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Streszczenie
Republika senegalu (sénégal, République du sénégal) leży w Afryce Zachodniej nad oceanem Atlantyckim. należy do 
najuboższych i najbardziej zadłużonych krajów świata, w którym 80% ludności czynnej zawodowo zajmuje się rolnictwem. 
To kraj stanowiący mozaikę afrykańskich kultur, ale także pozostający pod silnym wpływem kultury europejskiej. ludność 
zamieszkująca senegal charakteryzuje się wysokim poczuciem tolerancji, żyje w harmonii i poszanowaniu dziedzictwa poszcze-
gólnych narodów, szczepów i religii. Tradycje islamu i chrześcijaństwa przeplatają się z wierzeniami tradycyjnymi, do których 
senegalczycy są bardzo przywiązani. Dla Afrykanina choroba ma dwa wymiary fizyczny i religijny. korzysta on z osiągnięć 
współczesnej medycyny i usług uzdrawiaczy bez popadania w sprzeczność. senegal należy do krajów tzw. Trzeciego Świata, 
które charakteryzują się strukturą populacji odmienną od krajów rozwiniętych. cechuje ją wysoki odsetek dzieci i młodzieży 
poniżej 14 lat, przewaga ludności wiejskiej nad miejską, specyficzna struktura chorób, a także ograniczone zasoby finansowe 
i logistyczne kraju oraz niedostateczna liczba lekarzy i personelu pomocniczego. system opieki zdrowotnej w senegalu jest 
zorganizowany na trzech różnych poziomach referencyjnych. Pokrywają się one z jednostkami administracyjno-terytorialnymi 
kraju. Finansowany jest z budżetu państwa; pomocne są także: składki społeczności lokalnych, udział gmin, komitetów zdrowia, 
stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, inne subwencje i darowizny. liczba personelu medycznego i paramedycznego jest 
niewystarczająca; nie odpowiada potrzebom mieszkańców tego kraju. w 2006 roku w senegalu:
- jeden lekarz przypadał na 19 000 mieszkańców (zgodnie z zaleceniami who: 1 lekarz na 5000 – 10 000 mieszkańców);
- jedna pielęgniarka na 8000 ludzi (wg who: 1 pielęgniarka na 300 mieszkańców);
- jedna położna przypada na 12 000 kobiet w wieku produkcyjnym (who określa: 1 położna na 300 kobiet).
celem niniejszej pracy jest przybliżenie czytelnikowi struktury systemu opieki zdrowotnej w senegalu oraz problemów orga-
nizacyjnych, które go trawią.
Słowa kluczowe: senegal, opieka zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna

Summary
The Republic of senegal is located in west Africa by the Atlantic ocean. The country belongs to the poorest and most indebted 
countries worldwide with 80 per cent of its population being engaged in agriculture. it is the country with a mixture of African 
cultures which also remains under the strong influence of a european one. The population of senegal stands out with  a high 
sense of tolerance, lives in harmony, and holds high respect towards the heritage of other nations, tribes and religions. The 
traditions of islam and christianity blend together with the local beliefs which the people of senegal feel a strong bond with. 
The illness or the disease is perceived by an African in two dimensions, the physical and the religious one. The achievements 
of the latest medical science and the services of local healers are used without falling into discrepancy. senegal belongs to the 
Third world countries which have a completely different structure from the Developed ones. it  is characterized with a very 
high percentage of children under the age of 14 in the whole population, the predominance of rural over the urban popula-
tion, the specific structure of the diseases and limited logistic and financial resources as well as insufficient number of doctors 
and nursing staff. The senegal health care system is organized on three different referential levels. it refers to three different 
regions of the country. it is financed from the country’s budget which spends 10 per cent of its expenses on health. it might 
be subsidized by the contributions from local communities, health organizations, nGos (nongovernmental organizations),  
and other donations. 
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Charakterystyka Senegalu

„senegal” w tłumaczeniu z języka woolof, którym 
posługuje się większość mieszkańców kraju, znaczy 
„nasza łódź” i  oznacza wspólnotę ludzi, których 
głównym zajęciem jest rybołówstwo. słowo to ma 
również mówić, iż przebywanie w łodzi jest elementem 
wspólnototwórczym [1]. 

