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1. Środowisko a zdrowie

W roku 1946 Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła w swojej konstytucji nową definicję zdrowia, która
mówiła, że zdrowie to nie tylko brak choroby czy ułomności, ale pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i
społeczny. Wiadomo, że etiologia chorób współczesnej cywilizacji ma charakter wieloczynnikowy. Nie
sposób wskazać tylko na jeden aspekt funkcjonowania i samopoczucia człowieka i mówić o zdrowiu czy
chorobie. Zdrowie znacznie wychodzi poza obręb medycyny i coraz więcej innych sektorów życia
publicznego włącza się w szeroko pojętą ochronę  zdrowia i profilaktykę chorób. Wśród przyczyn
wszystkich zgonów, aż ¾ to choroby układu krążenia, nowotwory i urazy. Są to tzw. choroby
cywilizacyjne wynikające z określonego stylu życia. Mowoczesny model ekosystemu człowieka, tzw.
mandala zdrowia1 został opracowany w oparciu o holistyczny model zdrowia kręgu kultury Dalekiego
Wschodu przez Departament Zdrowia Publicznego Kanady w roku 1974. Podkreśla on związki człowieka
ze środowiskiem. Relacja człowiek-środowisko, stanowi fundament dla dobrego samopoczucia i zdrowia.
Mandala zdrowia stawia człowieka w swoim centrum. Jako członek rodziny, lokalnej społeczności ulega
wpływowi zarówno podsystemów (ciało, uwarunkowania genetyczne, emocje, uczucia, umysł, wiedza,
postawy, poglądy, zachowania itp.)  jak i nadsystemów (inni ludzie, środowisko naturalne, praca, klimat,
status ekonomiczny itp.). Według Marca Lalonda, cztery grupy czynników mają zasadniczy wpływ na
zdrowie człowieka. Najistotniejszy, w ponad 50% jest wpływ stylu życia, a następnie uwarunkowania
biologiczne i środowisko fizyczne. Najmniejszy, w około 10% wpływ ma natomiast organizacja ochrony
zdrowia.
Poniżej przedstawiony jest holistyczny model funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i promocji
zdrowia (schemat 1) w którym zaznaczone są trzy zasadnicze i powiązane ze sobą elementy. Element I, to
stan zdrowia populacji, zdeterminowany 8 grupami czynników z których najważniejsze znaczenie ma grupa
czynników społeczno-kulturowych. Element II, to rzeczywiste potrzeby zdrowotne danej populacji. Z
jednej strony definiowane są przez pacjentów i są to te potrzeby na zaspokojenie których pacjenci oczekują.
Z drugiej strony potrzeby zdrowotne realnie zaspokajane przez system ochrony zdrowia. Element III, to
usługi lub świadczenia zdrowotne, które powinny być zdefiniowane wg określonych kryteriów. Jeżeli
usługi zdrowotne w ujęciu holistycznym tj. obejmującym działania profilaktyczne, promocyjne,
edukacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne, sanatoryjne są właściwie świadczone, w dodatku we współpracy z
innymi (niemedycznymi) sektorami (np. edukacja czy ochrona środowiska), wówczas ma to wpływ na stan
zdrowia populacji. Koło się zamyka.

Schemat 1.  Holistyczny model funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i promocji zdrowia

  Czynniki   Czynniki Czynniki Czynniki Czynniki Czynniki
  demograficzne   osobnicze środowiskowe siedliskowe ekonomiczne społ-kulturowe
  np. płeć, wiek   np. genetyka, np. klimat, hałas, np. szkoła, dom, np. zarobki, np. wiedza, nawyki
  gęstość zaludn.   temperament zanieczyszczenia zakład pracy bezrobocie styl życia,
religia

  Czynniki Czynniki
  służby zdrowia             polityki zdrowotnej
  np. jakość usług, np.
strategia, plan
  kompetencje działania, priorytety

                                                          
1 za: Hancock T., The Mandala of Health; a model of the human ecosystem; Health Promotion – a
Resources Book, WHO, Reg Office for Europe, Copenhagen, 1990, s. 129-138.
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zdrowie to nie tylko brak choroby
czy ułomności, ale pełny dobrostan

fizyczny, psychiczny i społeczny

oczekiwane                   zaspakajane
przez świadczeniobiorców                  przez świadczeniodawców

Podstawowe kryteria

  organizacja dostępność        jakość             skuteczność kompleksowość
  usług usług        usług             usług usług
  np. system ubezpieczeń np. równomierność    np. profesjonalizm    np. satysfakcja np. wybór, ciągłość
  planowanie, ewaluacja rozmieszczenia        pracowników            pacjenta

2. Ochrona i promocja zdrowia na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu - diagnoza

Nie istnieje nowoczesna ochrona zdrowia bez długofalowej polityki zdrowotnej państwa, bez szerokiego
programu dostosowywanie ochrony zdrowia do zmieniających się warunków życia i potrzeb zdrowotnych
obywateli. Zdrowie zbiorowości wielkomiejskiej jest pojęciem abstrakcyjnym, gdyż nie można precyzyjnie
określić stanu zdrowia zbiorowości. Wszelkie oceny takiego stanu wymykają się precyzyjniejszym opisom.
Składają się na to trzy główne powody. Po pierwsze zdrowie zbiorowości nie jest sumą zdrowia
poszczególnych jej obywateli, dlatego też trudno je szacować na podstawie samopoczucia poszczególnych
jednostek. Po drugie zdrowie zbiorowości oceniamy pośrednio, na podstawie metod epidemiologicznych
czy socjologicznych a nie bezpośrednio i w związku z tym obraz interpretowany może być już nieaktualny
czy zmieniony. Po trzecie, obraz zbiorowości interpretowany jest na podstawie wskaźników negatywnych
dotyczących zdrowia (np. zachorowalność czy śmiertelność) a nie wskaźników pozytywnych (np. ilość lat
przeżytych bez choroby czy bez niepełnosprawności). Powoduje to, że identyfikowany stan zdrowotności
określonej populacji służy do przewidywania ewentualnych trendów i zmian w ochronie zdrowia oraz
tworzenie przede wszystkim programów zdrowotnych przeciwdziałającym trendom negatywnym
(profilaktyka) z pominięciem programów wzmacniających trendy pozytywne (promocja zdrowia).

Poddając analizie dane dotyczące zachorowań w 2000 roku na terenie Dolnego Śląska i miasta Wrocławia
wynika, że największym zagrożeniem zdrowotnym (największa liczba zachorowań i zgonów)związana jest
z chorobami układu krążenia.. Zgony z powodu tych chorób wynoszą 54% ogólnej liczby zgonów. W
stosunku do roku ubiegłego liczba zgonów uległa niewielkiemu zmniejszeniu, zarówno wśród kobiet jak i
mężczyzn. W 1999 roku najwięcej osób, bo 3.575 zmarło z powodu choroby niedokrwiennej serca, oraz
2.872 z powodu chorób naczyń mózgowych. U mężczyzn częściej występuje choroba niedokrwienna serca,
u kobiet zaś choroba naczyń mózgowych. Liczba zgonów wzrasta wraz z wiekiem pacjentów. Najbardziej
zagrożeni są pacjenci, którzy ukończyli 45 rok życia.
Choroby nowotworowe stanowią drugą pod względem liczby przyczynę zgonów. U mężczyzn najczęściej
występuje rak płuc – 28,3%, u kobiet – rak piersi – 17,3%. Prognozuje się, że średni roczny wzrost liczby
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zachorowań na raka w najbliższych latach wyniesie około 120 przypadków u obu płci. Według prognoz co
czwarty mieszkaniec Dolnego Śląska będzie chorował w swoim życiu, a co piąty umrze na nowotwór
złośliwy. Opiece medycznej podlega około 30.000 mieszkańców Dolnego Śląska chorych na nowotwory
złośliwe. W roku 1999 zarejestrowano po raz pierwszy w województwie dolnośląskim ponad 10.000
zachorowań na nowotwory złośliwe. W porównaniu z rokiem 1998 odnotowano wzrost liczby zachorowań
o 5,3%. Zachorowania mężczyzn stanowiły 53%, a kobiet 47% wszystkich nowo zarejestrowanych
nowotworów.

