zuje siê
wagê do udzia³u
spo³eczeñstwa w
debacie na temat
zdrowia narodu
w ramach
programu PHARE
na temat us³ug
wskazówki dla
tworzenia planów
regionalnych

Pr  prewencja, Pm  Promocja zdrowia, Sys  system ochrony zdrowia,
MZ  Ministerstwo Zdrowia, NPZ  Narodowy Program Zdrowia, HFA 
program WHO Zdrowie dla wszystkich

 Druga grupa obejmuje szerok¹ problematykê zwi¹zan¹ z pro zdrowotnym stylem ¿ycia i zmniejszeniem oddzia³ywañ czynników ryzyka i wyra¿ona
jest przez poni¿sze cele realizowane przez odpowiednie programy:
- Zmniejszenie czêstoci palenia tytoniu,
- Zapobieganie stosowaniu substancji psychoaktywnych i zmniejszenie spo¿ycia alkoholu,
- Promocja aktywnoci fizycznej.

W tej grupie problemów znajduj¹ siê równie¿ nakierowane na zagro¿enia rodowiskowe dwa programy:
- Bezpieczeñstwa epidemiologicznego i zdrowia publicznego
- Narodowy program zdrowia rodowiskowego.
 Kolejna grupa problemów zawartych w programie wêgierskim dotyczy przeciwdzia³ania chorobowoci, niepe³nosprawnoci i przedwczesnej
umieralnoci.
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Szczegó³owe cele postuluj¹ przede wszystkim:
- Zmniejszenie chorobowoci i umieralnoci spowodowanej chorob¹ wieñcow¹ i chorobami naczyñ mózgowych,
- Zmniejszenie umieralnoci z powodu nowotworów,
- Poprawa zdrowia psychicznego,
- Zmniejszenie czêstoci chorób narz¹du ruchu,
- Prewencja AIDS.
 Ostatnia grupa problemów powiêcona jest systemowi ochrony zdrowia i obejmuje nastêpuj¹ce
dzia³ania;
- Prowadzenie przesiewów w zakresie nowotworów,
- Rozszerzenie zakresu i dostêpu do podstawowej
opieki zdrowotnej,
- Zwiêkszenie zasobów ludzkich i sprzêtowych s³u¿by zdrowia,
- Prowadzenie monitoringu realizacji Narodowego
Programu m.in. poprzez oceny sytuacji zdrowotnej
ludnoci.
Z dawnych krajów UE Dania przygotowa³a swój
rz¹dowy program na lata 1999-2008 pod wp³ywem
obserwowanej niezadowalaj¹cej poprawy sytuacji
zdrowotnej ludnoci w ostatniej dekadzie ubieg³ego
wieku. Powa¿ny problem stanowi³y dla tego kraju
zw³aszcza nowotwory p³uc i wzrost palenia tytoniu
wród kobiet. Program przyjêty przez rz¹d obejmuje
17 celów i nakierowany jest na problemy zwi¹zane
z paleniem tytoniu, nadu¿ywaniem alkoholu, ¿ywieniem i aktywnoci¹ fizyczn¹. Podstawowym celem
ogólnym jest zwiêkszenie d³ugoci ¿ycia i poprawa
jakoci ¿ycia spo³eczeñstwa. S¹ te¿ cele nakierowane
na poszczególne grupy wieku w tym dzieci, m³odzie¿
i osoby starsze.
Innym przyk³adem kompleksowego programu polityki zdrowotnej jest program fiñski [6]. W programie tym obowi¹zuj¹cym do 2015 r. uwzglêdniono kilka obszarów, w których wydzielono szczegó³owe cele.
Poni¿ej przytoczono przyk³ady formu³owania celów
tego obszernego programu, który dostêpny jest w Internecie na stronie Fiñskiego Ministerstwa Zdrowia.
Pierwszy obszar dotyczy ró¿nych grup wieku
i obejmuje nastêpuj¹ce postulaty:
- Zdrowie dzieci poprawi siê w sposób zadowalaj¹cy a czêstoæ wystêpowania chorób i zaburzeñ
ulegnie zmniejszeniu.
- Rozpowszechnienie palenia tytoniu wród m³odzie¿y w wieku 16-17 lat ulegnie zmniejszeniu do
poziomu 15%. Konsumpcja alkoholu i narkotyków obni¿y siê i nie przekroczy poziomu z pocz¹tku lat 90.
- Zgony z powodu wypadków i przemocy wród
m³odych doros³ych ulegn¹ zmniejszeniu o 1/3
w porównaniu z poziomem na pocz¹tku lat 90.
- Stan zdrowia i poprawa warunków pracy pozwol¹ by aktywnoæ zawodowa doros³ych wyd³u¿y³a
siê o 3 lata w porównaniu z 2000 r.

5

- Sprawnoæ funkcjonalna osób powy¿ej 75 roku
¿ycia bêdzie siê wyd³u¿aæ tak jak to mia³o miejsce
w ci¹gu ostatnich 20 lat.