Republika senegalu (sénégal, République du sénégal) 
leży w Afryce Zachodniej nad oceanem Atlantyckim. 
stolicą kraju jest liczący 2 mln mieszkańców Dakar 
(2000 r - jedno z największych portów lotniczych 
i morskich w Afryce. naturalnym bogactwem kraju jest 
roślinność, którą od południa stanowią wiecznie zielone 
lasy tropikalne. stopniowo, ku północy przechodzą 
one w sawannę, step i półpustynię, która w ostatnich 
dziesięcioleciach staje się coraz większa.

na terenach zielonych wypasa się stada bydła, owiec 
i kóz. w 1993 r. pastwiska stanowiły 16% powierzchni 
kraju, ziemie uprawne 12%, lasy i zarośla 54%. 

czynna zawodowo ludność zajmuje się w 80% 
rolnictwem. na wybrzeżu głównym zajęciem ludności 
jest rybołówstwo. w senegalu uprawia się głównie 
orzeszki ziemne, a także proso, sorgo, ryż i kukurydzę. 
hodowla w większości opiera się na metodach prymi-
tywnych, a jej efekty służą do wyżywienia miejscowej 
ludności. 

kraj posiada bogactwa mineralne, największym 
są fosforyty. Ponadto wydobywa się sól kuchenną, 
wapienie, rudę żelaza, tytan i złoto. w ostatnich latach 
daje się zauważyć rozwój turystyki, której wkład w zyski 
ekonomiczne kraju staje się coraz większy [ 2-5].

obszar 196 722 km2 zamieszkuje 10 564 300 miesz-
kańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 43 osoby 
na km2. najbardziej zaludnioną jest, położona nad 
oceanem, część zachodnia (100 osób na km2), najmniej 
centralna i wschodnia (do 10 osób na km2).

kraj zamieszkuje ponad 20 szczepów należących do 
5 grup etnicznych. największe z nich to: woolofowie 
(43%), Pularzy (24%), sererowie (15%), Diola (5%). 
Różnią się one między sobą językiem, kulturą a także 
religią. ludność senegalu w 94% stanowią muzułma-
nie, 4% stanowią chrześcijanie i 2% wyznawcy religii 
tradycyjnych [2,3].

senegal jest krajem, który, z jednej strony stanowi 
nadal mozaikę afrykańskich kultur, z drugiej jednak 
pozostaje pod silnym wpływem kultury europejskiej. 
senegalczyków charakteryzuje  wysokie poczucie 
tolerancji, żyją oni w harmonii i poszanowaniu dzie-
dzictwa poszczególnych narodów, szczepów i religii. 

Tradycje islamu i chrześcijaństwa przeplatają się tutaj 
z wierzeniami tradycyjnymi [4,5].

senegal uzyskał niepodległość w 1960 r., niemniej 
jednak, nadal pozostaje zależny gospodarczo od 
dawnego kolonizatora – Francji oraz innych, wysoko 
rozwiniętych krajów zachodu. Pomimo to, dzięki 
stabilizacji politycznej, potrafił stworzyć podwaliny 
współczesnej, afrykańskiej demokracji. Pozwala to 
na sukcesywny, choć bardzo wolny, rozwój. na czele 
państwa stoi wybierany w wyborach powszechnych 
prezydent. Rządy sprawowane są w systemie wielo-
partyjnym. Administracyjnie kraj podzielony jest na 11 
regionów. senegal należy do najuboższych i najbardziej 
zadłużonych krajów świata [2,3].

cierpienie i choroba dla Afrykańczyka mają wymiar 
społeczny [6]. Poznawanie przyczyny choroby, leczenie, 
szukanie rozwiązania problemu, a nawet profilaktyka 
to nadal zajęcie wróżbitów i znachorów. nawet gorliwi 
chrześcijanie czy muzułmanie nie zapominają o swoich 
bóstwach opiekuńczych i potajemnie odwołują się do 
tradycyjnych metod leczenia lub środków medycznych, 
przemycanych do sal szpitalnych przez usłużnych 
i troskliwych krewnych. 

Dla Afrykanina choroba ma dwa wymiary: fizyczny 
i religijny. Dlatego też korzysta on z osiągnięć współ-
czesnej medycyny i usług uzdrawiaczy bez popadania 
w sprzeczność. [7]. 