Tabela 1. Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w 1999 r

miasto Mężczyźni Kobiety
m.Jelenia Góra 192 175
m.Legnica 200 192
m.Wałbrzych 248 272
m.Wrocław 1285 1288

Najczęściej występującymi umiejscowieniami nowotworów u mężczyzn były: płuco (28,3%), gruczoł
krokowy (7,2%), pęcherz moczowy (7,2%), żołądek (5,8%) i okrężnica (5,5%), a u kobiet pierś (17,3%),
płuco (10,3%), szyjka macicy (6,8%), okrężnica (6,2%) i jajnik (6,1%). We wszystkich umiejscowieniach
nowotworów chorych z Wrocławia z lat 1992 – 1995, pięć lat od czasu rozpoznania nowotworu przeżyło
25,7% mężczyzn i 40% kobiet. POChP stanowi poważne zagrożenie zdrowotne.
Trzecia przyczyna zgonów zarówno w 1999 jak i w 2000 roku, to zewnętrzne przyczyny zachorowania i
śmierci (wypadki i urazy). Stanowią one 9% wszystkich zgonów. W grupie tej umiera znacznie więcej
mężczyzn niż kobiet. Zmniejszenie zgonów z tego powodu  będzie miało wpływ na zmniejszenie
nadumieralności mężczyzn. Najwięcej zgonów z tej przyczyny w 1999 roku występowało  w następujących
przedziałach wiekowych:  20 – 34, 35 – 44 i od 45 do 55 lat. W regionie dolnośląskim odnotowano ogółem
5.355 wypadków w miejscu pracy (tj. 5,3% ogólnej liczby wypadków przy pracy w Polsce, 9-te miejsce
wśród regionów), w tym 46 śmiertelnych, 118 ciężkich i 5.191 lżejszych. W 1183 wypadkach osobami
poszkodowany-mi były kobiety, w 57 młodociani. Absencja chorobowa spowodowana wypadkami przy
pracy wynosiła 170.695 dni. Na jednego poszkodowanego przypadły średnio 32,0 dni.

 Wśród chorób zakaźnych odnotowano: spadek liczby zachorowań na: WZW B i WZW A, odrę, świnkę;
wzrost liczby zachorowań na: różyczkę, krztusiec, płonicę i boreliozę; wzrost liczby zakażeń wirusem HIV
( w roku 1999 – 527 osób, w 2000 – 630 ). W 2000 r., podobnie jak w 1999 roku, w woj. dolnośląskim
zanotowano jedynie 3 zachorowania na czerwonkę bakteryjną. Współczynnik zapadalności dla naszego
województwa wyniósł 0,1 i jest niższy od współczynnika dla Polski. Zachorowania wystąpiły w woj.
legnickim jako ogniska rodzinne w grupie wiekowej 60 i > lat. W 2000 roku w województwie
dolnośląskim, podobnie jak w Polsce, obserwuje się dalszy spadek liczby bakteryjnych zatruć
pokarmowych. W 2000 roku w woj. dolnośląskim hospitalizowano 907 osób z powodu bakteryjnych zatruć
pokarmowych. Najwięcej zachorowań występuje od maja do listopada, ze szczytem w lipcu. Na ogólną
liczbę 1563 zatruć pokarmowych 71,5% miało miejsce wśród ludności miejskiej. W 2000 roku w
województwie dolnośląskim nastąpił nieznaczny spadek zachorowań, w których czynnikiem etiologicznym
były pałeczki z grupy salmonella /wsp. zap. 45,5/. Podobna tendencja wystąpiła w Polsce, gdzie w 2000
roku współczynnik zapadalności wyniósł 58,8/100 tys. (rok 1999 – 50,2/100 tys.).

Tabela 2. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. w latach1999 – 2000

Czerwonka bakteryjna Bakteryjne zatrucia
pokarmowe

Obszar Liczba
zachorowań

Zapadalność Liczba
zachorowań

Zapadalność

Polska                           1999 292 0,8 27103 70,1
                                    2000 121 0,3 26573 69,0

Woj. dolnośląskie         1999 3 0,1 1857 62,4
                                    2000 3 0,1 1563 52,5

 Wrocławskie              1999 1 0,1 853 71,6
                                    2000 - - 774 65
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 Jeleniogórskie             1999 - - 302 58,3
                                  2000 - - 342 66,0

 Legnickie                    1999 2 0,4 377 71,1
                                    2000 3 0,4 279 52,6

 Wałbrzyskie                1999 - - 325 44
                                    2000 - - 168 22,8

Tabela 3. Zachorowania w 2000 roku spowodowane pałeczkami z grupy Salmonella

Obszar Współczynnik zapadalności

Polska 58,8
Woj. dolnośląskie 46,5
Rejon  legnicki 51,8
Rejon wrocławski 54,6
Rejon jeleniogórski 56,7
Rejon wałbrzyski 22,7

W 2000 roku w woj. dolnośląskim zarejestrowano 28 ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych. Ogółem
zachorowało 445 osób, hospitalizowano 105 chorych. Podobnie jak w latach ubiegłych, w etiologii
zbiorowych zatruć dominującą rolę odgrywały pałeczki salmonella enteritidis, które były przyczyną zatruć
w 24 ogniskach.

W 2000 roku na terenie woj. dolnośląskiego nie zanotowano ognisk zachorowań
na WZW A. (Wirusowe zapalenie wątroby, typ A) W 2000 roku objęto szczepieniami przeciw WZW typ
A 551 osób, w tym w grupie wiekowej 0 –19 lat  311 osób.

Tabela 4. Wirusowe zapalenie wątroby, typ A

1999 rok 2000 rok
Obszar Liczba

zachorowań
Zapadalność Liczba

zachorowań
Zapadalność

Polska 1024 2,6 263 0,7
Woj. dolnośląskie 39 1,3 8 0,3
Reg. wrocławski 24 2 5 0,4
Reg. jeleniogórski - - 1 0,2
Reg. legnicki 13 2,5 1 0,2
Reg. wałbrzyski 2 0,3 1 0,1

Tabela 5. Wirusowe zapalenie wątroby, typ B

1999 rok 2000 rok
Obszar Liczba

zachorowań
Zapadalność Liczba

zachorowań
Zapadalność

Polska 3356 8,7 2695 7
Woj. dolnośląskie 289 9,7 259 8,7
Reg. wrocławski 135 11,3 130 10,9
Reg. jeleniogórski 29 5,6 34 6,6
Reg. legnicki 67 12,6 59 11,1
Reg. wałbrzyski 58 7,9 36 4,9

Z ogólnej liczby 259 zachorowań w roku 2000, 157 wystąpiło jako postać ostra WZW B, natomiast 102
jako postać przewlekła. 54,1% pacjentów z ostrą postacią WZW B miało w okresie poprzedzającym
zachorowanie kontakt z placówkami służby zdrowia. Procent ten jest najniższy, jaki zanotowano na
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przestrzeni ostatnich lat. Zachorowania na WZW B przewlekłe wystąpiły u 102 osób; 44,1 % pacjentów
stanowią chorzy, którzy w przeszłości poddawani byli różnym zabiegom medycznym. Zachorowania na
ostre WZW B dotyczyły 124 przypadków osób mieszkających w miastach, oraz 33 mieszkańców wsi.
Tabela 6. Wirusowe zapalenie wątroby typu C

1999 rok 2000 rok
Obszar Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań Zapadalność

Polska 1836 4,8 1951 5
Woj. dolnośląskie 232 7,9 240 8,1
Reg. wrocławski 80 6,7 110 9,2
Reg. jeleniogórski 41 7,9 37 7,1
Reg. legnicki 71 13,4 70 13,2
Reg. wałbrzyski 40 5,4 23 3,1

W 2000 roku WZW C ostre wystąpiło u 39 osób, natomiast w 201 przypadkach zdiagnozowano je jako
przewlekłe. Wśród  39 osób z ostrą postacią tej choroby 48,7 % miało kontakt z placówkami służby
zdrowia. Na 201 osób z przewlekłą postacią choroby 57,7% podawało jako źródło zakażenia kontakt ze
służbą zdrowia. W 2000 roku wśród chorych z ostrym WZW C 35 osób jest mieszkańcami miast, a 4 osoby
pochodzą ze wsi. Przewlekłe zachorowania na WZW C dotyczą głównie ludności miejskiej (86,1 %)

Tabela 7. Wirusowe zapalenie wątroby Typ B + C

1999 rok 2000 rok
Obszar

Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań Zapadalność

Polska 152 0,4 128 0,3
Woj. dolnośląskie 17 0,5 19 0,6
Reg. wrocławski 11 0,9 14 1,2
Reg. jeleniogórski 2 0,4 1 0,2
Reg. legnicki 1 0,2 - -
Reg. wałbrzyski 3 0,4 4 0,5

Wśród osób, które zachorowały na WZW B + C zarejestrowano 11 narkomanów /w tym 10 osób to
narkomani przyjmujący narkotyki dożylnie/ oraz 17 pracowników służby zdrowia.

