
Problemy dotyczące systemów funkcjonowania służby zdrowia, 
w tym systemu statystyki medycznej, wydają się jednymi z najbar-
dziej skomplikowanych i najtrudniejszych do zreformowania spo-

śród funkcjonujących we współczesnym świecie. Żaden z istniejących sys-
temów opieki medycznej nie jest idealny. Obecne systemy opieki medycz-
nej i statystyki medycznej możemy przyrównać do przykrótkiej kołdry — 
nie wystarcza pieniędzy na zaspokojenie wszystkich potrzeb i zebranie 
wszystkich danych. Z czegoś w danym systemie należy zrezygnować. To 
uwarunkowania kulturowe, tradycja, poziom rozwoju gospodarczego i sta-
bilizacja polityczna danego państwa decydują o kształcie systemu opieki 
i statystyki medycznej. 

W obecnej chwili w Polsce nadarza się okazja, jakiej nie mieliśmy 
nigdy dotąd — stworzenia w miarę spójnego wewnętrznie i (pretendu-
jącego do miana) holistycznego systemu statystyki medycznej. Dlaczego 
dopiero teraz? Jest to splot kilku czynników, z których za najważniej-
sze uważam postęp techniczny (zwłaszcza upowszechnienie komputerów 
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i rozwój Internetu) oraz uwolnienie od ideologicz-
nych przesłanek blokujących dostęp i upowszechnia-
nie pewnych informacji dotyczących warunków życia 
i sytuacji społeczeństwa polskiego. 

W niniejszym artykule postanowiłem skupić się 
na dwóch - jednym teoretycznym i jednym praktycz-
nym - pytaniach: 
1. Czy dekonstruowany system statystyki medycznej 

ma umożliwić budowę modelu opisowego, czy 
wyjaśniającego? 

2. Jakie cechy powinny mieć wprowadzane do sys-
temu dane statystyczne, aby zawierał on możliwie 
dużo danych, przy jednoczesnej maksymalizacji 
odporności na zagrożenia w jego funkcjonowa-
niu? 

Zdrowie publiczne - w teorii 

Zanim przejdziemy do analizy systemu statysty-
ki zdrowotnej, należy sobie zdać sprawę z koniecz-
ności pełnego zdefiniowania tego, o czym chcemy 
zbierać informacje. Bardzo często system statystyki 
medycznej opiera się na 
koncepcji zdrowia pu-
blicznego; które, zgod-
nie z rozszerzoną defini-
cją Światowej Organiza-
cji Zdrowia z 1973 r. „w 
szerokim znaczeniu (...) 
obejmuje: problemy do-
tyczące zdrowia popula-
cji, stan zdrowotny zbio-
rowości, ogólne usługi 
zdrowotne i administrację opieką zdrowotną". Sys-
temy statystyki medycznej oparte na tej koncepcji 
zdrowia zbierają i przetwarzają głównie informacje 
odnoszące się do negatywnych mierników opisują-
cych sytuację zdrowotną populacji (np. umieralność, 
chorobowość, zachorowalność) oraz funkcjonowania 
służby zdrowia (np. liczbę lekarzy, liczbę łóżek szpi-
talnych, litry przetoczonej krwi). 

O wiele bardziej celowe niż zawężanie podbu-
dowy teoretycznej systemu statystyki medycznej do 
wykorzystania koncepcji zdrowia publicznego, wy-
daje się wzbogacenie tejże podbudowy o co najmniej 
dwa czynniki: koncepcję zdrowia środowiskowego 
i problematykę związaną z patologiami społecznymi. 

Zgodnie z dokumentem Agenda 21, zdrowie śro-
dowiskowe może być rozumiane jako „stan uwarun-
kowany działaniem czynników środowiskowych. Po-
wstaje i odnosi się do kontrolowania i oceny czynni-
ków środowiskowych, które mają potencjalny wpływ 
na zdrowie. Zdrowie środowiskowe zajmuje się skut-
kami bezpośredniego oddziaływania na człowieka 
czynników chemicznych, promieniowania i niektó-
rych czynników biologicznych oraz czynników (czę-
sto pośrednich), mających wpływ na zdrowie i do-
bre samopoczucie w szeroko rozumianym fizycznym, 

Kompleksowego systemu statystyki 
medycznej nie trzeba tworzyć od nowa, 

dane statystyczne niezbędne do jego 
stworzenia są zawarte w wielu różnych 
systemach statystycznych, niezbędne jest 
jedynie zebranie ich w jednym miejscu. 

psychicznym, społecznym i estetycznym środowisku, 
do którego zalicza się mieszkalnictwo, rozwój urba-
nistyczny, użytkowanie gruntów i transport." 