            Wybrane dane demograficzne 

Źródłem danych demograficznych o krajach roz-
wijających się są badania epidemiologiczne i Zdrowia 
(Les Enquêtes Démographie et Santé – EDS). Prowadzone 
są one na wybranych grupach populacji i nie dają 
całościowego jej obrazu [3].

            Struktura populacji

Rozkład liczebności osób w danej populacji we-
dług przyjętych grup wiekowych i płci przedstawia 
się za pomocą piramidy wieku. Piramida wieku 10,5 
milionowej populacji senegalu jest typową dla krajów 
rozwijających się. jest szeroka u podstawy i szybko 
zwęża się ku górze. ukazuje, że w miarę jak zbliżamy się 
do populacji starszej wiekiem zmniejsza się ilość osób. 
wskazuje na młodość tejże populacji, z której ponad 
50% liczy mniej niż 20 lat. To piramida wieku typowa 
dla krajów o wysokim wskaźniku płodności (isF 5,3) 
i wysokiej śmiertelności. współczynnik umieralności 
dorosłych w 2004 roku w senegalu wynosił 323/1000, 

Apart from a significant improvement of medical and paramedical staff, its number is still insufficient  and does not meet the 
needs. in 2006 in senegal: 
1 doctor accounted for 19 000 people, the who recommends 1 doctor for 5 – 10 thousand, 
1 nurse accounted for 8 000 people, the who recommends 1 nurse for 300 people,
1 midwife accounted for 12 000 women in productive age, the who recommends 1 midwife for 300 women.
The aim of the work is to bring the reader closer to the heath care system in senegal and the organizational issues this country 
is struggling with.  
Keywords: senegal, health care, primary health system
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średnia długość życia - 54 lata dla mężczyzn i 57 dla 
kobiet [3,8-12].

            Alfabetyzacja 

senegal jest krajem o bardzo niskim wskaźniku 
alfabetyzacji. wynosi on około 35%. najwyższy jest 
w Dakarze, najniższy na terenach wiejskich. w środo-
wisku wiejskim wskaźnik analfabetów może sięgać 
nawet 75%.  w senegalu 49% mężczyzn i 60% kobiet 
nigdy nie chodziło do szkoły i nie ma żadnego wy-
kształcenia. Region Diourbel ma najwyższy wskaźnik 
analfabetów, wynosi on 75,1% dla mężczyzn i 80,3% 
dla kobiet. Tylko 0,8% mężczyzn i 0,5% kobiet w tym 
regionie ukończyło szkołę podstawową. w 2002 roku 
jeden mieszkaniec regionu na czterech umiał czytać 
i pisać [3].

           Przyrost naturalny i płodność

Przyrost naturalny w senegalu w latach 1988-2002 
wynosił 2,4%.  w Regionie Diourbel był on wyższy 
i w roku 2002 wynosił 3,89 %. Tempo przyrostu na-
turalnego jest związane z  wysoką płodnością kobiet 
w wieku produkcyjnym. isF w skali kraju wynosi 
5,3; dla miasta  - 4,1 a dla obszarów wiejskich - 6,4. 
w regionie Diourbel wynosi on 6,4 dzieci na kobietę  
w wieku produkcyjnym [3].

             Wizyty prenatalne i porody

w senegalu 82% kobiet mieszkających na wsi od-
bywa przynajmniej jedną wizytę prenatalną, a cztery 
wizyty odbywa zaledwie 33% kobiet. większość kobiet 
na wsi rodzi dzieci w domu - 52%, w skali kraju – 37%. 
na terenach wiejskich 47% porodów odbywa się 
w jednostkach służby zdrowia. w miastach odsetek 
ten jest większy i wynosi 88% [3].

              Szczepienia dzieci

według who, dziecko zaszczepione to takie, które 
otrzymało: szczepionkę bcG, szczepienie p/różyczce, 
3 dawki polio, 3 dawki DTP. 

według eDs iV-2005 w senegalu zaszczepionych 
całkowicie było 50% dzieci; 4% dzieci nie otrzymało 
żadnego szczepienia. w Regionie Diourbel 49,7% 
dzieci otrzymało wszystkie szczepienia. Region ten jest 
na drugim miejscu od końca, jeśli chodzi o wyszcze-
pialność dzieci. Żadnego szczepienia nie otrzymało 
6,9% dzieci [3].