Tabela 8. Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych

1999 rok 2000 rok
Obszar Liczba zachorowań Zapadalność Liczba

zachorowań
Zapadalność

Polska 2209 5,7 2109 5,5
Woj. dolnośląskie 160 5,4 114 3,8
Reg. wrocławski 57 4,8 51 4,3
Reg. jeleniogórski 20 3,9 11 2,1
Reg. legnicki 55 10,4 17 3,2
Reg. wałbrzyski 28 3,8 35 4,7

W 2000 roku w województwie dolnośląskim zarejestrowano 114 zapaleń opon mózgowych, tj. o 46 mniej
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Współczynnik zapadalności wyniósł 3,8/100 tys. i jest niższy od
współczynnika zapadalności dla Polski 5,5 /100 tys. Większość zachorowań wystąpiła w mieście – 30
przypadków, natomiast 16 zachorowań wystąpiło wśród mieszkańców wsi. W tym samym okresie
zauważono znacznie zwiększoną liczbę zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej
zachorowań zarejestrowano na terenie byłego województwa wrocławskiego (region wrocławski) oraz
wałbrzyskiego (region wałbrzyski). Wystąpił też ponad czterokrotny wzrost zachorowań na boreliozę.
Zachorowania wystąpiły u osób zamieszkałych na terenach wszystkich byłych województw dolnośląskich.
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W wywiadach epidemiologicznych ustalono, że 83 osoby miały kontakt z kleszczami na terenie Dolnego
Śląska (okolice Sobótki, Wrocław-Osobowice, Bolesławiec, Bogatynia, Bielawa, Dzierżoniów). W Polsce,
w porównaniu do roku poprzedniego, liczba zachorowań wzrosła ponad dwukrotnie.
W porównaniu w rokiem ubiegłym w roku 2000 nastąpił spadek zachorowań na odrę i świnkę.
Zachorowania na odrę wystąpiły u 4 osób zaszczepionych i u 4 nie szczepionych. Najwięcej zachorowań
wystąpiło w grupach wiekowych: 0-4 lat i 5-9 lat, stanowi to 75,0% ogółu zarejestrowanych przypadków.
Zachorowań na świnkę w 2000 roku zarejestrowano 1044 przypadki, gdy roku ubiegłym wystąpiło 7064
przypadków. Również w Polsce zaznaczył się znaczny spadek zachorowań – 17543 przypadki w 2000 roku
i 90214 przypadków w roku ubiegłym. Wystąpił znaczny wzrost zachorowań na różyczkę, w porównaniu
do roku ubiegłego. Najwięcej zachorowań wystąpiło na terenie byłego województwa wrocławskiego (wsp.
zapadalności 315,5 na 100 tys.) i był wyższy od współczynnika zapadalności dla Polski (119,5 na 100 tys.).
spadek zachorowań na.. Zachorowania w grupie wiekowej 5-9 i 10-14 lat stanowią 70,7% ogółu
zachorowań. Zanotowano 17 powikłań. Wystąpił też wzrost zachorowań na płonicę. Współczynnik
zapadalności dla woj. dolnośląskiego / 28,3 na 100 tyś./ był nieco wyższy od współczynnika zapadalności
w Polsce/ 21,6/.
Na terenie Dolnego Śląska w 2000 roku stwierdzono wzrost zachorowań na gruźlicę, w stosunku do roku
1999. Liczba nowych zachorowań w 1999 roku wynosiła 770 przypadków. Rok 1999 przyniósł spadek
zachorowań w porównaniu z 1998 rokiem, ale jak stwierdzają specjaliści od chorób płuc, nie był to
faktyczny spadek, lecz wynik niewłaściwego monitorowania, związany z rozpoczętą reformą
(likwidowanie poradni przeciw gruźliczych, oraz łączenie ośrodków). Wzrost zachorowań na gruźlicę
zaobserwowano w dawnym województwie wrocławskim - średnio o 35 przypadków rocznie, na przestrzeni
dwóch ostatnich lat. Stwierdza się wzrost liczby zachorowań zgłoszonych po zgonie z powodu gruźlicy, co
świadczy o późnej wykrywalności.
Ilość zachorowań u dzieci do lat 14 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o ponad 50%,
natomiast u młodzieży w wieku 15 – 19 zauważalny jest wzrost liczby zachorowań.

Tabela 9. Zachorowania na gruźlicę

1998 1999 2000Nowe zachorowania
na gruźlicę
wszystkich postaci

liczba
bezwzg.

wskaźnik liczba
bezwzg.

wskaźnik liczba
bezwzg.

wskaźnik

Jeleniogórskie 204 39,0 136 26,6 148 27,4
Legnickie 165 31,4 122 23,0 133 23,6
Wałbrzyskie 282 38,4 158 21,5 182 24,9
Wrocławskie 291 25,6 336 29,5 355 30,4
Razem dolnośląskie 942 32,3 776 26,0 828 27,8
Polska 13302 34,4 12179 31,5 11477 29,7

W roku 2000 zarejestrowano na terenie województwa dolnośląskiego 90 osób zakażonych HIV (1999 – 72
osoby). Liczba nowo wykrytych zakażonych na naszym terenie stanowi 14,3% ogółu wykrytych
zakażonych w tym okresie w Polsce. Największą liczbę osób, które uległy zakażeniu stanowią narkomani
dożylni (60 osób – 65% zakażonych), po jednym przypadku do zakażenia doszło w wyniku kontaktów
heteroseksualnych, homoseksualnych; stwierdzono również jedno zachorowanie u dziecka. Co do
pozostałych przypadków, nie udało się ustalić drogi zakażenia. Ogółem, od początku rejestracji, tj. od 1985
roku na Dolnym Śląsku u 956 osób wykryto zakażenie wirusem HIV, w tym 701 osób używało dożylnie
narkotyków. Od początku rejestracji zgłoszono w kraju fakt zakażenia HIV u 6747 obywateli polskich, w
tym co najmniej 4285 narkomanów (63,5 %). W województwie dolnośląskim w roku 2000 zgłoszono 24
przypadki zachorowań na AIDS w 1999 roku – 28 ).
Zachorowania wystąpiły na terenie byłych województw:

wrocławskiego 10 osób
jeleniogórskiego 6 osób
legnickiego 7 osób
wałbrzyskiego 1 osoba

W 2000 roku z powodu AIDS zmarło 6 osób. Łącznie, od początku rejestracji na terenie Dolnego Śląska
zgłoszono 145 zachorowań na AIDS, z tego 76 osób zmarło.
Zachorowania zgłoszono z terenu byłych województw:

wrocławskiego 69 zachorowań
jeleniogórskiego 30 zachorowań
legnickiego 32 zachorowania
wałbrzyskiego 14 zachorowań
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W Polsce w 2000 roku zachorowało 98 osób na AIDS – zapadalność 0,7/100 tys.
Od początku rejestracji w kraju zgłoszono 948 przypadków z tego 513 osób zmarło.

Najwięcej zgonów zanotowano w województwie dolnośląskim z powodu chorób układu krążenia (9005
osób w 1999 r., 8762 osób w 2000 r.). Drugie miejsce, jako przyczyna zgonów, zajmują nowotwory (4071
osób w1999 r., 4233 osób w 2000 r.). Trzecią pozycję zajmują przyczyny zewnętrzne (1577 osób w 1999 r.,
1383 osoby w 2000 r.). Czwartą przyczynę zgonów stanowią choroby układu oddechowego (878 osób w
1999 r., 871 osób w 2000 r.). Piątą przyczyną zgonów są choroby układu trawiennego (873 osoby w 1999
r., 770 osób w 2000 r.). Szósta przyczyna zgonów to choroby układu moczowo-płciowego (266 osób w
1999 r. i 223 osoby w 2000 r.).

Tabela 10. Zgony według przyczyn w woj. dolnośląskim

Zgony według przyczyn

R
ok

Nowot-
wory

Choroby
układu
krążenia

Zewnętrzne
przyczyny
zachorowań
i zgonów

Choroby
układu
trawiennego

Choroby układu
oddechowego

Choroby
układu
moczowo-
płciowego

1999 r 4071 9005 1577 873 878 286

2000 r 4233 8762 1383 770 871 223

W 2000 roku z badań wynika, że wrocławscy narkomani używają głównie marihuany. Wyraźnie widać
spadek zainteresowania LSD. Niestety, wzrasta zainteresowanie opiatami. Związane jest to  z ekspansją
dealerów brunatnej heroiny. Inicjacja narkotyczna występuje najczęściej między 12 a 14 rokiem życia (w
1999 roku między 11, a 14 rokiem życia). W porównaniu do lat ubiegłych, nadal wzrasta rola podwórka
jako miejsca pierwszego kontaktu z narkotykami, rośnie też pozycja „mieszkania kolegi” i „prywatek”.
Zauważa się, że coraz większy odsetek młodzieży szkół podstawowych otrzymał propozycję zażycia
środka odurzającego. Natomiast znaczny spadek wystąpił w przypadku młodzieży szkół ponad
podstawowych.

