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Finansowanie opieki zdrowotnej 
w Twoim regionie 

Inwestowanie w zdrowie dla dobrobytu

Dobry stan zdrowia ludności jest niezbędnym warunkiem wzrostu wydajności i zatrudnienia, a także poprawy zdolności dostosowawczych pracowników. 

Czynnik ten podnosi atrakcyjność inwestycyjną regionu i sprzyja zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu. 

Dobry stan zdrowia ludności jest więc istotnym atutem gospodarki regionu. Rolę zdrowia w tworzeniu gospodarczego dobrobytu i zamożności 

uwzględniono w dwunastu priorytetach inwestycyjnych w ramach polityki spójności, określonych przez UE na lata 2007-20131. 

Wrzesień 2007

Zmniejszanie różnic
Inwestycje w sektorze zdrowia mogą pomóc rozwiązać problemy, z którymi 
boryka się Europa. 

W UE występują znaczne nierówności w dziedzinie zdrowia,  
zróżnicowany jest także poziom udzielanej opieki zdrowotnej. Pomimo 
ogólnego zjawiska starzenia się ludności UE, występują różnice między krajami 
UE w zakresie średniej długości życia - do 9 lat w przypadku kobiet i do 13 lat w 
przypadku mężczyzn, a różnice między wskaźnikami umieralności niemowląt 
są nawet sześciokrotne2. Duże zróżnicowanie występuje także w dziedzinie 
nakładów na zdrowie w nowych Państwach członkowskich; np. Estonia 
przeznacza na zdrowie tylko 5,5 % PKB, podczas gdy Niemcy - 11 %. 

Fundusze strukturalne, których głównym zadaniem jest zmniejszanie 
dysproporcji gospodarczych i społecznych między regionami, przyczyniają się 

do zagwarantowania zdrowia wszystkim obywatelom Europy. Rozwiązanie 
problemu różnic zdrowotnych, w szczególności w słabiej rozwiniętych 
regionach, pomoże ograniczyć takie regionalne dysproporcje.

Zwiększanie wydajności pracy
Utrzymywanie dobrego stanu zdrowia pracowników, jak określono 
w strategicznych wytycznych Wspólnoty, jest zasadniczym elementem 
polityki spójności wspierającej agendę na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia. Zdrowi pracownicy to wydajni pracownicy, a to przyczynia się 
do poprawy wyników regionalnej gospodarki. 

Starzenie się w dobrym zdrowiu
Europejskie gospodarki, borykające się z problemem zwalniającego lub 
nawet spadającego przyrostu ludności, nie mogą pozwolić sobie na utratę 
potencjalnych zasobów siły roboczej z powodu możliwych do uniknięcia 
chorób i niepełnosprawności. Starzenie się populacji będzie także w coraz 
większym stopniu obciążać budżet przeznaczony na emerytury, renty 
i opiekę zdrowotną. W związku z tym należy dążyć do tego, by jak 
najwięcej osób pracowało możliwie jak najdłużej. Podnoszenie wskaźnika 
lat zdrowego życia3 najwyraźniej prowadzi do podwyższenia średniego 
wieku zakończenia aktywności zawodowej4. Starzenie się w dobrym 
zdrowiu mogłoby ograniczyć niekorzystne skutki starzenia się ludności, 
przyczyniając się w ten sposób do gospodarczego dobrobytu. 

Przyszłe zagrożenia
UE stoi przed nowymi wyzwaniami w dziedzinie zdrowia, związanymi z 
czynnikami stylu życia, takimi jak otyłość, palenie tytoniu i nadużywanie 
alkoholu, oraz z potencjalnymi epidemiami. Zjawiska te mogą doprowadzić 
do stagnacji lub nawet regresji w dziedzinie zdrowia ludności Europy. Nie 
możemy zlekceważyć tego faktu i zakładać, że utrzymają się dotychczasowe 
pozytywne tendencje wskaźników zdrowotnych.
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Zdrowie uznano za jeden z obszarów finansowania w ramach unijnej polityki 
spójności, w szczególności ze względu na pogłębienie się dysproporcji 
wraz z rozszerzeniem UE. W okresie 2000 – 2006 programy w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) obejmowały inwestycje w infrastrukturę 
ochrony zdrowia (np. szpitale), sprzęt medyczny i szkolenie pracowników 
służby zdrowia. Część środków przeznaczono także na innowacje w sektorze 

opieki zdrowotnej i na projekty współpracy transgranicznej. 