Śmiertelność matek i dzieci

w latach 1998-2005 śmiertelność matek wynosiła 
410 na 100 000 żywych urodzeń. w Afryce subsaha-
ryjskiej 1 kobieta na 12 umiera w czasie ciąży lub 
porodu. Dla porównania wskaźnik ten dla krajów 
wysokorozwiniętych wynosi 1/4000 Śmiertelność 
dzieci poniżej 5 lat w tym samym okresie wynosiła 

121/1000. Śmiertelność niemowląt wynosi 61/1000 
żywych urodzeń.  64 dzieci na 1000  umiera przed 
ukończeniem 5 lat [3].

Polityka zdrowotna i struktury zdrowia 
w Senegalu

w 1977 roku odbyło się 30 Forum Światowego 
Zgromadzenia Zdrowia. uchwaliło ono rezolucję: 
„Zdrowie dla wszystkich do roku 2000” (ZDw 2000). 
Rezolucja określiła, że zadaniem rządów poszczegól-
nych państw i Światowej organizacji Zdrowia (who) 
na najbliższe lata będzie osiągnięcie przez wszystkich 
ludzi świata do roku 2000 poziomu zdrowia, który 
pozwoli im wieść społecznie i ekonomicznie wydajne 
życie [13]. w dokumencie wyrażono przekonanie,  
że w zapobieganiu pogarszaniu się stanu zdrowia 
ludzkości oraz zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych 
ludzi ogromną rolę odgrywa profilaktyka, a nie tylko 
na walka z chorobami. Zwrócono również uwagę na 
konieczność poprawy warunków socjo-ekonomicz-
nych życia i pracy.

w 1978 roku w Ałma–Acie odbyła się międzynaro-
dowa konferencja poświęcona zasadom funkcjonowa-
nia podstawowej opieki zdrowotnej, podczas której 
określono kierunki działań pozwalające na wdrożenie 
Rezolucji ZDw 2000. na mocy tejże rezolucji wszystkie 
państwa członkowskie who zostały zobowiązane do 
ukierunkowania polityki zdrowotnej tak, aby podsta-
wowa opieka stała się fundamentem systemu ochrony 
zdrowia. Przy współpracy z innymi sektorami społecz-
no-ekonomicznymi umożliwiałoby to zmniejszenie 
nierówności stanu zdrowia ludzi [10,14].

według ustaleń uczestników konferencji w Ałma–Acie 
do zadań podstawowej opieki zdrowotnej należy:
• zapewnienie wody i właściwych warunków sani-

tarnych;
• promocja właściwego odżywiania;
• szczepienia przeciw chorobom zakaźnym;
• opieka nad matką i dzieckiem, w tym planowanie 

rodziny;
• leczenie najczęstszych chorób i profilaktyka chorób 

zakaźnych; 
• zapewnienie podstawowych leków; 
• edukacja zdrowotna [9,15].

Zadania te stanowią minimum działalności podsta-
wowej opieki zdrowotnej i powinny być  realizowane  
we współpracy ze społecznością lokalną. Mogą być one 
rozszerzane w zależności od potrzeb, ale nie powinny 
być ograniczane [10].

System zdrowotny w Senegalu - organizacja 
i funkcjonowanie

według definicji, system zdrowotny to: zorganizo-
wany i skoordynowany zespół działań, którego celem jest 
realizacja świadczeń i usług profilaktyczno-leczniczych 
i rehabilitacyjnych, mających na celu zabezpieczenie i po-
prawę stanu zdrowia jednostki i zbiorowości [10,16,17]. 
Do celów ogólnych każdego systemu zdrowotnego 
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należy zapewnienie dostępności opieki, jego efektyw-
ności, jakości usług, a także doskonalenie systemu, 
czyli jego dynamika. 

Zadaniem systemu opieki zdrowotnej jest za-
spokojenie potrzeb zdrowotnych ludności. stopień 
ich zaspokojenia zależy, między innymi: od ilości 
rozmieszczenia struktur medycznych, wyposażenia 
w  sprzęt medyczny, od personelu medycznego, 
paramedycznego, administracyjnego, technicznego 
i ekonomicznego, poziomu jego profesjonalizmu oraz 
nakładów finansowych, jakimi dysponuje system. wielki 
znaczenie ma ewaluacja składowych systemu [10]. 