Wykres 1. Odsetek uczniów szkoły podstawowej, którzy otrzymali propozycję zażycia środka odurzającego
w latach 1994-2000

Młodzież sięga po środki zmieniające nastrój w kolejności: przez ciekawość, chęć pełnej przynależności do
grupy, w której się przebywa. Jako powód podawano również „szpan”.
Po spadku (na przełomie lat 1997 i 1998) ilości młodzieży eksperymentującej z narkotykami w szkołach
podstawowych oraz gimnazjach, od roku 1998 można zauważyć ponowny wzrost. Fakt ten można
tłumaczyć coraz większą świadomością młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, która zaczyna
uważać marihuanę za „pełnoprawny narkotyk”. Natomiast spadek w szkołach ponadpodstawowych może
być wynikiem przejścia do tych szkół młodzieży objętej programem profilaktycznym, oraz zmianą
podejścia dziewcząt do środków narkotycznych.
Penetrowanie przez dealerów okolic szkół utrzymywało się w kolejnych latach na systematycznie
wzrastającym poziomie. Dotyczyło to szczególnie szkół podstawowych. 2000 rok przyniósł jednak
nieznaczny spadek tego wskaźnika. Spowodowane jest to faktem  przenoszenia działalności dealerów ze

1 9 9 51 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0

1 2 , 2 3 %

3 5 , 5 6 %

1 2 , 6 2 %
1 3 , 5 3 %

1 6 , 9 1 %
2 0 , 4 9 %

3 4 , 0 7 %
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szkół podstawowych na gimnazja. Poszukiwania pośredników dealerzy prowadzą w klasach szóstych szkół
podstawowych
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi problemów narkotykowych jest istnienie stałych miejsc spotkań osób
odurzających się. Miejsca takie, podobnie jak w wypadku problemów alkoholowych, pozwalają
spotykającej się młodzieży na kultywowanie specyficznych zachowań podkulturowych.  We Wrocławiu
miejscami takimi są: Dworzec PKP i PKS, Rynek, Kazamaty, „Kolor”, Huby, okolice Placu
Grunwaldzkiego, Leśnica, Maślice. Zaczynają się pojawiać efekty prac ukierunkowanych na
przeciwdziałanie dealerom narkotykowym. Stwierdzono nieznaczny spadek poziomu penetracji okolic
szkół przez dealerów. Na podstawie badań prowadzonych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych
stwierdzono zdecydowane zmniejszenie zainteresowania działaniami profilaktycznymi. W związku z tą
sytuacją, wydaje się niezbędnym preferowanie w konkursach programów profilaktycznych
ukierunkowanych na szkoły podstawowe oraz obejmujących rodziców. Młodzież w oddziaływaniach
profilaktycznych preferuje systematyczne prowadzenie zajęć oraz dokładne omawianie zjawisk.
Wśród osób używających środki odurzające, obok młodzieży pojawiła się grupa osób dorosłych, dobrze
sytuowanych, eksperymentujących z kokainą, jak również duża grupa tzw.”kulturystów”, zażywających
sterydy anaboliczne. Obok tych dwóch grup rośnie ilość osób dorosłych o uzależnieniu krzyżowym,
zażywających np. alkohol łączony z amfetaminą, czy też alkohol w połączeniu z kokainą. Wśród
młodzieży, wiek osób używających środki odurzające waha się pomiędzy 13 a 25 rokiem życia, z
dominacją wieku 17 lat.Propozycję zażycia środka odurzającego otrzymało 24,37% respondentów
gimnazjów (w 1997 r. – 12,7%), w przypadku młodzieży szkół ponadpodstawowych 58,44% (w1997 r.-
42,89%). Wzrost ten szczególnie w przypadku gimnazjów można uznać jako znaczny.

Tabela 11. Powody sięgania po środki odurzające

1997 rok 2000 rok
Powody Szkoła

podstawowa
Szkoła ponad-
podstawowa

Gimnazjum Szkoła ponad-
podstawowa

Szpan 74,58% 71,07% 80,11% 74,03%
Imponowanie innym 63,64% 56,61% 67,37% 60,39%
Ciekawość 62,96% 75,81% 64,43% 82,47%

Wpływ grupy 59,43% 64,09% 63,03% 74,03%
Ucieczka
od rzeczywistości

52,19% 41,40% 53,22% 54,22%

W grupie szkół ponad podstawowych występuje pewne zróżnicowanie, dotyczące ilości osób
eksperymentujących ze środkami odurzającymi. Widać tu ewidentne przeniesienie
z dominujących w eksperymentowaniu liceów ogólnokształcących i ZSZ na szkoły techniczne i licea
zawodowe.

W populacji Wrocławian obserwuje się systematyczny wzrost liczby osób pijących alkohol.
Z problemem tym ściśle powiązany jest fakt poczucia zagrożenia ze strony osób nadużywających alkohol
w miejscu zamieszkania oraz występowanie stałych miejsc spotkań  tych osób.
Poczucie zagrożenia ze strony tychże osób w roku 2000, po spadku w 1999 ponownie wzrosło. Zagrożenie
wiązane jest przede wszystkim z występowaniem agresywnych grup młodzieży pijącej piwo. Poziom tego
zagrożenia był różny , w zależności od dzielnic. Najwyższe wskaźniki występowały w rejonach: Psie Pole
Zawidawie, Pl. Grunwaldzki, Powstańców Śląskich oraz Przedmieście Świdnickie. Problemu nie
zauważono w rejonie Osobowic. Stałe miejsca spotkań osób nadużywających alkohol stwierdzono we
wszystkich rejonach. Najwięcej takich miejsc występuje jednak na Kowalach, Kuźnikach, Gajowicach,
Gaju, oraz Nowym Dworze.
Wiek inicjacji alkoholowej uległ kolejnej, nieznacznej zmianie i aktualnie dotyczy ponownie okresu
pomiędzy 10 a 14 rokiem życia ( w 1999 pomiędzy 9 a 13 rokiem życia, w 1998 pomiędzy 7 a 13 rokiem
życia). Zmiana ta świadczy o pojawieniu się efektów zastosowanych działań profilaktycznych. Przeciętny
„pijący” uczeń szkoły podstawowej używa najczęściej piwa, pije jednak rzadziej, średnio raz w miesiącu
(1996 1-3 razy w miesiącu). Jego odpowiednik w szkole ponadpodstawowej pije również piwo, jednak
używa też coraz częściej wódki. Alkoholu używa nadal raz w tygodniu (w 1997 1-2 razy w tygodniu).
W 2000 roku na terenie województwa dolnośląskiego zatrzymano do wytrzeźwienia
w pomieszczeniach policyjnych 8146 osób.

Tabela 12. Ilość zatrzymanych osób w izbach wytrzeźwień w 2000 roku
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Miejscowość
Liczba klientów w
2000 r. - ogółem

Liczba kobiet
zatrzymanych

Liczba mężczyzn
zatrzymanych

Liczba nieletnich
zatrzymanych

Jelenia Góra 2582 184 2309 89
Legnica 3930 202 3484 241
Wałbrzych 3293 218 2930 155
Wrocław 16406 1103 14873 430

W regionach o podwyższonych wskaźnikach problemów alkoholowych i narkotycznych, nasila się
zjawisko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Sprawcami przemocy są głównie dorośli i młodzież starsza.
W 1999 roku sprawcami byli rówieśnicy i starsza młodzież.

Drugą ważna grupą danych obok diagnozy epidemiologicznej i medycznej jest określenie potencjalnych
możliwości ochrony zdrowia oraz wzmacniania jego potencjału. Ta grupa informacji koncentruje się na
niektórych danych o systemie ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu.

Tabela 13. Dane ogólne o systemie opieki zdrowotnej w 2000 roku

Wyszczególnienie Dolnośląskie Udział w %
 Szpitale ogólne:
  Ilość obiektów
  Ilość łóżek

73
17.156

10,2%
8,6%

 Leczeni 559.336 9,8%
 Przychodnie rejonowe 409 7,5%
 Ośrodki zdrowia 181 6,5%

Tabela 14. Personel służby zdrowia* w 1999 i 2000 roku wg powiatów

Personel z wyższym wykształceniem
Lekarze Lekarze

stomatolodzy
Farmaceuci Pielęgniarki

Obszar

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Województwo 7 480 6 771 1 429 1 107 263 282 365 346
Miasta na prawach
powiatu

4 606 4 131 939 642 187 220 24 212

Jelenia Góra 232 253 17 30 5 5 24 25
Legnica 298 282 51 74 12 12 25 17
Wałbrzych 396 374 74 61 13 12 16 14
Wrocław 3 680 3 222 797 477 157 191 161 156

*Zatrudnieni w ZOZ-ach, jednostkach administracji państwowej, stacjach sanepidu, placówkach naukowo-
badawczych, szkołach medycznych (bez gabinetów prywatnych wpisanych do rejonowych ZOZ).

