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Streszczenie 

Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszanie 

nierówności w zdrowiu były głównym celem Narodowego Program Zdrowia na lata 2007–

2015. Aktualny Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 za cel strategiczny stawia 

sobie wydłużenie życia w zdrowiu, poprawę zdrowia i związanej  

z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.  

W celu określenia stanu zdrowia populacji najczęściej stosuje się ilościowe oceny 

zjawisk zdrowotnych posługując się wskaźnikami epidemiologicznymi. Jedną  

z istotniejszych informacji dotyczących stanu zdrowia populacji, spośród wszystkich 

mierników pozytywnych i negatywnych stanu zdrowia, jest analiza przyczyn zgonów. 

Statystyka przyczyn zgonów pozwala określić trendy umieralności oraz analizować stany 

chorobowe prowadzące do śmierci. Informacje statystyczne dotyczące umieralności oraz jej 

przyczyn są podstawą dla krajowych i regionalnych agencji rządowych do wyznaczania i 

określania celów ochrony zdrowia. 

W celu oceny potrzeb zdrowotnych populacji wynikających ze stanu zdrowia ludności 

wykorzystywane są informacje dotyczące chorobowości szpitalnej. Opieka stacjonarna jest 

jedną z form opieki zdrowotnej, która powinna zabezpieczać specyficzne potrzeby zdrowotne 

społeczeństwa, wynikające z ciężkości stanów chorobowych i zagrożenia życia. Informacje o 

przyczynach hospitalizacji stanowią cenne źródło informacji przy określaniu priorytetów i 

wyborze określonych kierunków działań w systemie opieki zdrowotnej, którego składową jest 

opieka ambulatoryjna  

i stacjonarna. 

Celem pracy była ocena zapotrzebowania w latach 2007-2012 na świadczenia 

stacjonarnej opieki zdrowotnej mieszkańców województwa podlaskiego  

ze szczególnym uwzględnieniem stanu zdrowia. Celami szczegółowymi pracy była ocena 

głównych przyczyn i struktura hospitalizacji, ocena współczynnika chorobowości 

hospitalizowanej, ocena współczynnika umieralności, ocena trendów umieralności oraz 

hospitalizacji, ocena korelacji pomiędzy współczynnikiem hospitalizacji  

a współczynnikiem umieralności oraz ocena infrastruktury stacjonarnej opieki zdrowotnej.  



 Badaniem objęto mieszkańców województwa podlaskiego. Ocena hospitalizacji  

i umieralności miała dotyczyć lat 2007-2012, jednakże z badań wyłączono rok 2012  

z uwagi na niepełne dane o chorobowości hospitalizowanej, co wynikło z przyczyn 

obiektywnych. Analiza lat 2007-2011 dotyczyła łącznie 1229200 przypadków hospitalizacji 

w województwie podlaskim i 59009 przypadków zgonów  

w województwie. Wykorzystane w niniejszej pracy dane o hospitalizacjach uzyskano na 

drodze udostępnienia informacji publicznej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, natomiast informacje o liczbie zgonów pozyskano 

z Głównego Urzędu Statystycznego. W odniesieniu do każdej osoby hospitalizowanej lub 

zmarłej posiadano informacje dotyczące wieku, płci, miejsca zamieszkania, miejsca położenia 

podmiotu leczniczego. Informacje dotyczące podmiotów leczniczych oraz liczby łóżek 

pozyskano z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz z biuletynów 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Dane dotyczące zasobów kadrowych 

ochrony zdrowia w województwie podlaskim pozyskano na drodze udostępnienia informacji 

publicznej przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku.  

 W zaawansowanej analizie statystycznej przeprowadzono wykorzystano metodę 

trendów czasowych współczynników hospitalizacji i umieralności oraz wartości średniej 

rocznej zmiany (APC – annual percent change) współczynnika hospitalizacji  

i umieralności, z wykorzystaniem modeli joinpoint. Przy realizacji pracy posłużono się 

rzeczywistym współczynnikiem hospitalizacji, rzeczywistym współczynnikiem umieralności, 

standaryzowanym współczynnikiem hospitalizacji, standaryzowanym współczynnikiem 

umieralności, wskaźnikiem liczby łóżek i wskaźnikiem liczby lekarzy. W analizie jako 

populację standardową do obliczenia standaryzowanego współczynnika umieralności i 

hospitalizacji dla mieszkańców województwa podlaskiego przyjęto stałą strukturę wiekową 

populacji Polski w roku 2011  

w pięcioletnich grupach wieku. W ocenie związku między rzeczywistym współczynnikiem 

hospitalizacji a rzeczywistym współczynnikiem umieralności posłużono się korelacją 

Pearsona. 