Polityka zdrowotna, wyznaczając cele szczegółowe 
systemu ochrony zdrowia i środki na ich realizację, 
powinna zapewnić warunki sprzyjające zdrowiu popu-
lacji, uwzględniając sytuację społeczno-ekonomiczną 
kraju [14,15].

w 1981 roku who poleciła krajom członkow-
skim opracowanie narodowych strategii i planów 
ochrony zdrowia. w odpowiedzi na to zalecenie rząd 
senegalu przygotował orientację polityki zdrowotnej. 
opracowano narodowy Plan Rozwoju sanitarnego 
na lata 1998–2008 (Plan National de Développement 
Sanitarie - PNDS). 

Głównymi jego założeniami było: zmniejszenie 
umieralności matek i dzieci oraz kontrola urodzeń. 
Ponadto program przewidywał wzmożenie wysiłków  
w zakresie kontroli epidemiologicznej, zdrowia repro-
dukcyjnego, chorób przenoszonych droga płciową, 
chorób endemicznych (głównie malarii, onchocerkozy 
i gruźlicy). strategie te kładą nacisk na ochronę grup 
populacji szczególnie narażonych na utratę zdrowia, 
tych które wymagają szczególnej troski [14-16].

 od 1978 r. (wdrożenie rezolucji who „Zdrowie dla 
wszystkich w 2000 roku”) polityka zdrowotna kraju 
została ukierunkowana na restrukturyzację systemu 
sanitarnego. Podstawowa opieka zdrowotna stała 
się jego zasadniczym elementem składowym. To na 
tym poziomie następuje pierwszy kontakt jednostki 
i rodziny z systemem ochrony zdrowia [10,15].

Model systemu opieki zdrowotnej w Se-
negalu

Model systemu opieki zdrowotnej w senegalu jest 
typowy dla krajów rozwijających się, to znaczy oparty 
na zasadach pomocy publicznej. większość obywateli 
ma zagwarantowaną opiekę medyczną, ale dostęp 
do niej jest bardzo ograniczony. szpitale znajdują się 
przeważnie w dużych miastach, a na terenach słabo 
zaludnionych brakuje jednostek ochrony zdrowia, 
aparatury medycznej, wykwalifikowanego personelu 
i zasobów finansowych [14].

system opieki zdrowotnej w senegalu jest zorgani-
zowany na trzech różnych poziomach referencyjnych. 
Pokrywają się one z jednostkami administracyjno-te-
rytorialnymi kraju. jego elementy są przygotowywane, 
koordynowane i organizowane w sposób pozwalający 
na objęcie opieką ludności danego terenu. Ten mo-
del opieki ma kształt trójkąta, którego podstawą jest 
podstawowa opieka zdrowotna [9,18].

Pierwszy szczebel organizacyjny (District 
Sanitarie)

jest to instytucja pierwszego kontaktu między sys-
temem a ludźmi. Powinna ona zapewnić podstawowe 
usługi, które odpowiadałyby na potrzeby zdrowotne 
ludności objętej opieką tego szczebla referencyjności. 
szczebel ten odpowiada jednostce powiatowej opieki 
medycznej i jest kierowany przez lekarza medycyny.  
w swoich strukturach musi posiadać przynajmniej 
jedno centrum opieki medycznej - przychodnię rejo-
nową (Centre de Santé) i siatkę przychodni gminnych 
(Poste de Santé). Przychodnie gminne, zwłaszcza na 
terenach wiejskich, z powodu braku wystarczającej 
liczby lekarzy mogą być kierowane przez średni 
personel medyczny. najczęściej są to dyplomowane 
pielęgniarki lub pielęgniarze. Zarządzanie i opiekę 
medyczną sprawują oni na mocy upoważnienia 
lekarza dystryktu. Pozostały personel  przychodni 
stanowią: farmaceuci, laboranci, higieniści o różnym 
stopniu wykształcenia i przygotowania zawodowe-
go. lekarz rejonowy, który nadzoruje pracę ośrodka 
jest jednocześnie konsultantem i  nauczycielem 
personelu. Gminne ośrodki zdrowia wspomagane 
są przez higienistów wiejskich, odpowiedzialnych 
za punkty sanitarno-higieniczne w poszczególnych 
wioskach oddalonych o więcej niż 5 km od przychodni. 
w gminie mogą też istnieć wiejskie izby porodowe, 
obsługiwane przez przeszkolone matrony. struktury 
te, w przypadku, gdy należą do sektora państwowego, 
są zarządzane przez komitety społeczności lokalnej. 
Punkty sanitarno-higieniczne podlegają kontroli 
kierownika Gminnej Przychodni Zdrowia. leczenie 
odbywa się przy pomocy algorytmów postępowania  
i standaryzacji [11,12,15,16,18,19].