Nastêpne cele odnosz¹ siê do populacji ogó³em:
- Finowie bêd¹ ¿yæ w zdrowiu o dwa lata d³u¿ej
ni¿ w roku 2000 (healthy life expectancy).
- Satysfakcja Finów z funkcjonowania opieki zdrowotnej pozostanie na poziomie co najmniej takim
jak obecnie.
Nast¹pi zmniejszenie nierównoci w zdrowiu
(umieralnoci, chorobowoci) miêdzy grupami spo³ecznymi i p³ciami.
Warunkami dla realizacji wymienionych powy¿ej celów jest jak wspomniano w programie wspó³/1
praca miêdzysektorowa i dzia³ania z zakresu promocji zdrowia w domu, szkole, miejscu pracy i wypoczynku.
Z ciekawszych przyk³adów dzia³añ w zakresie wyznaczania priorytetów polityki zdrowotnej ostatniego
okresu nale¿y przytoczyæ ustalanie obowi¹zuj¹cych
priorytetów zdrowotnych pañstwa w postaci ustawy.
W roku 2004 parlament francuski przyj¹³ 104
cele zdrowotne, które okrelaj¹ kierunki dzia³añ
w dziedzinie zdrowia ludnoci na najbli¿sze lata. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przyjêcie tej ustawy stymulowane
by³o wydarzeniami ostatnich lat, które zbulwersowa³y
spo³eczeñstwo francuskie. Przede wszystkim by³a to
afera spowodowana ska¿eniem przez wirus HIV krwi
przeznaczonej do transfuzji, do czego dopuci³y w³adze we francuskim Ministerstwie Zdrowia. Po drugie by³a to fobia spowodowana zagro¿eniem BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) i w koñcu obserwowany w lecie 2003 r. wzrost umieralnoci wród
osób starszych spowodowany upa³ami (zmar³o
15000 osób). Cele zawarte w ustawie francuskiej zosta³y podzielone na 22 grupy problemów przedstawionych poni¿ej.
1. Uwarunkowania zdrowia (alkohol, tytoñ, ¿ywienie, aktywnoæ fizyczna, warunki pracy, zdrowie
rodowiskowe);
2. Zmniejszenie ryzyka wystêpowania chorób jatrogennych;
3. Zmniejszenie antybiotykoopornoci;
4. Poprawa metod zwalczania bólu;
5. Zmniejszenie obci¹¿enia chorobami /2 zakanymi;
6. Poprawa opieki nad matk¹ i dzieckiem;
7. Zmniejszenie obci¹¿enia chorobami nowotworowymi;
Udzia³ w realizacji programu ró¿nych instytucji centralnych
i samorz¹du terytorialnego.
/2
Termin obci¹¿enia chorobami jest powszechnie u¿ywany, np.
wydana w 2000 roku Global Burden of Disease po polsku brzmi
Globalne obci¹¿enie chorobami (Vesalius, Kraków 2000).

/1
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8. Zmniejszenie obci¹¿enia chorobami psychicznymi;
9. Zmniejszenie wystêpowania chorób narz¹dów
zmys³ów;
10. Zmniejszenie obci¹¿enia chorobami uk³adu
kr¹¿enia;
11. Zmniejszenie obci¹¿enia chorobami uk³adu oddechowego;
12. Poprawa jakoci ¿ycia ludzi z przewlek³ymi zapalnymi chorobami jelit;
13. Zmniejszenie czêstoci nienowotworowych
chorób ginekologicznych;
14. Obni¿enie obci¹¿enia niewydolnoci¹ nerek
(koñcowe stadia);
15. Zmniejszenie obci¹¿enia chorobami reumatycznymi (reumatoidalne zapalenie stawów)
i bólami spondylogennymi;
16. Obni¿enie umieralnoci niemowl¹t i zwiêkszenie dostêpu do badañ prenatalnych;
17. Równy dostêp do profilaktyki i opieki zdrowotnej pacjentów z chorob¹ sieroc¹;
18. Poprawa zdrowia jamy ustnej;
19. Zmniejszenie obci¹¿enia zwi¹zanego z wypadkami i samobójstwami.
Cele nakierowane na wybrane populacje:
1. Poprawa jakoci ¿ycia pacjentów z dysleksj¹ i dysgrafi¹;
2. Poprawa dostêpu kobiet do antykoncepcji i aborcji;
3. Poprawa zdrowia osób starszych.
/3
Zestawienie linków internetowych do niektórych z aktualnych programów polityki zdrowotnej
jest dostêpne na stronie Observatory on Health Systems and Policies  organizacji afiliowanej przy WHO
i wp³ywaj¹cej na kszta³towanie polityki zdrowotnej
w krajach europejskich, w tym cz³onków UE.
Prezentowane powy¿ej przyk³ady podejcia do
formu³owania priorytetów polityki zdrowotnej wskazuj¹ na ró¿norodnoæ rozwi¹zañ wynikaj¹c¹ ze specyfiki problemów zdrowotnych w danym kraju.
