
 Streszczenie  Program Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa zdrowotnego obywateli, promowanie zdrowia i zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia, przygoto-
wywanie oraz rozpowszechnianie informacji i wiedzy na tematy zdrowotne. Dostępność do badań profilaktycznych 
i udział w nich pacjentów opieki podstawowej były i bezsprzecznie będą jednym z głównych tematów dyskusji 
specjalistów opieki podstawowej i zdrowia publicznego w ciągu najbliższych lat. W artykule przedstawiono kierunki 
programów unijnych oraz rozwiązania dotyczące zwiększenia dostępności do badań profilaktycznych na terenie Unii 
Europejskiej. 
Słowa kluczowe: dostępność, profilaktyka, Unia Europejska.

 Summary  European Union Program in the field of health for years 2008–2013 is aimed at improvement in the 
health safety of citizens, health promoting and reducing health inequalities, preparing and spreading information and 
knowledge on health subjects. The accessibility to preventive screening and participation in them of patients from 
primary health care were and will be unquestionably one of the main subjects for discussion of primary health care 
and public health specialists in the coming years. The paper presents trends in European programs and solutions to 
improve access to preventive screening in the European Union.
Key words: accessibility, prevention, European Union.
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Wstęp

U podłoża powstałej 30 lat temu koncepcji 
podstawowej opieki zdrowotnej (primary health ca-
re), niezależnie od systemu, w tym sposobu finan-
sowania, leżą: powszechność, usługi zorientowane 
na pacjenta, zdrowa polityka publiczna, liderzy. 
Jej założenia to holistyczne pojmowanie zdrowia 
(a więc nie tylko jego ochrona), szerokie, ogól-
nospołeczne podejście do pierwotnych przyczyn 
chorób i zaburzonego stanu zdrowia. Wynikiem 
wypełniania powyższych ideałów miały być: brak 
zaburzeń somatycznych i psychicznych, równość 
przy dostępie do opieki zdrowotnej i poprawa jej 
funkcjonowania.

nie ma systemu podstawowej opieki zdrowot-
nej, który w pełni spełnia powyższe założenia. We 
wszystkich natomiast wracamy do teoretycznych 
analiz Lalonda, podkreślających, że opieka zdro-
wotna ma wpływ na ogólny poziom zdrowia społe-
czeństwa jedynie w 10% [1]. 

odrębne elementy współczesnych systemów 
opieki zdrowotnej z nadmierną specjalizacją w kra-
jach wysokorozwiniętych oraz dostępem jedynie 
do programów sponsorowanych w krajach nisko-
rozwiniętych skutkuje zorientowaniem na poje-
dyncze choroby [1]. Terapia obejmuje skutki, nie 
przyczyny. a to promocja zdrowia i profilaktyka 
chorób potencjalnie mogłyby zredukować globalne 
obciążenie chorobami o 70%.

Jak twierdzą autorzy opublikowanego 14 paź-
dziernika 2008 r. raportu WHo: „(…) Zamiast po-
prawiać swoją zdolność do przewidywania nowych 
wyzwań i reagowania na nie, systemy ochrony zdro-
wia wydają się dryfować od jednego krótkofalowego 
priorytetu do następnego, co powoduje ich rosnące 
rozproszenie i brak jasno wytyczonego kierunku 
(…)” [1].

Jednym z cytowanych w raporcie WHo wy-
zwań jest niewątpliwie dostępność do badań pro-
filaktycznych.
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Badania profilaktyczne  
a programy Unii europejskiej

Średnia długość życia Europejczyków jeszcze 
nigdy nie była tak wysoka. Tendencja wzrostowa 
nadal się utrzymuje. niestety w dalszym ciągu 
odnotowuje się wysoki poziom zachorowalności 
oraz wczesnej umieralności, którym można by 
zapobiegać. najważniejsze czynniki mające wpływ 
na zdrowie rzutują także na warunki gospodarcze 
i społeczne, a także warunki życia i pracy. Główne 
czynniki mające wpływ na zdrowie akcentowane 
w programach Unii Europejskiej (UE) to m.in. pa-
lenie tytoniu, aktywność fizyczna, sposób odżywia-
nia się, spożywanie alkoholu oraz sposób, w jaki 
ludzie zachowują się względem siebie i innych. 
natomiast głównymi przyczynami przedwczesnej 
śmierci i niepełnosprawności w aspekcie progra-
mów UE są m.in. wypadki i obrażenia, zaburzenia 
psychiczne, nowotwory, choroby układu krążenia 
oraz choroby układu oddechowego [2].