 Uzyskane wyniki ujęto w trzy grupy. 

I. Stan zdrowia i nierówności odnoszące się do mieszkańców województwa podlaskiego  

w porównaniu do mieszkańców Polski: 

1. W latach 2007-2011 rzeczywisty współczynnik hospitalizacji w województwie podlaskim 

był wyższy niż w Polsce o około 14%. W analizowanym okresie lat  



w województwie podlaskim zaobserwowano obniżenie się wartości współczynnika 

hospitalizacji wśród mężczyzn i kobiet, natomiast w Polsce sytuacja była odwrotna.  

2. W analizowanym okresie lat 2007-2011 zarówno w populacji województwa podlaskiego i 

Polski częściej były hospitalizowane kobiety niż mężczyźni.  

W wyniku standaryzacji, która eliminuje różnice w strukturze wieku  

w województwie podlaskim stwierdzono wyższe wartości standaryzowanego 

współczynnika hospitalizacji mężczyzn niż kobiet.  

3. W województwie podlaskim we wszystkich analizowanych grupach wieku odnotowano 

wyższe wartości rzeczywistego współczynnika hospitalizacji niż  

w Polsce. W województwie podlaskim, jak i w Polsce najczęściej hospitalizowano osoby 

powyżej 65 roku życia.  

4. W najmłodszej grupie wieku (0-19 lat) mężczyźni byli częściej hospitalizowani niż kobiety 

zarówno w województwie podlaskim  jak i w Polsce. Kobiety w grupie wieku 20-64 lat 

oraz powyżej 65 roku życia były w województwie podlaskim częściej hospitalizowane niż 

mężczyźni w tych grupach wieku. W Polsce również kobiety w wieku 20-64 lat oraz 

powyżej 65 roku życia były częściej hospitalizowane niż mężczyźni. Analiza 

standaryzowanego współczynnika hospitalizacji według grup wieku wykazała wyższe 

wartości tego współczynnika w województwie podlaskim wśród mężczyzn niż kobiet w 

grupie wieku 0-19 lat oraz powyżej 65 roku życia.  Jedynie kobiety w wieku 20-64 lat były 

częściej hospitalizowane niż mężczyźni.  

5. Najwyższą wartość rzeczywistego współczynnika hospitalizacji w województwie 

podlaskim wśród osób w wieku 0-19 lat odnotowano z powodu chorób układu 

oddechowego, wśród osób w wieku 20-64 z powodu chorób układu moczowo-płciowego, 

natomiast w grupie osób powyżej 65 roku życia z powodu chorób układu krążenia. 

6. W latach 2007-2011 najczęstszą przyczyną hospitalizacji w województwie podlaskim były 

choroby układu krążenia, choroby układu moczowo-płciowego oraz układu trawiennego, 

choroby układu oddechowego, urazy i zatrucia oraz nowotwory. Natomiast w Polsce 

choroby układu krążenia, urazy i zatrucia, nowotwory, choroby układu trawiennego, 

choroby układu moczowo-płciowego oraz choroby układu oddechowego.  

7. Mężczyźni w województwie podlaskim najczęściej hospitalizowani byli  

z powodu chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego oraz urazów  

i zatruć, natomiast w Polsce z powodu chorób układu krążenia, urazów i zatruć oraz 

nowotworów. Główną przyczyną hospitalizacji kobiet w województwie podlaskim były 

choroby układu moczowo-płciowego, choroby układu krążenia oraz ciąża, poród i połóg, 



natomiast w Polsce choroby układu krążenia, choroby układu moczowo-płciowego oraz 

ciąża, poród i połóg.  