W po³owie ubieg³ego roku David Byrne, Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta, w oficjalnym wyst¹pieniu na konferencji
/4
EPC (European Policy Centre) sformu³owa³ zasady
polityki zdrowotnej UE. By³y one przedmiotem otwartej dyskusji, w której wziêli udzia³ przedstawiciele
ró¿nych zainteresowanych grup od ministrów zdrowia pocz¹wszy po przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych. Ogólnym tytu³em i zarazem has³em tego
wyst¹pienia by³o Stworzenie wszystkim szansy na

/3

http://www.euro.who.int/observatory/Studies/20040511_1

/4
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dobre zdrowie  zdrowie Europejczyków w przysz³oci.
Dzia³ania pod takim has³em wymagaj¹ szerokich
przedsiêwziêæ finansowych i organizacyjnych we
wszystkich krajach cz³onkowskich UE. We wstêpnej
czêci wyst¹pienia Komisarz stwierdzi³: Nadszed³
czas przesuniêcia w Europie punktu ciê¿koci z postawy zasadniczo defensywnej, polegaj¹cej przede
wszystkim na zajmowaniu siê brakiem zdrowia, na
postawê charakteryzuj¹c¹ siê g³êbszym przekonaniem i spojrzeniem perspektywicznym oraz opart¹
w wiêkszym stopniu na aktywnej promocji dobrego
zdrowia. Stwierdzenie to ukierunkowuje politykê
zdrowotn¹ na problemy zachowañ zdrowotnych,
wród których na samym pocz¹tku Komisarz wymienia walkê z paleniem tytoniu, co ograniczy koniecznoæ leczenia raka p³uc w przysz³oci. Nawi¹zuje te¿
do problematyki nierównoci w zdrowiu mówi¹c, ¿e
Ró¿nice w zdrowiu miêdzy poszczególnymi krajami, okrelane na podstawie kilku kluczowych wskaników, wci¹¿ pog³êbiaj¹ siê. Zale¿¹ one w znacznym
stopniu od miejsca zamieszkania, rodzaju wykonywanej pracy i od wysokoci zarobków.
Kontynuuj¹c w¹tek zachowañ zdrowotnych
D. Byrne stwierdza Dobre zdrowie to wynik wspólnej odpowiedzialnoci. Dobre zdrowie jest w du¿ym
stopniu determinowane naszymi indywidualnymi
wyborami. Tym, co decydujemy siê spo¿ywaæ i piæ,
czy pijemy alkohol, a jeli tak to jak czêsto, czy palimy,
lub czy regularnie wykonujemy æwiczenia fizyczne.
Ka¿dy z nas musi braæ na siebie odpowiedzialnoæ za
kontrolê nad w³asnym zdrowiem.
Komisarz Byrne okrela równoczenie rolê UE
w rozwi¹zywaniu problemów dotycz¹cych zdrowia
obywateli krajów cz³onkowskich stwierdzaj¹c, ¿e
Rola Unii Europejskiej zdecydowanie nie polega na
anga¿owaniu siê w ka¿dy aspekt kszta³towania polityki zdrowotnej. Naszym obowi¹zkiem jest ochrona
obywateli przed zagro¿eniami zdrowotnymi. Wspomagamy dzia³ania pañstw cz³onkowskich i innych
w tworzeniu warunków, które maj¹ na celu promowanie zdrowia. Ciekawym w¹tkiem przewijaj¹cym
siê w wyst¹pieniu Komisarza s¹ powi¹zania zdrowia
z szeroko pojêt¹ ekonomi¹ i dochodami pañstwa:
Dobre zdrowie i dobrobyt w sferze gospodarczej id¹
w parze. Inwestowanie w zdrowie zwiêksza przeciêtn¹ d³ugoæ ¿ycia, co w konsekwencji generuje wzrost
PKB. Udowodniono, ¿e przed³u¿enie przeciêtnej d³ugoci ¿ycia o 10% mo¿e zwiêkszyæ produkt krajowy
brutto o 0,35% rocznie. Znaczna czêæ przemówienia powiêcona by³a problemom technologii medycznych, które s¹ niezbêdne dla poprawy stanu zdrowia,
ale ich stosowanie powinno podlegaæ ocenie. Nowe
technologie w dziedzinie ochrony zdrowia s¹ bardzo
kosztowne i musz¹ byæ w zwi¹zku z tym wykorzysty-
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wane w sposób mo¿liwie najbardziej wydajny. Ponadto technologia musi podlegaæ w³aciwej ocenie. Pañstwa cz³onkowskie mog¹ wiele zyskaæ dziel¹c siê swoim dowiadczeniem i kompetencjami na przyk³ad,
w zakresie rachunku ekonomicznego wynikaj¹cego
z ró¿nych metod leczenia. Wspólna praca nad ocen¹
technologii medycznych oraz nad sposobami najskuteczniejszego wdro¿enia systemów zapewniaj¹cych
wysok¹ jakoæ, to dwa przyk³ady mobilizowania wysi³ków na rzecz maksymalnej skutecznoci, unikaj¹c przy tym dublowania dzia³añ.