W okresie 2007-2013 nowe przepisy dotyczące polityki spójności5 
odzwierciedlają rosnącą świadomość znaczenia stanu zdrowia ludności dla 
pomyślnego rozwoju gospodarki. Bardziej wyraźne podkreślenie roli zdrowia 
w rozwoju regionu powinno ułatwić pozyskanie bardziej kompleksowego 
finansowania dla wielu różnorodnych działań.
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  DZIałanIa UE: InwEStowanIE w ZDRowIE w REgIonaCh UE 

ogólna promocja zdrowia i zapobieganie chorobom;•	
promocja bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;•	
środki mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej i poprawę •	
odżywiania dzieci;

informowanie i szerzenie wiedzy na temat ograniczania spożycia •	
alkoholu i palenia tytoniu;
środki na walkę z chorobami psychicznymi, w tym środki w zakresie •	
integracji społecznej, szkolenia i szerzenie wiedzy.

1. Podobnie jak w poprzednich okresach programowania nadal będą 
wspierane inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i w potencjał 
ludzki. 

•	 Pierwszy	 rodzaj	 inwestycji	 obejmuje	 tak	 różne	 działania,	 jak	 ogólna	
modernizacja systemu opieki zdrowotnej, budowa i remont placówek 
ochrony zdrowia oraz zakup sprzętu. 

•	 Inwestycje	 w	 potencjał	 ludzki	 kwalifikują	 się	 do	 finansowania,	 ich	
celem jest bowiem zagwarantowanie, że pracownicy służby zdrowia i 
sektora zdrowia publicznego posiadają wykształcenie odpowiadające 
wymaganemu poziomowi umiejętności i wiedzy.

2. W okresie 2007-2013 kładzie się większy nacisk na środki promocji 
zdrowia i zapobiegania chorobom, w coraz większym zakresie wspierane 
w ramach funduszy strukturalnych. 

3. Do finansowania z funduszy strukturalnych kwalifikuje się także szeroki 
wachlarz działań mających na celu poprawę stanu zdrowia, np. w obszarze 
starzenia się w dobrym zdrowiu, dobrego stanu zdrowia pracowników, 
współpracy transgranicznej, innowacji i badań w dziedzinie zdrowia lub 
społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.

Liczba inwestycji w ramach funduszy strukturalnych w 
sektorze zdrowia koncentrujących się na profilaktyce 
 

Państwa członkowskie, które w projektach swoich narodowych strategicznych ram 

odniesienia i programów operacyjnych na lata 2007-2013 wykazały zainteresowanie 

uzyskaniem finansowania z funduszy strukturalnych inwestycji na promocję zdrowia i 

zapobieganie chorobom (według obszaru inwestycji i odsetka ich łącznej liczby).

 Palenie tytoniu: RO

 Badania przesiewowe:  HU, LT, SK

 Promocja zdrowia - profilaktyka ogólna: BE, CZ, EL, HU, IE, LT, LV, SK 36 %

 Promocja zdrowia - bezpieczeństwo pracy:  BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, HU, LX, RO 45 %
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Jak można wykorzystać fundusze strukturalne? 

Utrzymywanie dobrego stanu zdrowia pracowników - przykład działań kwalifikujących się do 
finansowania z funduszy strukturalnych:



Finansowanie opieki zdrowotnej w Twoim regionie 

Powiązania w dziedzinie zdrowia
nazwa projektu: Health ClusterNET 
Kraje: PT; IT; SL; DE; AT; SE; HU; FI; RO; PL; UK; ES 
Informacje o finansowaniu: Budżet ogółem: 1 511 000 EUR; 
wkład funduszy strukturalnych: 969 000 EUR
Strona internetowa: www.healthclusternet.org