8. W okresie lat 2007-2011 średni roczny rzeczywisty współczynnik umieralności wynosił w 

województwie podlaskim 98,7/10
4
 ludności, natomiast w Polsce 99,0/10

4
 ludności. 

Wartości rzeczywistego i standaryzowanego współczynnika umieralności w grupie 

mężczyzn były wyższe w województwie podlaskim niż w Polsce, natomiast w grupie 

kobiet odwrotnie.  

9. Wartości rzeczywistego współczynnika umieralności były niższe  

w województwie podlaskim niż w Polsce wśród osób w wieku 0-19 lat i 20-64 lat, 

natomiast w grupie osób powyżej 65 roku życia współczynnik ten był wyższy  

w województwie podlaskim niż w Polsce. 

10. W latach 2007-2011 główną przyczyną zgonów w województwie podlaskim  

i w Polsce były kolejno choroby układu krążenia oraz nowotwory.  

11. Umieralność z powodu chorób układu krążenia mężczyzn i kobiet w województwie 

podlaskim była na podobnym poziomie, natomiast z powodu  nowotworów oraz 

zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu częściej umierali mężczyźni niż kobiety.  

12. W latach 2007-2011 w województwie podlaskim dominującą przyczyną zgonów wśród 

osób w wieku 0-19 lat były zewnętrzne przyczyny zgonu, wśród osób  

w wieku 20-64 lat nowotwory, natomiast wśród osób powyżej 65 roku życia choroby 

układu krążenia. 

II. Stan zdrowia i nierówności odnoszące się do mieszkańców poszczególnych powiatów 

województwa podlaskiego: 

1. W latach 2007-2011 najwyższe rzeczywiste współczynniki hospitalizacji ogółem 

odnotowano w powiecie grajewskim, bielskim i sokólskim.  

2. Mężczyźni byli częściej hospitalizowani ogółem niż kobiety w powiecie grajewskim, 

bielskim i hajnowskim, natomiast kobiety były częściej hospitalizowane w powiecie 

grajewskim, łomżyńskim i bielskim.  

3. Najwyższe rzeczywiste współczynniki umieralności ogółem odnotowano wśród 

mieszkańców powiatu hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego zarówno wśród kobiet 

jak i mężczyzn. 

4. Choroby układu krążenia w latach 2007-2011 stanowiły w województwie podlaskim 

pierwszą przyczynę zgonów i hospitalizacji. Wśród mieszkańców powiatu sejneńskiego i 

grajewskiego w badanym okresie zaobserwowano istotne obniżanie się wartości 

rzeczywistego współczynnika hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia, natomiast 



nie wykazano istotnych zmian w wartości rzeczywistego współczynnika umieralności z 

tego powodu.  

5. W latach 2007-2011 nowotwory stanowiły w województwie podlaskim drugą przyczynę 

zgonów a hospitalizacji szóstą. Wśród mieszkańców województwa podlaskiego ogółem, 

w tym powiatu białostockiego, bielskiego, grajewskiego, monieckiego, sejneńskiego, 

siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego oraz z miasta Białystok w analizowanym 

okresie stwierdzono istotne obniżanie się poziomu hospitalizacji z powodu nowotworów, 

natomiast nie obserwowano istotnych zmian w poziomie rzeczywistego współczynnika 

umieralności z tego powodu.  

6. Choroby układu oddechowego w latach 2007-2011 stanowiły w województwie 

podlaskim piątą przyczynę zgonów a hospitalizacji czwartą. Wśród mieszkańców 

województwa podlaskiego ogółem, w tym powiatu białostockiego, grajewskiego, 

kolneńskiego, sejneńskiego, sokólskiego oraz z miasta Białystok w analizowanym 

okresie stwierdzono istotne obniżanie się poziomu hospitalizacji z powodu chorób układu 

oddechowego. Natomiast rzeczywisty współczynnik umieralności z powodu chorób 

układu oddechowego istotnie obniżał się wśród mieszkańców powiatu białostockiego. 