W wielu miejscach wyst¹pienia Komisarza przewija³a siê sprawa profilaktyki i promocji zdrowia:
Wszyscy wiemy, ¿e profilaktyka jest lepsza od leczenia, a przy tym jest tak¿e tañsza. Na przyk³ad, podnoszenie wiadomoci spo³ecznej i wprowadzanie odnonych regulacji prawnych kosztuje niewiele, a mo¿e
przynieæ znaczne korzyci i oszczêdnoci. Problem
polega na tym, w jaki sposób stawiæ obecnie czo³a takim problemom jak palenie tytoniu i nadwaga, unikaj¹c ogromnych kosztów w przysz³oci. W jaki sposób skutecznie wzmocniæ profilaktykê? Czy wszystkie rz¹dy powinny na wzór irlandzki zabroniæ palenia w miejscach publicznych?.
Z przytoczonych wyj¹tków ostatniego wyst¹pienia ustêpuj¹cego Komisarza ds. Zdrowia wynikaj¹
wyranie drogowskazy dla dzia³añ polityki zdrowotnej UE, te w³anie obszary zdrowia publicznego powinny byæ poddane szerokiej dyskusji w pañstwach
cz³onkowskich celem opracowania najlepszych tzn.
najefektywniejszych kierunków narodowej polityki
zdrowotnej.
Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013. Strategia
rozwoju ochrony zdrowia w Polsce
Pod koniec 2004 r. i na pocz¹tku roku 2005 rozpoczêto prace nad now¹ strategi¹ ochrony zdrowia,
która bêdzie czêci¹ Narodowego Planu Rozwoju wynikaj¹cego ze zobowi¹zañ, które by³y podjête przez
kraje cz³onkowskie UE na konferencji w Lizbonie
(tzw. Strategia Lizboñska). W zakresie ochrony zdrowia w Polsce wyznaczono wstêpnie nowe kierunki
polityki zdrowotnej, których celem nadrzêdnym jest:
poprawa stanu zdrowia spo³eczeñstwa polskiego
w stopniu zmniejszaj¹cym dystans istniej¹cy pomiêdzy Polsk¹ i rednim poziomem stanu zdrowia w Unii
Europejskiej (przed przyst¹pieniem do niej naszego
kraju). Cele porednie i operacyjne tej strategii nakierowane s¹ na nastêpuj¹ce dziedziny:
 Profilaktyka, promocja i edukacja zdrowotna
 Ratownictwo medyczne
 Lecznictwo
 Opieka zdrowotna
 Opieka nad matk¹ i dzieckiem
 Opieka nad osobami w podesz³ym wieku
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W nied³ugim czasie strategia ta po jej uprzednim
zatwierdzeniu bêdzie poddana pod dyskusjê ogólnospo³eczn¹ tak jak ca³y Narodowy Plan Rozwoju, co
jest zapowiedziane na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki (http://www.mgip.gov.pl/)
odpowiedzialnego za jej przygotowanie.
Trzeba tu stwierdziæ, ¿e dyskusje nad Strategi¹
powinna poprzedziæ debata nad ogólnymi zasadami
tworzenia polityki zdrowotnej w kraju  w tym relacji miêdzy Narodowym Planem Rozwoju i Narodowym Programem Zdrowia a tak¿e innymi programami realizowanymi ju¿ lub planowanymi do zatwierdzenia jak np. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Wnioski z realizacji Narodowego Programu
Zdrowia w latach 1996-2005
Narodowy Program Zdrowia (NPZ) zatwierdzony przez Radê Ministrów w 1996 roku przez Radê
Ministrów posiada³ wszystkie niezbêdne atrybuty do
skutecznej realizacji w latach nastêpnych. Utworzony zosta³ Miêdzyresortowy Zespó³ Koordynacyjny
pod kierunkiem pocz¹tkowo Ministra Zdrowia póniej Wicepremiera, z cz³onkami w randze wiceministrów wszystkich ówczesnych resortów. W Ministerstwie Zdrowia utworzono komórkê organizacyjn¹
zajmuj¹c¹ siê monitorowaniem realizacji NPZ, która tworzy³a coroczne raporty z wykonywania zadañ
zapisanych w oficjalnym obowi¹zuj¹cym harmonogramie NPZ. Raporty te przyjmowane by³y przez
Radê Ministrów i stanowi³y przedmiot zainteresowañ
Sejmowej Komisji Zdrowia. We wszystkich województwach w kraju powo³ano pe³nomocników wojewodów ds. realizacji NPZ. Byli oni przewa¿nie usytuowani w wojewódzkich centrach zdrowia publicznego i dysponowali aparatem administracyjnym dla
zbierania informacji a tak¿e stymulowania dzia³añ na
rzecz realizacji zadañ NPZ. Szczególnie aktywne by³y
w tym zakresie województwa Mazowieckie, Wielkopolskie, Ma³opolskie a w niektórych latach tak¿e
Dolnol¹skie, Zachodniopomorskie i WarmiñskoMazurskie. Niektóre z województw zbudowa³y te¿
w³asne Wojewódzkie Programy nazywane czasem
programami promocji zdrowia lub strategi¹ dla zdrowia. Nale¿y podkreliæ, ¿e w okresie realizacji NPZ
nie by³o wydzielonych w bud¿ecie pañstwa rodków
finansowych na zadania zapisane w harmonogramie
NPZ. Niemniej szereg inicjatyw lokalnych powstawa³o w terenie nawet na poziomie gmin przy wykorzystaniu rodków w³asnych lub z grantów specjalnych. Znaczne zasilenie finansowe lokalnych inicjatyw w zakresie promocji zdrowia, chocia¿ ukierunkowanych g³ównie na sprawy nikotynizmu, stanowi³
Program polityki zdrowotnej i spo³eczno-ekonomicznej prowadz¹cej do zmniejszenia konsumpcji
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tytoniu w Polsce. rodki finansowe z tego programu wykorzystywano, i s³usznie, na akcje o charakterze nieco szerszym ni¿ wynika³oby to z nazwy programu.