Tabela 15. Personel służby zdrowia* ze średnim wykształceniem

Personel ze średnim wykształceniem
Położne Pielęgniarki

Obszar

1999 2000 1999 2000
Województwo 1.732 1.633 18.141 16.827
Miasta na prawach
powiatu

855 798 7.772 7.615

Jelenia Góra 54 55 625 727
Legnica 103 97 952 907
Wałbrzych 67 56 1.106 1.004
Wrocław 631 590 5.089 4.977
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*Zatrudnieni w ZOZ-ach, jednostkach administracji państwowej, stacjach sanepidu, placówkach naukowo-
badawczych, szkołach medycznych (bez gabinetów prywatnych wpisanych do rejonowych ZOZ).

Tabela 16. Porady udzielone w POZ  z uwzględnieniem powiatów i miast na prawach powiatu

Ogółem porady w POZ

1999 2000
Obszar

Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś
Województwo 11 078 218 8 999 990 2 078 228 11 875 468 9 645 522 2 229 946
Jelenia Góra 292 083 292 083 358 415 358 415
Legnica 483 247 483 247 475 344 475 344
Wałbrzych 645 777 645 777 353 256 336 249 18 007
Wrocław 2 444 485 2 444 485 3 030 912 3 030 699 213

Tabela 17. Świadczenia ambulatoryjne w 1999 r. i w 2000 r

Świadczenia ambulatoryjne Świadczenia ambulatoryjne
1999 2000

Wyszczególnienie

Ogółem w tys. Wskaźnik na
 1 tys. ludności

Ogółem w tys. Wskaźnik na
1 tys. ludności

Polska 6 087 747 167,44
Województwo
dolnośląskie

428 470 143,90 493 810 166,12

Powiaty 218 998 109,36 240 929 120,34
Miasta na prawach
powiatu

209 472 214,82 252 818 260,46

Jelenia Góra 17 968 192,36 29 310 315,28
Legnica 1 782 16,32 13 888 127,27
Wałbrzych 29 264 215,60 38 602 286,54
Wrocław 160 458 251,99 171 018 269,81

Tabela 18. Stan ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 2000 roku

Przychodnie Ośrodki zdrowia
W tym

Obszar
Ogółem

Służby
medycyny
pracy

Prywatne Podległe
samorzą-dowi

Ogółem W tym
podległe
samorzą-dowi

Województwo 434 81 111 203 150 149
Powiaty 236 32 84 110 150 149
Miasta na prawach powiatu
J. Góra 19 6 4 7 0 0
Legnica 20 3 2 11 0 0
Wałbrzych 29 8 8 9 0 0
Wrocław 130 32 13 66 0 0

Tabela 19. Działalność opieki stacjonarnej w województwie dolnośląskim w 2000 roku
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ogólne 443 15 723 623188 4 633 885 292,5 80,1 7,4 39,3Województwo

psychia-
tryczne

80 3 252 26 416 1 045 843 322,0 88,2 39,6 8,1

Jelenia Góra ogólne 13 466 22 827 145 991 304,8 83,5 6,4 47,7
Legnica ogólne 21 793 35 498 251 664 330,3 90,5 7,1 46,6
Wałbrzych ogólne 29 852 35 919 259 421 306,3 83,9 7,2 42,4

ogólne 145 5 497 197 277 1 615 817 292,9 80,2 8,2 35,8Wrocław
psychia-
tryczne

10 267 3 103 82 733 330,9 90,7 26,7 12,4

Tabela 20. Działalność opieki stacjonarnej w województwie dolnośląskim w 1999 roku
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ogólne 487 17 198 57 642 4 645 805 270,1 74,0 8,1 33,4Województwo

psychia-
tryczne

88 3 445 23 831 1 131 271 328,4 90,0 47,5 6,9

Jelenia Góra ogólne 15 545 21 132 147 783 271,2 74,3 7,0 38,8
Legnica ogólne 21 759 31 817 234 883 309,5 84,8 7,4 41,9
Wałbrzych ogólne 29 974 45 733 303 317 311,4 85,3 6,6 47,0

ogólne 167 5 753 180 730 1 598 570 277,9 76,1 8,8 31,4Wrocław
psychia-
tryczne

10 258 2 703 77 405 3000,0 82,2 28,6 10,5

Tabela 21. Karetki sanitarne czynne w latach 1999 – 2000

Karetki sanitarne
Ogółem Do przewozu

chorych
Z czynną obsadą W tym zespoły

reanimacyjne
Obszar

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Województwo 228 172 72 47 156 125 25 35
Jelenia Góra 15 5 0 0 15 5 2 2
Legnica 4 6 0 2 4 4 2 2
Wałbrzych 13 13 7 6 6 7 2 2
Wrocław 52 41 24 16 28 25 6 6
Woj. stacja pogotowia
ratunkowego

67 5 22 0 45 5 10 2

Tabela 22. Ilość aptek
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AptekiWyszczególnienie
Ogółem Ludność na jedną aptekę

Województwo 667 4.457
Jelenia Góra 21 4.427
Legnica 33 3.307
Wałbrzych 37 3.641
Wrocław 188 3.371

Źródła danych:
1. Regionalna polityka zdrowotna Dolnego Śląska. Kierunki rozwoju i działania do 2003 roku. Urząd

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Departament Spraw Społecznych.
2. Zgony według przyczyn w latach 1999 – 2000. Regionalny Ośrodek Monitorowania Ochrony Zdrowia

we Wrocławiu.
3. Raport Pełnomocnika Zarządu Województwa DS. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych. – Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi za rok 2000 w województwie dolnośląskim.
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2. Realizacja wrocławskich programów profilaktyki chorób i promocji zdrowia w roku 2001

Rozwój idei promocji zdrowia  na świecie dokonał się w latach 80. Od roku 1977 ważną rolę w rozwoju
promocji zdrowia pełni Światowa Organizacja Zdrowia. W tym czasie powstaje też, w czasie
Zgromadzenia ŚOZ w Ałma-Acie, jeden z fundamentalnych dokumentów „Zdrowie dla wszystkich w roku
2000”. W roku 1986 w Kanadzie, podczas I konferencji promocji zdrowia, uchwalono tzw „Kartę
Ottawską,” która stała się kamieniem węgielnym dla całego ruchu i uważana jest za rodzaj konstytucji
promocji zdrowia. Opiera się ona na pięciu filarach, tworzących strategię na rzecz promocji zdrowia:
- określenie polityki społecznej (w tym i polityki zdrowotnej),
- reorientacja świadczeń zdrowotnych,
- tworzenie środowisk wspierających,
- wzmacnianie działań społecznych,
- rozwijanie umiejętności osobniczych,
Każdy filar, wg Karty, to działanie, które powinno być uruchomione równolegle z innymi. Strategia
promocji zdrowia polega właśnie na zintegrowanym i długofalowym oddziaływaniu.
Promocja zdrowia według „Karty” jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad
zachowaniem zdrowia i jego poprawą. W celu osiągnięcia całkowitego fizycznego, psychicznego i
społecznego dobrostanu, zarówno jednostka, jak i grupa muszą dobrze identyfikować i urzeczywistnić
swoje aspiracje, zaspokajać potrzeby i radzić sobie w środowisku, lub dokonywać w nim zmian.
Ogólna koncepcja modelu, opartego na holistycznej wizji zdrowia, podkreśla konieczność
wielodyscyplinarnego i wielopoziomowego ujmowania zdrowia.
Według Karty, promocja zdrowia jest i musi być integralną częścią polityki społecznej
i zdrowotnej danego regionu, oraz musi być świadoma istoty procesów decentralizacyjnych, podnoszących
wagę samorządności. Niemniej, taką politykę społeczną i koncepcję wdrażania  programów trzeba
samodzielnie wypracować. Nikt jej do stolicy Dolnego Śląska nie przywiezie. Dlatego też, bez lokalnych
biur, zespołów i specjalistów pracujących na rzecz swojej społeczności, o promocji zdrowia mowy być nie
może.
Chciałbym podkreślić, że proces przygotowywania Karty Ottawskiej, oraz promocja zdrowia nie
powstawały z dnia na dzień. Jej dojrzewanie spowodowane było konkretnymi faktami, z których
przypomnę kilka najważniejszych - Deklaracja Ałma Aty, Raport Lalonda, badania Cochrane’a, badania
Brennera, czy ukazanie się „Czarnego Raportu” w Anglii.
W praktycznych działaniach, promocja zdrowia w poszczególnych krajach wyrastała
z konkretnego kontekstu polityczno-społecznego. Naturalnie, od początku najdynamiczniej rozwijała się w
krajach bogatych i o dojrzałej demokracji (Kanada, Australia, Stany Zjednoczone, Anglia, Finlandia, Dania
czy Szwecja). Proces ten rozpoczął się w końcowej fazie lat siedemdziesiątych. Od tego czasu wyróżnić
można trzy charakterystyczne cechy tego dynamicznego zjawiska:
Zwiększanie się podmiotowości świadczeniobiorców. Wzrasta rola jednostek,
ich wiedza, kompetencje oraz  ranga grup naciskowych. Powstaje więc aktywna i opiniotwórcza część
elektoratu, która staje się oddolnym „motorem” w sprawach dotyczących zdrowia. Inaczej mówiąc, w
modelu docelowym, to zainteresowani, czyli mieszkańcy danego terenu przedstawiają swoje problemy, a
urzędnicy jedynie pomagają im ich rozwiązywaniu.
- Szukanie płaszczyzn kompromisów. Tworzą się grupy interesów, naturalne są więc podziały i odmienne
punkty widzenia. Inne ze strony pracowników służby zdrowia, inne ze strony jej klientów i jeszcze inne ze
strony dyspozytorów, czy płatników. Toteż dla twórczego funkcjonowania nowej koncepcji niezbędne są
mechanizmy poszukiwania i znajdowania kompromisów w różnorodności interesów.
Tworzenie kryteriów jakościowych dobrej praktyki. Wypracowywane są w tym celu stosowne
narzędzia i metody skutecznego bronienia własnego punktu widzenia. Następuje więc rozkwit grup
samopomocowych, stowarzyszeń, fundacji oraz coraz częściej dochodzi do negocjacji, przetargów, czy
konkursów ofert. Polepsza się standard usług i sposoby szacowania wartości podjętych interwencji.