7. Zewnętrzne przyczyny zgonu w latach 2007-2011 stanowiły w województwie podlaskim 

czwartą przyczynę zgonów a hospitalizacji szóstą. Wśród mieszkańców województwa 

podlaskiego ogółem, w tym powiatu białostockiego, bielskiego, grajewskiego, 

monieckiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego, suwalskiego oraz z miasta 

Białystok w analizowanym okresie stwierdzono istotne obniżanie się poziomu 

hospitalizacji z powodu zewnętrznych przyczyn zgonów, natomiast nie wykazano 

istotnych zmian w poziomie rzeczywistego współczynnika umieralności z tego powodu. 

II. Zasoby systemu opieki zdrowotnej w województwie podlaskim: 

1. W latach 2007-2011 liczba podmiotów leczniczych udzielających stacjonarnych 

świadczeń zdrowotnych w Polsce i w województwie podlaskim wzrosła, natomiast liczba 

łóżek szpitalnych zmniejszyła się. Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. ludności był wyższy 

w województwie podlaskim niż w Polsce. 

2. W 2011 r. województwo podlaskie wraz z województwem świętokrzyskim zajmowało 14 

miejsce pod względem liczby szpitali. Najkorzystniejsza sytuacja pod względem 

dostępności do podmiotów leczniczych udzielających stacjonarnych świadczeń 

zdrowotnych występowała w Mieście Białystok, Mieście Suwałki, powiecie 

białostockim, sokólskim i monieckim. 



3. Zarówno w Polsce, jak i w województwie podlaskim w latach 2007-2011 największa 

liczba łóżek dostępna była na oddziałach wewnętrznych, chirurgicznych i położniczo-

ginekologicznych. 

4. W latach 2007-2011 w Polsce i województwie podlaskim wzrosła liczba 

zarejestrowanych lekarzy i lekarzy dentystów. W analizowanym okresie  

w szpitalach  województwa podlaskiego odnotowano wyższe wskaźniki liczby lekarzy, 

pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowę o pracę na 10 tys. ludności niż w 

Polsce. 

 

 W podsumowaniu należy stwierdzić, że w latach 2007-2011 współczynniki 

rzeczywiste umieralności w województwie podlaskim i w Polsce utrzymywały się na 

podobnym poziomie. Różnica występowała przy uwzględnieniu płci, ponieważ wartości 

rzeczywistego i standaryzowanego współczynnika umieralności były wyższe w grupie 

mężczyzn w województwie podlaskim niż w Polsce, natomiast w grupie kobiet sytuacja była 

odwrotna. Natomiast dostępność do stacjonarnej opieki zdrowotnej, mierzona 

współczynnikiem hospitalizacji, w województwie podlaskim była lepsza niż w Polsce.  

Województwo podlaskie w latach 2007-2011 charakteryzowało się większą bazą łóżek 

szpitalnych oraz zasobami kadry medycznej niż w Polsce.  

W dwóch grupach chorób, tj. chorób układ krążenia oraz chorób układu oddechowego 

w województwie podlaskim wykazano dodatnią korelację między umieralnością a 

hospitalizacją. Wyżej wymienione grupy chorób bezwzględnie wymagają dostępu do łóżek 

szpitalnych bez żadnych ograniczeń. Natomiast  

w pozostałych grupach chorób (nowotworowych, chorób układu trawiennego, chorób 

zakaźnych, zaburzeń wydzielania wewnętrznego, chorób układu nerwowego, chorób układu 

moczowo-płciowego) nie zaobserwowano korelacji między umieralnością  

a hospitalizacją, co może wskazywać, iż w tych grupach chorób umieralność nie jest 

bezwzględnie powiązana z koniecznością hospitalizacji i dostępem do łóżek szpitalnych. W 

związku z tym opiekę w tych grupach chorób można oprzeć  

w większym stopniu na strukturach ambulatoryjnych, kosztem opieki stacjonarnej,  

z wyjątkiem grupy chorób zakaźnych. 

 Analiza zróżnicowania stanu zdrowia populacji województwa podlaskiego  

w latach 2007-2011 powinna stanowić podstawę do planowania racjonalnego zabezpieczenia 

potrzeb zdrowotnych, z przy wykorzystani stacjonarnej opieki zdrowotnej,  mając na uwadze 

poprawę stanu zdrowia i wyrównanie nierówności  

w zdrowiu mieszkańców województwa. 

 