Wa¿n¹ spraw¹ dla rozwoju narzêdzi dla realizacji NPZ w terenie by³y pilota¿owe dzia³ania w 40
gminach województw ma³opolskiego i mazowieckiego w ramach specjalnego programu finansowanego
przez Bank wiatowy. W wyniku tego programu przeszkolono dzia³aczy i pracowników administracji
gminnych dla potrzeb tworzenia programów na rzecz
zdrowia ludnoci. Powsta³ te¿ odpowiedni podrêcznik dla dzia³aczy terenowych zajmuj¹cych siê praktyczn¹ promocj¹ zdrowia.
W okresie rz¹dów AWS deklarowano, m.in.
w wyst¹pieniach premiera Jerzego Buzka, i¿ NPZ bêdzie stanowi³ wa¿ne narzêdzie polityki zdrowotnej
pañstwa. Jednak¿e po odejciu z rz¹du wicepremiera
Tomaszewskiego (w tym czasie przewodnicz¹cego
zespo³u miêdzyresortowego ds. NPZ) NPZ straci³ na
swoim znaczeniu. Nale¿y z drugiej strony zaznaczyæ,
i¿ jako program polityki zdrowotnej pañstwa by³ on
uznawany przez WHO za program wzorcowy. Podobne w swym uk³adzie programy powsta³y dla Wêgier i Danii, przy czym mia³y one dedykowane rodki
finansowe zatwierdzone przez rz¹d lub parlament.
Pewn¹ prób¹ nadania wiêkszej rangi NPZ by³o
tworzenie ustawy o Narodowym Programie Zdrowia
a tak¿e próba trwa³ego umieszczenia NPZ w ustawie
o Zdrowiu Publicznym. Dzia³ania te, niestety nieskuteczne, mia³y miejsce w okresie, gdy Ministrem Zdrowia by³a S. Cegielska.
Rozpoczêcie reformy finansowania ochrony
zdrowia i powstanie kas chorych odsunê³o sprawy
NPZ na drugi plan zainteresowania Rz¹du i Ministerstwa Zdrowia. Jednak¿e z drugiej strony, choæ kasy
chorych w swoim dzia³aniu nastawione s¹ g³ównie
na wiadczenie us³ug leczniczych to w pewnym procencie (0,04 bud¿etu) przeznacza³y rodki na programy profilaktyczne. W roku 2000 programów takich, finansowanych przez ówczesne kasy chorych
zinwentaryzowano w ca³ej Polsce ponad 250. By³y to
programy nakierowane m.in. na przesiewy w zakresie nowotworów narz¹dów rodnych a tak¿e nadcinienia têtniczego, co stanowi³o realizacjê zadañ
w obszarze 14 i 15 celu operacyjnego NPZ. W okresie ponownego przejêcia w³adzy przez SLD, gdy Ministerstwem Zdrowia kierowa³ M. £apiñski, obowi¹zywa³a Strategia pod has³em Narodowa Ochrona
Zdrowia. Strategia ta skupia³a siê na ponownej reformie finansowania ochrony zdrowia i wymienia³a
NPZ jako narzêdzie polityki zdrowotnej w obszarze
zdrowia publicznego. Jednak¿e poza t¹ deklaracj¹ nie
dosz³o do praktycznego zwiêkszenia rangi tego pro-
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gramu choæby w postaci reaktywowania miêdzyresortowego zespo³u koordynacyjnego ds. NPZ.
Trzeba tu stwierdziæ, ¿e mimo braku wsparcia
na szczeblu centralnym NPZ by³ realizowany w terenie (powiatach, gminach), co mo¿na stwierdziæ na
podstawie raportów rocznych przygotowywanych
w Wojewódzkich Centrach Zdrowia Publicznego.