W ostatnich latach na terenie Wrocławia realizację programów z Od 1999 Zespół Promocji Zdrowia
Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz od 1994 Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego. Na
przykładzie tych dwóch zespołów przedstawiona jest realizacja zadań promocji zdrowia we Wrocławiu.
Przez termin „promocja zdrowia” rozumiane są nie tylko działania na rzecz wzmacniania zdrowia ale
również działania profilaktyczne, edukacyjne oraz takie interwencje, które mają na celu ochronę zdrowia
(np. prawne)
Oczywistym jest, że lista programów jest niepełna, gdyż w obrębie miasta realizowanych było więcej
programów (np. programy WSSE, Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Oświaty UM itp.)

Programy promocji zdrowia Zespołu Promocji Zdrowia DRKCh
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Koncepcja pracy zespołu promocji zdrowia oparta jest przede wszystkim na współpracy ze środowiskami
lokalnymi. Model kontraktowania usług nazywamy modelem środowiskowym. Polega on na współ-pracy z
ubezpieczonymi i świadczeniodawcami, którzy biorą na siebie część odpowiedzialności za identyfikację
problemów zdrowotnych. W tym modelu interwencja nie zawsze polega na bezpośrednim świadczeniu
usług zdrowotnych. Często jest to oddziaływanie pośrednie, np. przygotowywanie liderów lokalnych
społeczności do tego, w jaki sposób mogą tego rodzaju interwencję przeprowadzać.
Mimo ograniczeń, wynikających z zapisu Ustawy o PUZ i o roli kas chorych, brane były pod uwagę dwie
istotne przesłanki:
A. Interwencja nie polegała wyłącznie na bezpośrednim świadczeniu usług zdrowotnych. Istotne było

oddziaływanie pośrednie, np. przygotowywanie liderów lokalnych społeczności do tego rodzaju
aktywności.

B. Realizacja świadczeń z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia, w założeniu powinna przede
wszystkim być dokonywana przez podstawową opiekę zdrowotną, we współpracy z lokalnymi
instytucjami. Nie do przecenienia jest więc rola lekarza rodzinnego i lekarza pierwszego kontaktu oraz
pielęgniarek medycyny szkolnej i pielęgniarek środowiskowych.

Zadaniem najważniejszym było przeprowadzanie corocznych konkursów ofert na programy z zakresu
profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Zadanie to obejmuje m.in. przygotowanie oferty, rozpisanie
warunków szczegółowych, harmonogramu, kryteriów formalnych i merytorycznych przyjęcia oferty, zasad
negocjacji, przygotowania umów, monitorowania programu, rozliczania comiesięcznego oraz ewaluacji
końcowej.
Zadaniami uzupełniającymi w pracy zespołu były następujące:
1. Przeprowadzanie diagnozy oraz określania najważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych

dla województwa dolnośląskiego oraz planowanie, szacowania ważności, ustalania priorytetów w
zakresie promocji zdrowia, zarówno pod względem adresatów, strategii oddziaływania jak i obszarów
problemów zdrowotnych;

2. Współpraca i weryfikacja potencjalnych możliwości regionu dla realizacji zadań promocji zdrowia
(środki, pracownicy, struktury itp.) oraz budowania bazy danych dotyczących programów promocji
zdrowia (adresaci, realizatorzy, koszty, miejsca, ewaluacja itp.);

3. Organizowanie szkoleń dla współpracowników i mobilizowanie lokalnych społeczności do aktywnego
włączania się w podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania własnych problemów zdrowotnych,
oraz uruchomienia systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia;

4. Konsultowanie i przekazywanie informacji dla promotorów zdrowia województwa dolnośląskiego;
5. Nadzorowanie prac w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla realizatorów

programów.

W roku 2001 kontraktowanych przez DRKCh było 125 programu obejmujących cały Dolny Śląsk. Z tego
38 obejmowały swym zasięgiem miasto Wrocław. Poniżej prezentowana jest lista programów
wrocławskich pogrupowana w 9 obszarach zdrowotnych uznanych jako priorytetowe w roku 2001.

Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień realizowane przez Dolnośląską
Regionalna Kasę Chorych w roku 2001 i adresowane do mieszkańców Wrocławia.

Tytuł programu

1. Profilaktyka chorób i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży
Program profilaktyki chorób układu ruchu wśród dzieci i młodzieży
Program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym
Program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków i małych dzieci
Program profilaktyki niepełnosprawności wśród niemowląt
Profilaktyka chorób i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży  wraz ze szczepieniami ochronnymi
Profilaktyka chorób i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży  wraz ze szczepieniami ochronnymi
Program profilaktyki wad wzroku „Widzieć wyraźniej” –
Program wykrywania i profilaktyki schorzeń kardiologicznych u dzieci
Program wczesnej reedukacji dzieci z mikrouszkodzeniami Centralnego Układu Nerwowego
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2. Profilaktyka chorób układu krążenia
Program prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych "Pomagaj aktywnie swojemu sercu"
Program profilaktyki kardiologicznej - Miej serce - jak najdłużej zdrowe
Program oceny skuteczności prozdrowotnych działań edukacyjnych w zmianie stylu życia wśród chorych
z chorobą niedokrwienną serca i ich rodzin

3. Profilaktyka chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju
Program promocji zdrowia – „Zdrowie kobiety”
Program profilaktyki chorób nowotworowych we wczesnych fazach rozwoju
Program kompleksowej diagnostyki w kierunku raka szyjki macicy „Zdążyć przed rakiem” -
Program aktywnej profilaktyki wybranych nowotworów złośliwych (raka piersi, szyjki macicy i gruczołu
krokowego) w praktyce lekarza rodzinnego oraz edukacja pacjentów w zakresie ich wczesnego
wykrywania
Program profilaktyki nowotworów przewodu pokarmowego
Program wczesnej diagnostyki raka piersi - badania mammograficzne z wykorzystaniem mammobusu
Program wczesnej diagnostyki nowotworów narządów płciowych i piersi „Zarządzanie zdrowiem kobiety”

Program edukacyjno-diagnostyczny mammograficznych badań przesiewowych dla wczesnego
wykrywania raka piersi w populacji kobiet Wrocławia i Powiatu Wrocławskiewgo
Program profilaktyki raka szyjki macicy

4. Promocja zdrowia psychicznego i poczucie
Program profilaktyki defektów i objawów ubytkowych w powikłanych przypadkach schizofrenii

Program  psychoprofilaktyki skutków uzależnienia od destrukcyjnych wspólnot sektowych
Warsztatowa grupa edukacyjna dla młodzieży z zaburzeniami psychosomatycznymi
Program  psychoprofilaktyki u osób z chorobami układu pokarmowego

5. Promocja pozytywnych wzorców rodzinnych i integracja wspólnot lokalnych
Program promocji zdrowia dla osób starszych  „Wiedzieć więcej, żyć zdrowiej”
Program promocji zdrowia dla przyszłych matek „Studium rodzicielstwa”
Program promocji zdrowia dla osób starszych „Aktywny i sprawny senior”

7. Profilaktyka uzależnień i AIDS
Program profilaktyki uzależnień i AIDS w środowisku lokalnym (Psie Pole)
Program profilaktyki zakażeń wirusem HIV przychodni specjalistycznej i Towarzystwa Rozwoju Rodziny

8. Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka i wykrywanie cukrzycy wśród mieszkańców Wrocławia i okolic
Promocja zdrowia dla chorych na cukrzycę: "Lata chude - lata długie"
Program profilaktyczny „Jak żyć z cukrzycą”

9. Profilaktyka chorób reumatycznych

Program aktywnej profilaktyki chorób reumatycznych "Zdrowe stawy"
Program edukacyjno-rehabilitacyjny dla osób z chorobami reumatycznymi i reumatoidalnymi
Program wczesnego wykrywania zapaleń wielostawowych

Program edukacyjno-usprawniający dla osób z przewlekłymi schorzeniami reumatycznymi i osteoporozą

Reasumując realizację programów finansowanych przez DRKCh należy zwrócić na kilka istotnych
pozytywnych i negatywnych spraw.