Na stan społeczeństwa wpływają także inne czyn-
niki, takie jak degradacja środowiska geograficznego 
czy rozpowszechnienie patologii społecznych. Można 
wyróżnić pięć grup patologii: 
- jednostki (choroba, kalectwo, alkoholizm, samo-

bójstwo) 
- stosunków domowych (wdowieństwo, rozbita ro-

dzina, prostytucja, włóczęgostwo) 
- organizacji społecznych (zakłócenie stosunków 

wiejskich i miejskich, dezintegracja warstw spo-
łecznych) 

- stosunków ekonomicznych (bezrobocie, nędza, 
wyzysk ekonomiczny) 

- stosunków kulturowych (przestępstwa, upadek 
moralności). 
Przykładem pomysłu systemu statystyki medycz-

nej opartego tylko na koncepcji zdrowia publicz-
nego jest propozycja O. Devine i R. G. Parrish 
(1998), zdaniem których system monitoringu sytu-

acji zdrowotnej ludności 
powinien umożliwiać: 
- identyfikację nowych 

problemów zdrowot-
nych 

- geograficzną i demo-
graficzną charaktery-
stykę rozprzestrze-
nienia problemów 
zdrowotnych 

- ustalenie czasowych 
trendów znanych problemów zdrowotnych 

- szacowanie efektywności interwencji lub działań 
kontrolnych w sferze problemów zdrowotnych po-
przez monitoring tych problemów lub ich czynni-
ków ryzyka czy czynników przyczynowych. 
Wydaje się, że powyższa propozycja jest dobra 

w odniesieniu do trzonu systemu statystyki medycz-
nej. Na podstawie takich założeń można bowiem bu-
dować modele opisowe, natomiast nie można budo-
wać modeli wyjaśniających — w celu ich konstrukcji 
należałoby powyższą propozycję wzbogacić o możli-
wości czasowo-przestrzennej analizy zagrożeń śro-
dowiskowych oraz czasowo-przestrzennej analizy 
patologii społecznych i wybranych parametrów opi-
sujących kondycję ekonomiczną społeczeństwa. Cza-
sowo-przestrzenna analiza zagrożeń społecznych po-
zwala na wykluczenie wpływu degradacji środowi-
ska geograficznego na rozprzestrzenianie chorób. Da-
ne na temat patologii społecznych informują nas po-
średnio o kondycji psychicznej społeczeństwa, wska-
zując na te wycinki rzeczywistości społecznej, które 
wymagają sanacji. Z kolei zamożność społeczeństwa 
informuje nas pośrednio o dwóch sprawach: jego 
skłonności do łożenia na podtrzymywanie własnego 
zdrowia oraz o poczuciu stabilizacji i bezpieczeństwa. 
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Cena systemu 

Oczywiście system rozbudowany, umożliwiający 
nie tylko budowę modeli opisowych - a więc nie tyl-
ko stawianie pytania co i gdzie, lecz także dlaczego -
wydaje się drogi. Wbrew pozorom jego budowa nie 
jest aż taka kosztowna. Kompleksowego systemu sta-
tystyki medycznej nie trzeba tworzyć od nowa, dane 
statystyczne niezbędne do jego stworzenia są zawarte 
w wielu różnych systemach statystycznych, niezbęd-
ne jest jedynie zebranie ich w jedno miejsce. W Sta-
nach Zjednoczonych istnieje kilkadziesiąt takich baz, 
prowadzonych nie tylko przez centra i agendy ściśle 
związane ze służbą zdrowia, lecz także różne inne 
rządowe i prywatne instytucje. Dla przykładu „Toxic 
Release Inventory" jest prowadzony przez Agencję 
Ochrony Środowiska, a „McAuto" przez Korporację 
McDonell-Douglas. 

Równie istotna jak zbieranie właściwych danych 
jest ich wizualizacja, zgodnie ze starym powie-
dzeniem — jak cię wi-
dzą, tak cię piszą. Na 
tym etapie niezmiernie 
pomocne są programy 
typu GIS (czyli geo-
graficzne systemy in-
formacyjne). Najczęściej 
są one integralną czę-
ścią większego systemu 
komputerowego, w ra-
mach którego następuje 
zbieranie, przesyłanie, porządkowanie i wreszcie 
wizualizacja danych statystycznych, rzadziej funk-
cjonują one samodzielnie. Znane są systemy specjali-
styczne jak np. CARESS, działający w Dolnej Saksonii 
czy ERIS, funkcjonujący na części Przedpomorza (re-
jon Stralsundu i Greifswaldu) lub zawierające cały 
komplet danych o negatywnych wskaźnikach sytu-
acji zdrowotnej, dane na temat stylu życia, degradacji 
środowiska, zamożności społeczeństwa itd., jak np. 
internetowa baza danych „Health For All Database. 
European Region" (udostępniana przez regionalne 
biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenha-
dze). Systemy te zawsze posiadają rozbudowaną 
część, zawierającą GIS, służącą do prezentacji cza-
sowego i przestrzennego zróżnicowania zgroma-
dzonych w bazie danych statystycznych opisujących 
wybrane aspekty sytuacji zdrowotnej. 