Najwa¿niejszym skutkiem realizacji NPZ s¹ efekty zdrowotne zwi¹zane z realizacj¹ celu strategicznego, którym jest: Poprawa zdrowia i zwi¹zanej z nim
jakoci ¿ycia.
Powsta³e w Pañstwowym Zak³adzie Higieny Biuro ds. Monitorowania Oczekiwanych Efektów Realizacji NPZ od samego pocz¹tku ledzi³o zmiany sytuacji zdrowotnej ludnoci publikuj¹c okresowe raporty z tego zakresu. Z raportów tych wynikaj¹ przedstawione poni¿ej wnioski.
1. Korzystnie z punktu widzenia realizacji celów
NPZ przedstawia siê dynamika umieralnoci
mieszkañców Polski z powodu chorób uk³adu
kr¹¿enia. Tempo spadku wspó³czynników zgonów jest szybsze od oczekiwanego, zw³aszcza
wród osób w wieku aktywnoci zawodowej 2564 lata. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e w tej grupie wieku
nadwy¿ka umieralnoci Polaków w stosunku do
mieszkañców Unii Europejskiej jest szczególnie
du¿a. Pewien niepokój mo¿e jednak budziæ zahamowanie spadku umieralnoci ogó³u ludnoci w 2003 r.
2. Niew¹tpliwie niekorzystna jest sytuacja w przypadku umieralnoci z powodu nowotworów z³oliwych. Brak poprawy obserwuje siê w przypadku umieralnoci z powodu nowotworów z³oliwych ogó³em. Wzrasta natê¿enie zgonów kobiet
z powodu raka p³uc, nie zmienia siê poziom zgonów z powodu raka sutka mieszkanek wsi a równie¿ w przypadku mieszkanek miast nie obserwuje siê poprawy w ci¹gu ostatnich piêciu lat.
A¿ do 2002 r. wzrasta³a umieralnoæ mê¿czyzn
z powodu raka prostaty oraz raka jelita grubego
i odbytnicy. Obserwowane ma³o zadowalaj¹ce
efekty realizacji NPZ w zakresie zmniejszenia
umieralnoci mieszkañców Polski z powodu nowotworów z³oliwych wskazuj¹ na piln¹ potrzebê pog³êbionej oceny dotychczas prowadzonych
dzia³añ oraz podjêcie bardziej skutecznych kroków w celu lepszego zapobiegania, wykrywania
oraz leczenia nowotworów w Polsce, co mo¿e byæ
realizowane w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych..
3. Nie napawa równie¿ zbytnim optymizmem sytuacja w zakresie skutków zdrowotnych urazów
i zatruæ. Wprawdzie wspó³czynniki zgonów z powodu przyczyn zewnêtrznych oraz liczba zabitych w wypadkach drogowych maj¹ szansê
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osi¹gn¹æ w 2005 r. oczekiwany poziom, ale potrzebne jest nasilenie dzia³añ w tym celu gdy¿
ostatnie lata cechowa³o zahamowanie korzystnych uprzednio zmian tych wskaników. Niekorzystnie przedstawiaj¹ siê liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy a zw³aszcza ofiar
miertelnych tych wypadków i osi¹gniêcie poziomu oczekiwanego w NPZ jest praktycznie niemo¿liwe.
4. Poprawa w zakresie zapadalnoci na choroby zakane jest w wiêkszoci przypadków zadowalaj¹ca i tylko zdecydowanie niekorzystnie przedstawia siê skutecznoæ realizacji zadañ NPZ
w odniesieniu do zachorowañ na biegunki
u dzieci do lat 2. Nie obserwuje siê poprawy sytuacji w tym zakresie.
5. Problem reakcji na choroby zakane, które mog¹
byæ przywleczone do Polski nie zosta³ dotychczas rozwi¹zany (brak systemu ostrzegania i monitorowania).
6. Niepokoj¹ca jest sytuacja w zakresie kondycji
psychospo³ecznej ludnoci. Oczekiwane w NPZ
zmniejszenie czêstoci wystêpowania zaburzeñ
psychicznych nie tylko nie zostanie osi¹gniête,
ale wrêcz mo¿na mówiæ o wzrocie wystêpowania tych zaburzeñ. Wydaje siê, ¿e problem ten,
posiadaj¹cy wiele uwarunkowañ, wymaga lepszego rozpoznania i podjêcia bardziej wszechstronnych i skutecznych ni¿ do tej pory dzia³añ
interwencyjnych.
7. Niew¹tpliwym sukcesem ostatniego dziesiêciolecia jest sta³e wyd³u¿anie przeciêtnego dalszego
trwania ¿ycia ludnoci tak mê¿czyzn jak i kobiet,
które w roku 2003 osi¹gnê³o odpowiednio 70,5
i 78,9 lat. Jest to przyrost o prawie 3 lata u mê¿czyzn i 2,5 lat u kobiet od momentu oficjalnego
zatwierdzenia obowi¹zuj¹cej wersji NPZ.