Programy promocji zdrowia Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego
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Zgodnie z informacją prezentowaną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział
Zdrowia prowadzi całokształt działań związanych z polityką zdrowotną miasta oraz zapewnieniem
mieszkańcom miasta podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem właściwej
jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych.

•  Koordynuje prace związane z przeprowadzeniem analizy stanu zdrowia ludności oraz ustaleniem potrzeb w
zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji.

•  Opracowuje programy reformowania i strategii miejskiej służby zdrowia, w tym między innymi wnioskuje
o dokonanie przekształceń w funkcjonujących jednostkach organizacyjnych gminy.

•  Planuje i ustala potrzeby w zakresie tworzenia sieci placówek opieki zdrowotnej oraz przedstawia
Zarządowi Miasta wnioski dotyczące zadać inwestycyjnych.

•  Opracowuje lub wybiera oferty dotyczące programów promocji zdrowia i uzależnień, inicjuje działania w
tym zakresie, monitoruje realizowane programy oraz opracowuje końcowe oceny z ich wykonania.

•  Sporządza materiały edukacyjne z zakresu promocji zdrowia i uzależnień.
•  Planuje potrzeby dotyczące zakupów sprzętowych i aparatury medycznej dla jednostek służby zdrowia oraz

nadzoruje ich eksploatację i wykorzystanie.
•  Podejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym oraz organizuje system gotowości i

tryb postępowania służby zdrowia w sytuacjach awaryjnych np: klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiczne
szerzenie się chorób.

•  Współpracuje z zarządami resortowych służb medycznych w dziedzinie zapewnienia mieszkańcom wysoko
wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej oraz Urzędem Wojewódzkim i innymi instytucjami,
stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i fundacjami prowadzącymi działalność na rzecz ochrony
zdrowia.

Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień realizowane przez Wydział Zdrowia
Urzędu Miejskiego w 2001r. (przedstawione dane pochodzą z I półrocza 2001r.)

Programy promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień dla dzieci i młodzieży
Program profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży
Program profilaktyki chorób zakaźnych i wirusowego zapalenia wątroby typu B.
Program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów gimnazjów. Aktywna profilaktyka otyłości i
hipercholesterolemii.
Program profilaktyki wad wzroku i choroby zezowej u dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Program wrocławskiej sieci przedszkoli promujących zdrowie.
Programy promocji zdrowia realizowane w szkołach należących do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie (50 szkół)
Program profilaktyki kardiologicznej
Program profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych dla 40- i 50- letnich mieszkańców Wrocławia.
Program profilaktyki chorób nowotworowych
Program edukacyjno-diagnostyczny wczesnego wykrywania raka piersi „Samobadanie piersi”.
Program przesiewowych badań mammograficznych dla wczesnego wykrywania raka piersi.
Program badań genetycznych rodzinnego występowania raka.
Program przesiewowych badań cytologicznych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Program profilaktyki raka skóry i czerniaka.
Programy promocji zdrowia i profilaktyki realizowane przez lokalnych koordynatorów promocji
zdrowia.
Program edukacyjno-rehabilitacyjny dla chorych na cukrzycę i ich rodzin.
Program edukacyjno-diagnostyczny aktywnej profilaktyki osteoporozy.
Program „Zdrowe stawy” realizowany przez SP ZOZ Wrocław-Fabryczna.
Program „Świadomego rodzicielstwa i promocji zdrowia w rodzinie.
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Program wczesnego diagnozowania dolegliwości i chorób w okresie menopauzy „Menopauza, zdrowie,
satysfakcja, dojrzałość”.
Program „Moje osiedle-Forum Jakości Życia”
W programie udział wzięły następujące osiedla: Księże Małe, Muchobór Mały, Nadodrze, Powstańców
Śląskich, Pracze Odrzańskie, Sołtysowice, Szczepin, Strachocin-Swojczyce-Wojnów, Zacisze-Zalesie-
Szczytniki, Żerniki.
Programy promocji zdrowia w miejscu pracy (MPK)
Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób realizowane przez organizacje pozarządowe
(m.in. Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Do Walki z Kalectwem, Stowarzyszenie
Kobiet Aktywnych i Twórczych, Samopomocowa Grupa Przyjaciół i Rodzin Osób z Problemami
Psychicznymi „Nie jesteś sam”, Stowarzyszenie p/w MBNP „Przyjaciele Seniorów”, Dortmundzko-
Wrocławska Fundacja Partnerstwa Międzyparafialnego, „Klub pacjenta” przy Szpitalu Psychiatrycznym,
Fundacja „Sprawni inaczej”, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Ośrodek Edukacji
Makrobiotycznej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne „ART”, TPD Specjalistyczne Koło „TAK”).
Kampanie prozdrowotne
(dotyczące chorób serca, nowotworowych, astmy, wad postawy, aids, itp.)
Programy profilaktyczne HIV/AIDS realizowane w gminie Wrocław
Programy zwalczania narkomanii
Programy zwalczania alkoholizmu

3. Strategia do roku 2010

Strategia europejska

Przyszły system opieki zdrowotnej będzie przede wszystkim polegał na na stworzeniu rozległego,
skutecznego i ściśle zintegrowanego systemu profilaktycznego. Dbanie o zdrowie będzie sprawą częściowo
osobistą, a częściowo zbiorową, przy czym z reguły oba te aspekty powinny ze sobą współgrać, pisał w
latach 80-tych Fritzjof Capra, jeden z najwybitniejszych wizjonerów i filozofów obecnego czasu 2. W roku
1998 Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła Deklarację Zdrowia „Zdrowie 21”- Zdrowie dla
Wszystkich w XXI wieku. Dokument ten był konsekwentnym rozwinięciem  wcześniejszej inicjatywy ŚOZ
„Zdrowia dla Wszystkich”, z początku lat osiemdziesiątych, oraz europejskiej wersji z roku 1985. Bez
wątpienia polityka zdrowotna znajduje się w centrum zainteresowania Unii Europejskiej. Komitet
Integracji Europejskiej opracował Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE (NPPC).
Znajduje się tu również sfera ochrony zdrowia, zdrowia publicznego i w konsekwencji profilaktyki chorób i
promocji zdrowia3  Reakcją naszego kraju na dokument „Zdrowie 21” była korekta ostatniej wersji naszego
Narodowego Programu Zdrowia 1996-2005. Jedną z głównych zasad przyświecających „Zdrowiu 21” jest
łączenie dzisiejszej rzeczywistości i jutrzejszych marzeń4 .
Celem głównym jest uzyskanie pełnego potencjału zdrowotnego dla wszystkich5.
Dwoma celami wspierającymi są:
- promocja i ochrona zdrowia w ciągu całego życia;
- redukcja występowania głównych chorób i urazów oraz złagodzenie ich następstw.
Podstawę etyczną „Zdrowia 21” tworzą trzy podstawowe wartości:
- zdrowie jako podstawowe prawo człowieka;
- równość w zdrowiu i solidarność w działaniu pomiędzy krajami oraz ich społecznościami lokalnymi z
uwzględnieniem zróżnicowania płci;
- współuczestnictwo i monitorowanie działań jednostek, grup, instytucji i społeczności lokalnych, na rzecz
stałego rozwoju zdrowia .
Określono cztery główne strategie wdrażania „Zdrowia 21”:

                                                          
2 Capra F., Punkt zwrotny, PIW, Warszawa, 1987, s. 454
3 Traktat z Maastricht –art. (129) i Traktat z Amsterdamu art.( 152)
4 Zdrowie 21, Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia, „Versalius”, Kraków-Warszawa 2001, s. 15 (wszystkie prezentowane cele „Zdrowia 21” w tym
tekście pochodzą z tego opracowania).
5 op. cit., str. 43-44
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- strategie wielosektorowe, zwracające uwagę za uwarunkowania zdrowia, biorące pod uwagę aspekt
fizyczny, ekonomiczny, społeczny, kulturowy i odmienność płci oraz zapewniające ocenę ich wpływu na
zdrowie;
- programy nastawione na wynik zdrowotny i inwestowanie w poprawę zdrowia oraz opiekę kliniczną;
- zintegrowana i zorientowana na rodzinę i społeczność lokalną podstawowa opieka zdrowotna, wspierana
przez elastyczny i właściwy system szpitalny;
- uczestnictwo w procesie rozwoju na poziomie społeczności lokalnej i kraju, oraz promowanie wspólnego
podejmowania decyzji, wdrażania i rozliczania się z podejmowanych działań.