Już w latach 90. ubiegłego wieku podjęto 
działania w następujących kierunkach: popra-
wa systemu informacji, niezbędnego dla rozwoju 
działań w dziedzinie zdrowia publicznego, który 
w szczególności będzie dotyczył stanu zdrowia 
oraz działań związanych z reformowaniem opieki 
zdrowotnej, natychmiastowe reagowanie na po-
wstałe lub przewidywane zagrożenia zdrowotne, 
ocena zmian uwarunkowań zdrowotnych dla po-
trzeb promocji zdrowia w celu opracowywania 
i wdrażania określonych programów, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na proces starzenia się, 
zaburzenia psychiczne, odżywianie i otyłość, cho-
roby układu sercowo-naczyniowego, „wykluczane” 
grupy społeczne, obywatelskie prawo do zdrowia, 
problemy zdrowotne nowoprzystępujących państw 
do UE [3].

od połowy lat 90. ubiegłego stulecia UE wpro-
wadza odpowiednie programy w celu uzyskania po-
prawy i utrzymania zdrowia społeczeństwa. Wśród 
nich programy w zakresie zdrowia publicznego 
dotyczące: nowotworów złośliwych (1995–1999), 
aIDs i chorób zakaźnych (1996–2000), uzależ-
nień lekowych (1996–2000), promocji zdrowia 
(1995–1999), monitoringu zdrowia (1997–2001), 
wypadków i urazów (1999–2003), chorób wystę-
pujących rzadko, tj. < 5/10 000 (1999–2003) oraz 
chorób związanych z zanieczyszczeniem środowi-
ska (1999–2003) [3].

W latach 1995–1999 finansowano działania 
w zakresie promocji zdrowia dotyczące informacji 
zdrowotnej, edukacji zdrowotnej społeczeństwa 
i szkolenia personelu medycznego, szkolenia dzien-
nikarzy, nauczycieli, pracodawców i związkowców 
w dziedzinie promocji zdrowia z naciskiem na 
zdrowy styl życia (dietę, palenie papierosów, ak-
tywność fizyczną), a także w zakresie profilaktyki 
chorób dotyczącej wczesnego wykrywania zagro-

żeń zdrowotnych (screening) oraz procesu wdra-
żania, wspomagania i oceny jakości i skuteczności 
programów promocji zdrowia.

W powyższych projektach łączono edukację 
zdrowotną, zapobieganie chorobom i lokalną poli-
tykę zdrowotną [3].

Unijny program w dziedzinie zdrowia na lata 
2008–2013 ma na celu poprawę bezpieczeń-
stwa zdrowotnego obywateli, promowanie zdrowia 
i zmniejszanie nierówności w zakresie zdrowia, 
przygotowywanie oraz rozpowszechnianie infor-
macji i wiedzy na tematy zdrowotne [2].

UE prowadzi kampanie informacyjne oraz ini-
cjatywy mające przyczynić się do zwiększenia świa-
domości społeczeństwa na temat np. szkodliwego 
wpływu palenia papierosów i spożywania alkoholu, 
dbania o zdrowie seksualne i zapobiegania HIV/ 
/aIDs oraz zapobiegania obrażeniom i wypadkom. 
UE wspiera również wdrażanie programów badań 
przesiewowych w kierunku nowotworów złośli-
wych [2].

Główne kierunki aktualnych inicjatyw UE do-
tyczą sposobu odżywiania i aktywności fizycznej, 
sportu i zdrowia publicznego, uzależnienia od ni-
kotyny (np. Kampania antynikotynowa UE – „HELP 
– Dla życia bez tytoniu”), zapobiegania spożywaniu 
alkoholu przez młodzież i osoby trzecie, ograni-
czenia popytu na narkotyki, zdrowia seksualnego 
w kontekście HIV/aIDs, zdrowia psychicznego, 
w tym stresu i zagrożeń psychospołecznych w miej-
scu pracy, wpływu środowiska na zdrowie, społecz-
no-ekonomicznych czynników wpływających na 
stan zdrowia, zapobiegania wypadkom i urazom, 
badań przesiewowych [2].