Jak podkrelano to ju¿ we wczeniejszym raporcie osobn¹ kwesti¹ pozostaje ocena rzeczywistego oddzia³ywania Narodowego Programu Zdrowia na stan
zdrowia Polaków. Powy¿ej przedstawiono tylko oczekiwania co do zmian stanu zdrowia i przebieg zdarzeñ zdrowotnych obrazuj¹cy realizacjê tych oczekiwañ. Nie mo¿na jednak na tej podstawie odpowiedzieæ, w jakim stopniu obserwowane korzystne zmiany stanu zdrowia s¹ rzeczywicie efektem realizacji
zadañ sformu³owanych w celach operacyjnych NPZ,
a w jakim wynikaj¹ z innych procesów. Trudno jest
równie¿ stwierdziæ w jakim stopniu brak efektów
zdrowotnych oczekiwanych w NPZ wynika ze s³abego wdra¿ania dzia³añ zalecanych w NPZ, a w jakim jest wynikiem ich ma³ej efektywnoci. Problem
ten wymaga³by jednak podjêcia odrêbnych prac studialnych opartych na bardzo dobrym monitoringu
realizacji Narodowego Programu Zdrowia zarówno
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na szczeblu centralnym jak i szczeblach wojewódzkich. Jest to zadanie mo¿liwe do wykonania w d³u¿szym okresie czasu. Nale¿y postulowaæ by przygotowywany obecnie nowy NPZ z jednej strony w wiêkszym stopniu uwzglêdnia³ wskazywanie oczekiwanych korzyci zdrowotnych (lub celów zdrowotnych)
w formie ilociowej (mierzalnej), a z drugiej strony
po³o¿y³ wiêkszy nacisk na monitorowanie realizacji
zadañ tak by mo¿liwa by³a ocena ich efektywnoci.
Jest to niezwykle istotne ze wzglêdu na piln¹ potrzebê sformu³owania polityki zdrowotnej, która zapewni jak najszybsze zmniejszenie dystansu, jaki wci¹¿
dzieli stan zdrowia Polaków od stanu zdrowia przeciêtnego mieszkañca UE.
Proponowane kierunki dzia³añ dotycz¹ce
ustalenia nowych priorytetów polityki zdrowotnej,
które powinny byæ zawarte w programie o randze
i charakterze zbli¿onym do obowi¹zuj¹cego
obecnie Narodowego Programu Zdrowia
Analiza wyników monitoringu Narodowego Programu Zdrowia realizowanego w latach 1995-2005
oraz analiza obowi¹zuj¹cej strategii WHO Zdrowie
21, a tak¿e stanowiska Komisji Europejskiej w zakresie polityki zdrowotnej UE, sk³aniaj¹ do refleksji
i wstêpnych propozycji przedstawionych w poni¿ej.
Dotychczasowa konstrukcja Narodowego Programu Zdrowia by³a nowoczesna w okresie jej tworzenia a program zawiera³ wszystkie elementy niezbêdne do skutecznej jego realizacji. By³y wiêc jasno
skonstruowane cele operacyjne a w ka¿dym z nich
oczekiwane efekty, w tym oczekiwane korzyci zdrowotne i odpowiednie wskaniki do wymiernej oceny
realizacji poszczególnych celów. Dla ka¿dego celu
sformu³owano te¿ konkretne zadania zamieszczone
w specjalnym harmonogramie uwzglêdniaj¹cym realizatorów od szczebla centralnego po poziom najmniejszej jednostki administracji samorz¹dowej 
gminy. W harmonogramie uwzglêdniono te¿ udzia³
w realizacji NPZ organizacji pozarz¹dowych. Dla
monitoringu realizacji zadañ brakowa³o jednak dobrze zdefiniowanych mierników.
W zakresie monitoringu oczekiwanych efektów
NPZ stworzono odpowiedni program monitorowania zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia
w 1997 r. Program ten by³ jednak zbyt ambitny i wymaga³ stworzenia nowych systemów informacyjnych
specjalnie dla potrzeb monitoringu lub te¿ prowadzenia okresowych badañ populacyjnych. Z powodu
braku rodków finansowych ograniczono siê w zasadzie do wykorzystania rutynowych danych dostêpnych w statystyce publicznej i opracowañ instytutów
naukowo badawczych.
Stwierdziæ jednak trzeba, ¿e uk³ad formalny dokumentów (Dokument NPZ, Harmonogram NPZ,
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Zasady prowadzenia monitoringu oczekiwanych
efektów NPZ) bêd¹cych podstaw¹ realizacji NPZ by³
dobrze przygotowany i stanowi³ przyk³ad do podejmowania dzia³añ na ró¿nych poziomach administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Stanowi³ on tak¿e inspiracjê dla dzia³añ organizacji pozarz¹dowych.
Przechodz¹c do czêci merytorycznej nasuwa siê
dylemat, na ile dokument o charakterze NPZ powinien obejmowaæ problemy medycyny naprawczej
a w jakim stopniu dotyczyæ tylko profilaktyki i promocji zdrowia. Z drugiej strony powinno siê rozwa¿yæ w jakim zakresie ma byæ dokumentem rz¹dowym
a w jakim stopniu programem realizowanym przez
spo³eczeñstwo obywatelskie z wykorzystaniem organów samorz¹dowych i organizacji pozarz¹dowych.