Minimalny pakiet usług w punktach higienicznych 
i wiejskich izbach porodowych:
• profilaktyka (wizyty domowe, ważenie dzieci, 

higiena i oczyszczanie środowiska);
• porody niepowikłane;
• proste opatrunki;
• planowanie rodziny (dystrybucja prezerwatyw 

i pigułek antykoncepcyjnych);
• ewakuacja chorych do Gminnej Przychodni 

Zdrowia;
• konsultacje chorych (infekcje dróg oddechowych, 

łagodna postać malarii, biegunki);
• dystrybucja podstawowych leków (paracetamol, 

aspiryna, wermox, leki przeciwko malarii);
• uczestnictwo wspólnoty lokalnej w wysiłkach na 

rzecz zdrowia (dostęp do wody pitnej, higiena 
środowiska) [9,15].

• Minimalny pakiet usług Gminnej Przychodni 
Zdrowia zawiera pakiet punktów higienicznych 
wzbogacony o:

• konsultacje chorych;
• konsultacje prenatalne, poporodowe, porody 

niepowikłane i planowanie rodziny;
• leczenie niedożywienia;
• wizyty domowe;
• leczenie i opiekę po poronieniach;
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• szkolenie personelu i kontrolę;
• monitorowanie podejmowanych działań;
• ewakuację chorych do ośrodków o drugim stopniu 

referencyjności;
• zarządzanie danymi, zasobami ludzkimi, podsta-

wowymi lekami;
• podstawowe badania laboratoryjne [9,15].

Pakiet usług Powiatowej Przychodni Zdrowia 
(z blokiem operacyjnym lub bez) obejmuje zestaw 
usług gwarantowanych przez Gminną Przychodnię 
wzbogacony o:
• porody powikłane;
• ostre przypadki internistyczne i chirurgiczne;
• usługi dentystyczne;
• diagnostykę obrazową;
• ewakuację chorych do ośrodków o drugim stopniu 

referencyjności;
• ostry dyżur położniczo-noworodkowy (Soins Obstétricaux  

et Néonataux d’Urgence) [9,15].

Drugi stopień referencyjności (Région 
Médicale)

opieka zdrowotna na poziomie regionalnym 
jest kierowana przez lekarza medycyny, specjalistę 
w dziedzinie zdrowia publicznego. jest on szefem 
i animatorem wszystkich działów tworzących struktury 
ochrony zdrowia na szczeblu regionu. Region oferuje 
usługi medyczne na poziomie szpitala wojewódzkiego, 
na które składają się :
• pakiet pierwszego stopnia;
• usługi specjalistyczne z zakresu medycyny 

ogólnej, chirurgii i psychiatrii;
• szkolenie personelu i badania naukowe;
• działalność w dziedzinie profilaktyki i promocji 

zdrowia [9,15].
Trzeci stopień referencyjności – Szpital Narodowy 
(Hôpital National)

opieka zdrowotna na tym poziomie oferuje pakiet 
struktur drugiego stopnia uzupełniony usługami 
wysokospecjalistycznymi [9,10,15,19].

              infrastruktura i zasoby ludzkie
elementy składowe systemu opieki zdrowotnej 

w senegalu są bardzo zróżnicowane. wyróżnia się 
wśród nich: instytucje publiczne i niepubliczne, gabi-
nety prywatne, duże szpitale zarządzane przez organa 
administracji państwowej, organizacje lukratywne 
i nielukratywne, organizacje religijne i kościoły pełniące 
misję motywowaną religijnie, różne instytucje i sto-
warzyszenia. są one zasilane ze źródeł finansowania 
publicznych i prywatnych [20].