Jednym z głównych celów programu w dzie-
dzinie zdrowia publicznego (2008–2013) jest do-
starczanie porównywalnych informacji na tematy 
związane ze zdrowiem obywateli UE. W tym celu 
opracowywane są wskaźniki zdrowotne i zbierane 
odpowiednie dane. Gromadzone informacje do-
tyczą zachowań zdrowotnych społeczeństwa (np. 
trybu życia i innych czynników wpływających na 
zdrowie), chorób (np. częstotliwości występowania 
i sposobów monitorowania chorób przewlekłych, 
poważnych i rzadko występujących) oraz systemów 
opieki zdrowotnej (np. dostępu do opieki zdrowot-
nej, jej jakości, pracowników służby zdrowia i ren-
towności systemów opieki zdrowotnej) [2].

W ramach bieżącego programu w dziedzinie 
zdrowia publicznego UE opracowano zestawienie 
wskaźników zdrowotnych Wspólnoty Europejskiej 
(European Community Health Indicators – ECHI). 
Podczas realizacji tego projektu mają także zostać 
wzmocnione powiązania z WHo, oECD oraz inny-
mi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi 
się udzielaniem informacji na temat zdrowia [2].
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dzieci

Wiele programów UE dotyczy poprawy zdrowia 
niemowląt i dzieci dzięki bezpośrednim działa-
niom bądź też przez wspieranie działań władz kra-
jowych i lokalnych, systemów opieki zdrowotnej 
i oświaty, a także rodzin. Projekty UE obejmują 
m.in.: działania na rzecz praw dziecka, zapobie-
ganie wykorzystywaniu dzieci i używaniu wobec 
nich przemocy, ochronę małych dzieci przed nie-
korzystnymi skutkami palenia tytoniu, spożywania 
alkoholu i narkotyków, prace nad szczepieniami 
ochronnymi i monitorowanie chorób zakaźnych, 
propagowanie racjonalnego odżywiania i dbałości 
o zdrowie psychiczne, zapobieganie wypadkom 
i urazom w tej grupie wiekowej, harmonizację 
środków bezpieczeństwa oraz aktów prawnych 
w UE, zwłaszcza dotyczących żywności, zabawek 
i wyrobów dla dzieci [2].

Jak wynika z analiz, ogólny stan zdrowia mło-
dzieży w 27 państwach członkowskich UE jest na 
wysokim poziomie. nadal jednak wydają się być 
istotne projekty finansowane ze środków unijnych 
dotyczące m.in.: nasilającego się stresu i obciąże-
nia psychicznego, nadużywania alkoholu, palenia 
tytoniu, nieprawidłowego sposobu odżywiania się 
i niskiej aktywności fizycznej, wypadków oraz cho-
rób przenoszonych drogą płciową [2].

Warto pamiętać, że na przykład prawdopodo-
bieństwo poważnego wypadku w miejscu pracy 
jest wśród młodych osób o 50% wyższe niż w przy-
padku osób powyżej 40. roku życia [2].

dorośli

W Europie kobiety żyją średnio o 6 lat dłużej 
niż mężczyźni. Jednak aktywność kobiet żyjących 
dłużej od mężczyzn często jest ograniczona.

najczęstszą przyczyną śmierci kobiet i męż-
czyzn w Europie są choroby układu krążenia. Dru-
gą w kolejności – nowotwory złośliwe. Zachorowal-
ność na niektóre choroby (takie jak np. rak piersi, 
osteoporoza czy zaburzenia odżywiania) i częstość 
ich występowania są wyższe u kobiet. Zachorowal-
ność na raka płuc jest wyższa u mężczyzn, jednak 
choroba ta coraz częściej występuje u kobiet, po-
nieważ coraz więcej z nich jest uzależnionych od 
nikotyny [2]. 

stąd podkreśla się w projektach UE, że należy 
zwiększać świadomość społeczeństwa na temat 
powiązania płci i zdrowia oraz niwelować nie-
równości w sferze zdrowia przez uwzględnianie 
potrzeb obu płci w promocji zdrowia i profilaktyce 
chorób. 