Z przegl¹du istniej¹cych programów w krajach
UE oraz tendencji zarysowanych w strategii WHO
a tak¿e z wyst¹pienia Komisarza UE ds. Zdrowia Davida Byrne widaæ, ¿e programy Zdrowia Publicznego
o charakterze Narodowym powinny mieæ charakter
aktów zatwierdzonych co najmniej przez rz¹d a nawet przez parlament (Francja, Wêgry). Realizacja
takiego programu powinna byæ jednak poprzedzona
szerok¹ dyskusj¹ w mediach, aby identyfikowali siê
z nim nie tylko decydenci, ale i pojedynczy obywatele
w miejscu pracy, placówkach nauczania i wychowania oraz w miejscu zamieszkania.
Podejcie do formu³owania priorytetów polityki
zdrowotnej bywa ró¿ne. Dotychczasowy program
w wiêkszym stopniu k³ad³ nacisk na promocjê budowania zdrowia i prewencjê w obszarze najwa¿niejszych problemów zdrowotnych ludnoci (choroby
uk³adu kr¹¿enia i nowotwory oraz wypadki. Pewien
obszar powiêcony by³ te¿ poprawie dzia³ania pomocy doranej i lecznictwa podstawowego.
Obecnie coraz czêciej obserwuje siê ukierunkowanie programów na grupy wieku, które staj¹ siê
przedmiotem szczególnej troski w krajach wysoko
rozwiniêtych. Chodzi tu o podejcie demograficzno-ekonomiczne wychodz¹ce z za³o¿enia, ¿e przysz³oæ i równomierny rozwój spo³eczeñstw zindustrializowanych bêdzie mo¿liwy dziêki szczególnej
trosce o populacjê w wieku rozrodczym, dzieci i osoby starsze. Stworzony w ostatnich latach program fiñski reprezentuje takie podejcie. Nadmieniæ nale¿y,
¿e program WHO Zdrowie 21 zwraca równie¿
szczególn¹ uwagê na problemy wybranych, wa¿nych
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z punktu widzenia demograficznego grup wieku. Podejcie takie widoczne jest tak¿e w projekcie Strategia dla zdrowia bêd¹cym czêci¹ Narodowego Planu
Rozwoju Polski w latach 2007-20013. Jak ju¿ zaznaczono poprzednio kszta³t tej Strategii powinien byæ
kompatybilny z tworzonym obecnie projektem Narodowego Programu Zdrowia na okres po 2005 r.
Konkluduj¹c powy¿sze rozwa¿ania wydaje siê, ¿e
metodologia tworzenia znowelizowanej wersji NPZ
powinna obejmowaæ nastêpuj¹ce kroki:
Okrelenie priorytetów polityki zdrowotnej na
najbli¿sze 10 lat:
 w obszarze stanu zdrowia ludnoci.
 w obszarze zachowañ zdrowotnych ludnoci.
 w obszarze dzia³añ miêdzyresortowych.
 w obszarze dzia³alnoci systemu ochrony zdrowia.
Proces okrelania tych priorytetów powinien siê
odbywaæ poprzez dyskusje w gronie ekspertów
z uwzglêdnieniem konsultacji towarzystw naukowych oraz dyskusji ogólnospo³ecznych w mediach.
Proporcje ilociowe pomiêdzy celami z ww. obszarów powinny wynikaæ z logicznych relacji ³añcucha przyczyna-skutek a tak¿e z analiz koszt-efekt.
Przy ostatecznej konstrukcji Narodowego Programu Zdrowia nale¿y uwzglêdniæ wszystkie istniej¹ce i tworzone programy szczegó³owe, np. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
lub projekt Zdrowie i rodowisko, tak by NPZ by³
programem spinaj¹cym dzia³ania w kierunku poprawy stanu zdrowia i jakoci ¿ycia spo³eczeñstwa, co
stanowiæ musi jego zasadniczy cel strategiczny.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania trzeba
stwierdziæ, ¿e tendencje polityki zdrowotnej w UE
powinny byæ wskazówk¹ dla polityki zdrowotnej w
Polsce zw³aszcza po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej. Jestemy obecnie w okresie, gdy nowelizowany
jest Narodowy Program Zdrowia koñcz¹cy siê w 2005
r. Równolegle przygotowywany jest Narodowy Plan
Rozwoju odpowiadaj¹cy wyzwaniom Strategii Lizboñskiej. Dlatego polityka zdrowotna Polski powinna byæ klarownie okrelona i musi równoczenie
otrzymaæ w najbli¿szym czasie odpowiednie narzêdzia dla jej realizacji. Jednym z takich narzêdzi powinien byæ znowelizowany Narodowy Program Zdrowia ze zrozumia³ymi, uzasadnionymi i akceptowanymi przez spo³eczeñstwo celami i harmonogramem.
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