Sektor publiczny ochrony zdrowia w Se-
negalu stanowi: 

• 11 regionów medycznych (Régions Médicales);
• 56 dystryktów sanitarnych (Districts Sanitaires);
• 8 struktur trzeciego stopnia referencyjności (Eta-

blissement Publics de Santé niveau trois - EPS3);

• 12 struktur drugiego stopnia referencyjności 
(Etablissement Publics de Santé niveau deus – EPS2);

• 19 powiatowych przychodni zdrowia (Centres de 
Santé) typu 2 (z blokiem operacyjnym);

• 41 powiatowych przychodni zdrowia (Centres de 
Santé) typu 1 (bez bloku operacyjnego);

• 579 gminnych ośrodków zdrowia (Postes de Santé) 
z izba porodową;

• 234 gminnych ośrodków zdrowia (Postes de Santé) 
bez izby porodowej;

• 16 izb porodowych.

W skład sektora prywatnego wchodzą struktury 
prywatne lukratywne lub nielukratywne w liczbie:
• 1 szpital;
• 20 klinik prywatnych;
• 44 gminne przychodnie zdrowia;
• 88 gabinetów specjalistycznych;
• 90 gabinetów internistycznych;
• 23 struktury Przemysłowej służby Zdrowia;
• 17 gabinetów opieki pielęgniarskiej.

wszystkie te struktury zarówno publiczne, jak 
i prywatne w granicach administracyjnych okręgów 
są ze sobą hierarchicznie powiązane i uczestniczą  
w realizacji wyznaczonych celów zdrowotnych [15].

Analiza rozwoju struktur ochrony zdrowia w latach 
1997-1999 pokazuje, że ich ilość jest niewystarczająca 
w stosunku do potrzeb kraju i norm who. 

w 1999 roku jedna przychodnia gminna (Ps) w se-
negalu przypadała na 11 500 mieszkańców,  jedna 
przychodnia rejonowa (cs) na 175 000 mieszkańców,  
a jeden szpital na 545 800 mieszkańców. odpowiednio, 
normy Światowej organizacji Zdrowia przewidują: 
jedną przychodnię gminną na 10 000 mieszkańców 
(lub 5000 gdy jest to wieś), jedną przychodnię  rejo-
nową na 50 000 mieszkańców, a jeden szpital na 150 
000 mieszkańców [19].

w senegalu, podobnie jak w innych krajach Trze-
ciego Świata, notuje się dotkliwy brak personelu me-
dycznego i paramedycznego. ogromnym problemem 
jest nie tylko brak lekarzy, ale również ich niechęć do 
pracy na wsi. brakuje także pielęgniarek, położnych 
i personelu technicznego [15,16].

Do roku 2000 w senegalu istniała tylko jedna szkoła 
kształcąca personel paramedyczny - narodowa szkoła 
Rozwoju sanitarnego i socjalnego w Dakarze (Ecole 
Nationale de Developpement Sanitarie et Socjale – ENDSS).

w ostatnich latach w największych ośrodkach 
administracyjnych otwarto siedem nowych szkół 
medycznych – Regionalnych centrów kształcenia 
dla Zdrowia (Centres Régionaux de Formation en 
Santé – CRFS).

w latach 2005–2010 szkoły te opuściło 1094 pielę-
gniarzy i pielęgniarek, 1125 położnych i 503 asystentów 
pielęgniarek. w ostatnich latach przeszkolono 470 
higienistów, co pozwoliło zmniejszyć braki personelu 
profesjonalnego [21].

Pomimo znacznej poprawy stanu liczebnego per-
sonelu medycznego i paramedycznego, jego liczba jest 
niewystarczająca i nie odpowiada potrzebom. 
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w 2006 roku w senegalu:
• jeden lekarz przypadał na 19 000 mieszkańców 

(zgodnie z zaleceniami who: 1 lekarz na 5000–10 
000 mieszkańców); 

• jedna pielęgniarka na 8000 ludzi (wg who: 1 
pielęgniarka na 300 mieszkańców); 

• jedna położna przypada na 12 000 kobiet w wieku 
produkcyjnym (who określa: 1 położna na 300 
kobiet) [15].
kształcenie zawodowe lekarzy i personelu po-

mocniczego, a także jego nieustanne doskonalenie 
zawodowe ma bardzo duże znaczenie w uzupełnianiu 
braków zasobów ludzkich w senegalu [21].
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