Europejczycy spożywają za dużo kalorii i zbyt 
mało czasu poświęcają aktywności fizycznej. Wiele 
czynników ryzyka powodujących przedwczesną 
śmierć, takich jak: nadciśnienie, podwyższony po-

ziom cholesterolu, niewłaściwy BMI lub cukrzyca, 
wynika z naszego sposobu odżywiania oraz braku 
ruchu – stąd odżywianie i aktywność fizyczna 
stanowią główne priorytety polityki UE w zakresie 
zdrowia publicznego. W maju 2007 r. Komisja 
Europejska przyjęła Białą Księgę w sprawie strate-
gii na rzecz zwalczania nadwagi i otyłości, która 
obejmuje tematy takie, jak: rolnictwo, transport, 
sport i edukacja, a także zdrowie publiczne oraz 
żywność [2].  

osoby w wieku podeszłym

Przewiduje się, że do roku 2050 liczba osób 
powyżej 65. r.ż. wzrośnie o 70%, a osób powyżej 
80. r.ż. – o 170%. Istotnym wyzwaniem staje się 
więc promowanie zdrowego i aktywnego starzenia 
się w Europie. Dłuższe życie ma w konsekwen-
cji projektów UE oznaczać jego wyższą jakość, 
większą niezależność oraz możliwość zachowania 
aktywności z dużym udziałem programów profilak-
tyki chorób prowadzonych w populacji pacjentów 
w wieku podeszłym [2]. 

osoby niepełnosprawne

Zgodnie z artykułem 26 Karty Praw Podstawo-
wych „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepeł-
nosprawnych do korzystania ze środków mających 
zapewnić im niezależność, integrację społeczną 
i zawodową oraz udział w życiu społeczności”. 
osoby niepełnosprawne stanowią ponad 15% ogó-
łu ludności UE.

W programach UE w pierwszej kolejności pod-
kreśla się znaczenie dostępu do długotrwałej opieki 
oraz źródeł wsparcia, jak również aspekty związane 
z odszkodowaniami z tytułu niepełnosprawności, 
rehabilitacją, zmniejszeniem ekonomicznych i spo-
łecznych skutków niepełnosprawności oraz nie-
równości w dostępie do opieki zdrowotnej, w tym 
programów profilaktyki chorób. Główne działania 
mają dotyczyć zwiększania integracji społecznej, 
usuwania przeszkód i barier fizycznych, zwiększa-
nia mobilności, a także wykorzystywania technolo-
gii informacyjnych [2].

Rodzaje finansowania opieki podsta-
wowej a badania profilaktyczne

Wielka Brytania

Tradycyjny system finansowania brytyjskiej opie-
ki podstawowej opierał się na stawkach kapitacyj-
nych, z wyjątkiem celowanych płatności, np. prze-
znaczonych na badania profilaktyczne w kierunku 
raka szyjki macicy czy szczepienia dzieci. aktualnie 
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25% środków finansowych zależy od jakości świad-
czonych usług i są one jedynie uzupełniane przez 
stawkę kapitacyjną i środki finansowe wynikające 
z infrastruktury placówki. Przez jakość opieki ro-
zumie się także realizowanie założeń promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób [4].

Jakość mierzona jest przy pomocy QoF (Qu-
ality and Outcomes Framework [4, 5]) biorącego 
pod uwagę przede wszystkim opiekę kliniczną 
nad chorymi przewlekle z analizą stopnia realiza-
cji założeń wtórnej i trzeciorzędowej profilaktyki 
chorób. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów 
z chorobą wieńcową, po udarze i z TIa, nadciś- 
nieniem, cukrzycą, PoChP, padaczką, chorobą 
nowotworową, zaburzeniami psychicznymi, nie-
doczynnością tarczycy i astmą. system punktowy 
najwyżej premiuje spełnianie standardów opieki 
nad pacjentami z chorobą niedokrwienną mięśnia 
sercowego, nadciśnieniem i cukrzycą. Uwzględnia 
on nie tylko spełnianie wytycznych u pojedynczych 
pacjentów, ale też wskaźniki obejmujące analizę 
całej populacji danej praktyki (np. poniżej 25% 
pacjentów z cukrzycą z dobrze kontrolowanym 
ciśnieniem tętniczym – brak punktów, przy 55%  
– maksymalna liczba punktów).

W latach 2006–2007 do powyższych grup 
pacjentów dołączono chorych z niewydolnością 
serca, pacjentów objętych opieką paliatywną, z za-
burzeniami depresyjnymi, przewlekłą niewydolno-
ścią nerek, migotaniem przedsionków, otyłością, 
niepełnosprawnością umysłową. 

Inne płaszczyzny oceniane w QoF to: badania 
profilaktyczne u kobiet (m.in. w kierunku raka szyj-
ki macicy) oraz badania profilaktyczne w populacji 
dziecięcej.