Poszukiwanie danych 

W Polsce nadal dominuje system statystyki me-
dycznej oparty na koncepcji zdrowia publicznego. 
Przed reformą administracyjną w 1999 roku w każ-
dym województwie istniały (różnie się nazywające 
w różnych województwach) ośrodki zajmujące się 
zbieraniem danych opisujących najczęściej funkcjo-
nowanie służby zdrowia, o wiele rzadziej sytuację 

Sieć monitoringu stanu sanitarnego 
powietrza jest dość gęsta, niestety, 
uzyskiwane wyniki nie są do końca 

porównywalne, co znacznie zmniejsza 
użyteczność rezultatów prac 

tych trzech insytytucji. 

demograficzną i zdrowotną ludności tych woje-
wództw. W Polsce północnej na tym tle szczególnie 
pozytywnie wyróżniał się były Wojewódzki Ośrodek 
Analiz i Promocji Zdrowia w Gdańsku, publikują-
cy coroczne informatory zawierające również bogaty 
dział opisujący sytuację zdrowotną i demograficzną 
ludności województwa. 

Obok wspomnianych centrów zbieraniem wycin-
kowych danych statystycznych opisujących sytuację 
zdrowotną ludności zajmują się również inne instytu-
cje, jak na przykład wojewódzkie stacje sanitarno-epi-
demiologiczne, wojewódzkie poradnie gruźlicy i cho-
rób płuc, wojewódzkie stacje skórno-wenerologiczne. 
W 1999 r. sytuacja trochę się zmieniła: w miejsce róż-
nie nazywających się wojewódzkich ośrodków sta-
tystyki medycznej powołano centra zdrowia jak np. 
Pomorskie Centrum Zdrowia w Gdańsku. Wydzia-
ły zdrowia istniejące przy urzędach wojewódzkich 
przeszły (najczęściej) pod wspólną kuratelę urzę-
dów wojewódzkich i marszałkowskich, ale najwięk-

sze zmiany spowodowa-
ło powołanie kas cho-
rych wraz z istniejącymi 
w nich działami staty-
styki medycznej. 

Wymienione powy-
żej instytucje zajmują 
się zbieraniem danych 
statystycznych opisują-
cych sytuację zdrowotną 
ludności zgodną z kon-

cepcją tylko zdrowia publicznego. Gdybyśmy chcieli 
zbudować rozszerzony system statystyki medycznej, 
musielibyśmy gromadzić dużo więcej danych. Na 
szczęście istnieje wiele różnych instytucji, dzięki któ-
rym sporej części danych statystycznych nie trzeba 
zbierać od nowa. 

Zbieraniem danych statystycznych opisujących 
stopień degradacji środowiska geograficznego czy 
też jak kto woli - środowiska życia człowieka -
zajmuje się kilka instytucji, z których za najważ-
niejsze należy uznać Wojewódzką Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną w Gdańsku i Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Oprócz 
tych dwóch instytucji istnieje wiele innych; niestety, 
dużo nie zawsze znaczy dobrze. Dobrym przykła-
dem może tu być system monitoringu stanu sani-
tarnego powietrza w Trójmieście, zajmuje się nim 
oprócz wspomnianych już dwóch instytucji - rów-
nież Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery 
Aglomeracji Gdańskiej. W związku z tym sieć mo-
nitoringu jest dość gęsta, niestety, uzyskiwane wy-
niki nie są do końca porównywalne, co znacznie 
zmniejsza użyteczność rezultatów prac tych trzech 
instytucji. 

Równie liczne są instytucje zbierające dane na 
temat patologii społecznych. W przeważającej mie-
rze są to instytucje, których głównym zadaniem jest 
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co innego niż monitorowanie sytuacji społeczeństwa, 
są one raczej zajęte jej poprawą. Przykładem może 
być tu policja, która oprócz działań zmierzających do 
zachowania porządku i bezpieczeństwa publicznego 
zajmuje się gromadzeniem danych na temat (zgło-
szonych) przestępstw i wykroczeń. Kolejną instytucją 
jest inspekcja pracy, zajmująca się m.in. przestrzega-
niem norm bezpieczeństwa pracy. Należy również 
wspomnieć o wszelkich instytucjach pomocy spo-
łecznej (zarówno państwowych, samorządowych, jak 
i prywatnych), które muszą mieć rozpoznanie po-
trzeb społeczności lokalnych objętych opieką. Do tych 
instytucji należy zaliczyć również urzędy pracy (do 
tej pory w literaturze przedmiotu tkwi spór, czy bez-
robocie jest bardziej patologią społeczną, czy ekono-
miczną). 