Ustalono dla regionu europejskiego 21 celów, które podzielić można na sześć obszarów:
I   Zapewnienie równości w zdrowiu poprzez jedność w działaniu:

Cel 1 – Porozumienie na rzecz zdrowia w Regionie Europejskim
Cel 2 – Równość w zdrowiu

II  Poprawa zdrowia 870 milionów ludzi w Regionie Europejskim:
Cel 3 – Zdrowy start życiowy
Cel 4 – Zdrowie młodych ludzi
Cel 5 – Zdrowie ludzi starszych

III Zapobieganie i zwalczanie chorób i urazów:
Cel 6 – Poprawa zdrowia psychicznego
Cel 7 - Redukcja chorób zakaźnych
Cel 8 – Redukcja chorób nie zakaźnych
Cel 9 – Redukcja urazów powstałych w wyników przemocy i wypadków

IV Wielosektorowe strategie służące zapewnieniu trwałego zdrowia:
Cel 10 – Zdrowe i bezpieczne środowisko naturalne
Cel 11 – Zdrowszy tryb życia
Cel 12 – Redukcja skutków nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania narkotyków
Cel 13 – Tworzenie przyjaznego zdrowiu otoczenia
Cel 14 -  Wielosektorowa odpowiedzialność za zdrowie

V Sektor opieki zdrowotnej ukierunkowany na wyniki:
Cel 15 – Zintegrowany sektor zdrowia
Cel 16 – Zarządzanie jakością opieki zdrowotnej
Cel 17 – Finansowanie świadczeń zdrowotnych i alokacja środków
Cel 18 – Rozwijanie kadry pracowniczej w opiece zdrowotnej

VI Polityka i mechanizmy kierujące zmianami:
Cel 19 – Badania naukowe i wiedza na rzecz zdrowia
Cel 20 – Pozyskiwanie partnerów dla zdrowia
Cel 21– Założenia strategii i polityki „Zdrowia dla Wszystkich”

Autorzy w końcowej części opracowania wyraźnie wskazują sposoby realizacji celów zapisanych w
„Zdrowiu 21”. Nie ma innej, efektywnej drogi wdrażania programu, niż przejęcie idei europejskiej
najpierw na poziomie krajowym, a następnie regionalnym i lokalnym.

Na poziomie krajowym taka rolę powinien spełniać Narodowy Program Zdrowia. Według założeń ostatniej
wersji NPZ Ministerstwo i urzędy centralne oczekują inicjatyw regionalnych i lokalnych, pozostając
zarazem organami wspierającymi i stymulującymi realizację celów NPZ. Ostatni dokument Ministerstwa
Zdrowia o Narodowej Ochronie Zdrowia6, wyraźnie podkreśla współpracę z samorządami lokalnymi w
przygotowaniu realnych planów zdrowotnych. We wspomnianym dokumencie, w części poświęconej
kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych, cały punkt B/ (o planach zdrowotnych) nawiązuje do zapisów
NPZ. Wpisano tam, że Regionalne Plany Zdrowotne będą elementami Narodowego Planu Zdrowotnego
opartego ideowo na Health for All in the 21 Century – WHO. Niestety realizacja NPZ na Dolnym Śląsku
była symboliczna, owszem cele były realizowane ale z inicjatywy lokalnych zespołów. Można wymieć trzy
główne powody takiego stanu rzeczy. Brak Ustawy o NPZ, brak środków na realizację NPZ oraz brak
zespołu profesjonalistów promocji zdrowia, którzy potrafiliby uruchomić w skali miasta Wrocławia i
całego Dolnego Śląska taki proces. Samo wdrożenie długofalowych programów promocji zdrowia wymaga
wielu miesięcy przygotowań. Przede wszystkim nie ma rzetelnej diagnozy, koncepcji realizacji, planów
działania, porozumień i międzysektorowej współpracy, narzędzi oceny efektywności programów, metod
ewaluacyjnych itp. Tego niestety nie ma, również brak jest współpracy pomiędzy tymi, którzy takie

                                                          
6 Narodowa Ochrona Zdrowia, Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002-2003,
Warszawa, luty 2002
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programy w skali miasta realizują. Niezbędny jest profesjonalny zespół promocji zdrowia dla Dolnego
Śląska

Strategia dla miasta

Ochrona i promocja zdrowia nie może opierać się na politycznych preferencjach. Niezbędna jest
długofalowa koncepcja zmian lub polityka zdrowotna respektowana przez kolejne władze. W tym celu
niezbędne jest porozumienie wszystkich grup interesów oraz polityków zakładające nie ingerowanie w
sprawy merytoryczne. Te powinny być w kompetencji profesjonalnego zespołu.  Dotyczy to zarówno
zmian czy restrukturyzacji całego systemu ochrony i promocji zdrowia jak i realizacji zadań.
Poniżej przedstawiony jest plan strategiczny dla miasta Wrocławia i całego województwa w obszarze
profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Każdy z przedstawionych 16 celów dla województwa
dolnośląskiego (ujęty w jednej z trzech grup) nawiązuje do celów krajowych (NPZ) i do celów
europejskich (HEALTH).     
I. Współpraca międzysektorowa w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych oraz wyrównanie szans
dostępu do usług zdrowotnych dla wszystkich na  terytorium Dolnego Śląska

Cel 1 – Porozumienie, współpraca i odpowiedzialność międzysektorowa  za realizację programów
zdrowotnych                                                  (NPZ 6,HEALTH  1, 14, 15, 21)
Cel 2 – Wyrównanie dostępności do serwisów i programów zdrowotnych
                                                                                                       (NPZ 12               HEALTH  2)
Cel 3 – Promocja zdrowego i bezpiecznego środowiska naturalnego, pracy, nauki, wypoczynku i
zamieszkania                                                                              (NPZ 8, 11    HEALTH 10, 13)
Cel 4 – Edukacja i promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
                                                                                                        (NPZ 6               HEALTH 11)
Cel 5 – Zintegrowana współpraca na rzecz redukcji skutków nadużywania alkoholu, palenia tytoniu i
zażywania substancji psychoaktywnych               (NPZ 3, 4, 5 HEALTH 412)
Cel 6 – Zintegrowana współpraca na rzecz promocji zdrowia wśród osób niepełnosprawnych
                                                                                                        (NPZ 1             HEALTH 2, 5)

II.   Utrzymanie i poprawa zdrowia oraz zapobieganie i zwalczanie chorób i urazów wśród mieszkańców
Dolnego Śląska

Cel 7 – Utrzymanie i poprawa zdrowia dzieci, młodzieży i ich rodzin
                                                                                                    (NPZ 2,6,913,18  HEALTH 3, 4)
Cel 8 – Utrzymanie i poprawa zdrowia ludzi dorosłych i w starszym wieku
                                                                                                      (NPZ 1,2,6        HEALTH 5,11)
Cel 9 – Poprawa zdrowia psychicznego                                       (NPZ 7                  HEALTH 6)
Cel 10 – Redukcja chorób zakaźnych                                       (NPZ 9,17             HEALTH 7)
Cel 11 – Redukcja chorób nie zakaźnych, szczególnie układu krążenia i nowotworowych
                                                                                                       (NPZ 14,15          HEALTH 8)
Cel 12 – Redukcja urazów powstałych w wyników przemocy i wypadków
                                                                                                       (NPZ 8,10             HEALTH 9)

III.  Jakość świadczeń w zakresie promocji zdrowia, organizacyjne i merytoryczne kryteria oceny.

Cel 13 – Wdrażanie elementów zarządzania jakością opieki zdrowotnej w odniesieniu do profilaktyki
chorób i promocji zdrowia                            (NPZ             HEALTH 16)
Cel 14 – Poszukiwanie źródeł finansowania świadczeń zdrowotnych oraz racjonalizacja alokacji
środków oraz pozyskiwanie partnerów i sojuszników      (NPZ            HEALTH 17,20)

Cel 15 – Rozwijanie kompetencji kadry pracowniczej w ochronie i promocji zdrowia
                                                                                                         (NPZ                 HEALTH 18)
Cel 16 – Budowanie bazy danych, podejmowanie badań na rzecz diagnozy stanu zdrowotnego
mieszkańców Dolnego Śląska                                           (NPZ               HEALTH 19)
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