W ciągu trzech lat od wprowadzenia nowych 
zasad kontraktowania odsetek praktyk, które re-
alizują projekty promocji zdrowia i profilaktyki 
chorób, wzrósł z 87 do 95% [4, 5].

niemcy

W 2002 r. alokacja środków bezpośrednio 
wiązała się z realizacją projektów dotyczących 
profilaktyki cukrzycy, raka piersi, astmy, choroby 
wieńcowej. aktualne projekty zmian finansowania 
podkreślają realizację opieki nad chorymi przewle-
kle z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu 
realizacji profilaktyki wtórnej.

Kraje poza Ue

USa
system finansowania opieki zdrowotnej oparty 

jest na systemie fee-for-service, ale z akcentem na 
profilaktykę najbardziej „kosztotwórczych” zabu-
rzeń (cukrzycy, niewydolności serca i PoChP). 

Do pięciu najistotniejszych programów profi-
laktycznych prowadzonych wśród pracowników 
roanoke County (n = 5309) między październi-
kiem 2007 a wrześniem 2008 r. należały: program 
zapobiegania rakowi piersi (koszt 526 183 UsD), 
chorobie wieńcowej (506 985 UsD), cukrzycy (144 
305 UsD), nadciśnieniu tętniczemu (98 729 UsD), 
udarom mózgu (84 915 UsD) [6].

Pakiety „year of care” dla opieki podstawowej 
zainicjowane w Usa dla pacjentów z cukrzycą i ko-
lejno zaburzeniami psychicznymi zostały zaadopto-
wane do warunków brytyjskich. Środki finansowe 
są kalkulowane na podstawie liczby pacjentów 
z określoną diagnozą i obecności czynników ryzyka 
największej utylizacji usług medycznych w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy [4, 5].

australia

od 1999 r. promuje się większy udział lekarzy 
rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych w CCM 
(Chronic Care Model) z ogromnym akcentem na 
promocję zdrowia i profilaktykę chorób. 

Środki finansowe dla praktyki pozostają w bez-
pośredniej korelacji z jakością świadczonej opieki 
i stopniem spełniania kryteriów określonych dla 
opieki nad chorymi przewlekle, w tym realizacji 
założeń promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

W przypadku np. pacjentów z cukrzycą środki 
finansowe są wypłacane za każdego pacjenta, który 
ukończył jednoroczny cykl opieki z oceną Hba1c, 
ciśnienia krwi, lipidogramu, wagi, behawioralnych 
czynników ryzyka i powikłań w odniesieniu do 
wskaźnika pacjentów z cukrzycą w praktyce, którzy 
ten cykl ukończyli.

Do 2006 r. ponad 90% australijskich praktyk 
lekarzy rodzinnych wzięło udział w tym programie, 
70% otrzymało finansowanie, a 50% z nich uzyska-
ło założone w programie cele [4, 5].

Zakończenie

Każdy system opieki podstawowej zmaga się 
z trudnościami związanymi z finansowaniem pro-
gramów profilaktycznych, a także udziałem w nich 
pacjentów. To pierwsze w krajach UE rozwiązuje 
się przez zmianę alokacji środków finansowych na 
poziomie opieki podstawowej. Udział pacjentów 
w badaniach profilaktycznych wydaje się być dale-
ce bardziej złożonym problemem. 

W aktualnych propozycjach organizowanie bar-
dziej skutecznych i efektywnych kampanii promu-
jących badania profilaktyczne ma opierać się na: 
wynikach badań społecznych, których realizacja 
jest niezbędna, aby poznać specyficzne dla sys-
temu przyczyny dotychczasowych niepowodzeń 
i ustalić najpoważniejsze bariery powstrzymujące 
pacjentów od brania udziału w tych badaniach, 
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współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie 
identyfikacji potrzeb i skutecznych środków docie-
rania do pacjentów, a także współpracy z samorzą-
dami lokalnymi, które najlepiej orientują się w pro-
blemach i oczekiwaniach swoich społeczności [7].

Dostępność do badań profilaktycznych i udział 
w nich pacjentów opieki podstawowej była i bez-
sprzecznie będzie więc jednym z głównych te-
matów dyskusji specjalistów opieki podstawowej 
i zdrowia publicznego w ciągu najbliższych lat.