Specjalną rolę ma do spełnienia Urząd Staty-
styczny w Gdańsku, i to z kilku przyczyn. Najważ-
niejsze z nich są dwie: 
zbiera dane o liczebno-
ści i strukturze ludności 
oraz powierzchni jed-
nostek (a zdecydowana 
większość zgromadzo-
nych w proponowanym 
systemie informacji me-
dycznej zanim zostałaby 
zaprezentowana, musia-
łaby być przeliczona na 
liczbę ludności lub po-
wierzchnię danej jednostki) oraz gromadzi z różnych 
(często już wspomnianych) instytucji całą gamę da-
nych statystycznych, które byłyby niezbędne do wy-
korzystania w proponowanym systemie statystyki 
(a właściwie w jego rozwiniętej wersji). 

Dużo nie znaczy dobrze 

Jeśli istnieje tak wiele instytucji gromadzących da-
ne na temat sytuacji zdrowotnej mieszkańców woje-
wództwa pomorskiego i czynników na nią wpływa-
jących - dlaczego jest aż tak źle? 

Przyczyn takiego stanu rzeczy można znaleźć 
bardzo dużo. Dla klarowności wywodu skupię się 
na najważniejszych: 
1. Brakuje jednej instytucji, która gromadziłaby 

wszystkie, uznane za ważne, dane statystycz-
ne, opisujące sytuację zdrowotną mieszkańców 
województwa pomorskiego. 

2. Większość gromadzonych danych statystycznych 
nie spełnia waloru przestrzenności, to znaczy 
jest gromadzona według instytucji świadczących 
usługi (np. szpitali), a jeśli nawet gromadzone 
dane spełniają warunek przestrzenności, są one 
niemożliwe do porównania z innymi (np. inne 
zasięgi przestrzenne i liczba rejonów byłych tere-
nowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i ak-
tualnych powiatów). 

3. Brakuje sprawnego systemu informatycznego 
(i GIS), odpowiadającego standardom świato-
wym. Mam tu na myśli zarówno tak elementar-
ne sprawy jak brak komputerów w instytucjach 
sporządzających sprawozdania, jak i brak połą-
czenia różnych instytucji w sieć komputerową, 
skończywszy na braku specjalistycznego oprogra-
mowania. 

4. Brak wykształconych mechanizmów konsultacji 
ze specjalistami (głównie ze środowiskiem lekar-
skim) mechanizmów, które zwiększałyby elastycz-
ność systemu statystyki medycznej poprzez wsłu-
chiwanie się w głos praktyków. Dzięki temu moż-
na byłoby szybko reagować na zmiany warun-
ków w środowisku geograficznym, społecznym 
czy w samej sytuacji zdrowotnej ludności. 

5. Równoczesne wprowadzenie reformy systemu 
służby zdrowia i opieki społecznej oraz admi-

nistracyjnej. Pierw-
sza silnie zachwiała 
dotychczas istnieją-
cym systemem sta-
tystyki medycznej 
(głównie poprzez li-
kwidację rejonizacji 
i zakłócenia w spra-
wozdawczości), dru-
ga w dużym stop-
niu uniemożliwiła 
prowadzenie badań 

retrogresywnych (głównie poprzez likwidację 
wspomnianych już ośrodków statystyki medycz-
nej w zlikwidowanych województwach). 

Dlaczego przestrzennie? 

Spośród wymienionych powyżej przyczyn naj-
ważniejszą wydaje się być druga, dlatego pozwolę 
sobie na dokładniejsze omówienie konieczności speł-
nienia waloru przestrzenności. 

Ważne jest stworzenie takiej jednostki, która by-
łaby maksymalnie odporna na zachodzące zmiany 
w różnorakich podziałach. Skłaniam się ku propo-
zycji, aby za taką podstawową jednostkę uznać gmi-
nę. Podział na większe jednostki administracji pu-
blicznej (powiaty, województwa) oraz jednostki in-
nych służb państwowych (rejony zakładów opieki 
zdrowotnej, rejony terenowych / powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych, rejony komisariatów, 
rejony przychodni itd.) ciągle się zmienia. Wpraw-
dzie liczba i zasięgi gmin również się zmieniają, 
lecz są to jednostki na tyle małe, że nawet połącze-
nie dwóch gmin w jedną czy podział jednej gminy 
na dwie w istotny sposób nie zmienia możliwości 
czasowo-przestrzennej analizy. Drugim argumentem 
przemawiającym za gminami jest łatwość łączenia ich 
w większe jednostki np. powiaty. Przyjęcie gmin za 
podstawowe jednostki zwiększa również możliwości 
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analizy, dla przykładu do analizy na poziomie wo-
jewództwa lepszy jest podział na powiaty (możliwy 
do stworzenia, jeśli dysponujemy danym zgromadzo-
nymi według gmin), natomiast niektóre zjawiska -
w celu wychwycenia lokalnych czynników modyfi-
kujących - są konieczne do analizy w podziale na 
gminy (za przykład może służyć wysoka umieralność 
z powodu nowotworów w gminach Osieczna, Zble-
wo i Kaliska wraz z Czarną Wodą, która przy pre-
zentacji tego zjawiska w podziale na powiaty - jest 
niewidoczna). Również przyszłe (znając dotychcza-
sową praktykę „pewne" w perspektywie 20-30 lat) 
zmiany w podziale administracyjnym nie powinny 
w istotny sposób zakłócić systemu statystyki medycz-
nej opartego na koncepcji gminy jako podstawowej 
jednostki statystycznej. 

Zaczątek bazy 

W ciągu ostatnich paru lat, opierając się (w mia-
rę możliwości) na przedstawionych powyżej założe-
niach, zbudowałem prosty system gromadzenia da-
nych statystycznych dotyczących sytuacji zdrowotnej 
ludności. Horyzont sięga od 1976 roku do współcze-
sności. Natomiast zasięg przestrzenny obejmuje byłe 
województwo gdańskie, z tym, że w chwili obecnej 
istniejąca baza danych jest intensywnie rozbudowy-
wana o te części byłych województw słupskiego, el-
bląskiego i bydgoskiego, które zostały włączone do 
nowo powstałego województwa pomorskiego. 

Zgromadzone dane statystyczne obejmują takie 
negatywne wskaźniki jak umieralność (w podzia-
le na płeć, wiek, przyczyny zgonów) w układzie 
gminnym oraz zachorowalność na najważniejsze 
choroby zakaźne (bez wyróżniania płci i wieku) 
w podziale na terenowe /powiatowe stacje sanitarno-

-epidemiologiczne, zachorowalność na wybrane 
choroby przenoszone drogą płciową i gruźlicę (rów-
nież ogółem, bez dzielenia na płeć i wiek) w podziale 
na byłe publiczne i publiczno-specjalistyczne zakła-
dy opieki zdrowotnej. Dla kilku ostatnich lat zgro-
madzono również dane opisujące zachorowalność 
i chorobowość na nowotwory złośliwe (w podziale 
na płeć) w układzie gmin. Ponadto zebrano dane de-
mograficzne charakteryzujące liczbę ludności (w po-
dziale na płeć) oraz najważniejsze parametry ruchu 
rzeczywistego (urodzenia żywe, umieralność ogółem, 
saldo ruchu naturalnego i saldo ruchu migracyjnego) 
w układzie gminnym. 

Wszystkie wymienione powyżej dane są dostęp-
ne dla byłego województwa gdańskiego. Jak wspo-
minałem, trwają intensywne badania retrogresyw-
ne mające na celu uzupełnienie tej bazy o dane 
z przyłączonych województw. Są już pierwsze sukce-
sy (skończono kompletowanie danych demograficz-
nych oraz na ukończeniu jest zbieranie danych opi-
sujących zachorowalność na najważniejsze choroby 
zakaźne), lecz też i pierwsze porażki (np. uległy już 
bezpowrotnemu zniszczeniu dane prezentujące za-
chorowalność na wybrane choroby przenoszone dro-
gą płciową w byłym województwie elbląskim w po-
dziale na byłe publiczne zakłady opieki zdrowotnej). 

W perspektywie najbliższych paru lat planowane 
jest rozszerzenie bazy o dane statystyczne opisujące 
degradację środowiska geograficznego oraz wybrane 
aspekty patologii społecznych. 

Zgromadzenie tak wielu danych statystycznych 
było możliwe dzięki uprzejmości i pomocy ze stro-
ny wielu instytucji, na pierwszym miejscu należy 
wymienić (nazwy obecne) wojewódzkie stacje sani-
tarno-epidemiologiczne i centra zdrowia w Gdańsku 
i Bydgoszczy. 
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