Jest to sieć 13 europejskich partnerów regionalnych, ułatwiająca 
wymianę informacji, doświadczeń oraz idei między regionami 
partnerskimi w sektorze ochrony zdrowia. W ramach projektu 
analizowane są sposoby bardziej skutecznego zaangażowania 
opieki zdrowotnej w rozwój regionu. Dzięki swojemu potencjałowi 

ludzkiemu i kapitałowemu, a także w dziedzinie zamówień 
publicznych oraz innowacji, systemy ochrony zdrowia finansowane 
ze środków publicznych mogą w znaczący sposób przyczynić się do 
rozwoju dynamicznych regionów, otwartych na integrację społeczną. 
Program Health ClusterNET wykazuje, że wyróżnikiem dobrze 
prosperujących regionów są klastry gospodarcze, w których sektor 
publiczny z powodzeniem współpracuje z sektorem prywatnym.

Długookresowe wsparcie
nazwa projektu: program Saúde 
Kraj: PT 
Informacje o finansowaniu: 
Budżet na lata 2000-2006 - 698 milionów EUR; 
wkład funduszy strukturalnych – 476 milionów EUR 
Strona internetowa: www.saudexxi.min-saude.pt

Ten kompleksowy narodowy program zdrowia jest częściowo 
finansowany z funduszy strukturalnych UE (zarówno EFRR jak i 
ESF) od 1986 r. i obejmuje całe terytorium Portugalii. Początkowo 
inwestowano w podstawową infrastrukturę – budowę szpitali i 
ośrodków zdrowia – oraz w szkolenie personelu medycznego. W 
oparciu o te solidne podstawy program Saúde został przeorientowany 
na nowe priorytety, odzwierciedlające dokonane na przestrzeni lat 
postępy w opiece zdrowotnej. 

W okresie 2000-2006 obowiązywały następujące priorytety: 
•	 Promocja	zdrowia	i	zapobieganie	chorobom	–	działania	dotyczące	

najcięższych chorób i promocja zdrowego stylu życia;
•	 Poprawa	dostępu	do	opieki	zdrowotnej,	tak	by	była	ona	w	zasięgu	

wszystkich grup społecznych, przy jednoczesnym podnoszeniu 
jakości opieki;

•	 Partnerstwo	dla	zdrowia	–	zachęcanie	do	ustanawiania	partnerstwa	

z sektorem prywatnym i z instytucjami socjalnymi w regionach i 
na obszarach, w których podmioty te mogą zaoferować świadczenia 
o wysokiej jakości. 

Działania te powinny pomóc w rozwiązaniu innych problemów 
zdrowotnych w Portugalii, tj. wysokiej ogólnej śmiertelności i 
umieralności niemowląt, niskiej średniej długości życia oraz niższych 
wskaźników zdrowotnych i poziomu opieki zdrowotnej w niektórych 
regionach w głębi kraju. 

  PRZyKłaDy PRoJEKtów fInanSowanyCh Z wyKoRZyStanIEm fUnDUSZy StRUKtURaLnyCh

Poszerzanie „wąskich gardeł”
nazwa projektu: Euroregion Ren-Waal „Transgraniczna opieka 
zdrowotna” 
Kraje: DE; NL 
Informacje o finansowaniu: łączny budżet - 990 000 EUR; 
wkład funduszy strukturalnych – 382 000 EUR 
Strona internetowa: www.euregio.org

Jest to szereg projektów realizowanych pod wspólnym szyldem 
inicjatywy na rzecz transgranicznej opieki zdrowotnej, a zmierzających 
do rozwiązania problemu powszechnie występującego w całej 
Europie. Pomimo istnienia jednolitego rynku nadal zdarza się, że po 
jednej stronie granicy pacjenci muszą długo oczekiwać na uzyskanie 
opieki, podczas gdy sąsiednie państwo posiada potencjał mogący 
zaspokoić to zapotrzebowanie.

Dostrzegłszy potencjał regionów przygranicznych, w ramach 
projektu poprawiono dostęp do usług zdrowotnych, ich jakość i 
wydajność dzięki wzmożonej współpracy oraz wymianie informacji i 
doświadczeń. Przykładem takich działań jest porozumienie podpisane 
między lekarzami, szpitalami i zakładami ubezpieczeń zdrowotnych 
po obu stronach granicy. Dzięki tej umowie pacjenci z Niemiec 
mogą obecnie leczyć się w holenderskim Szpitalu Klinicznym AZN, 
zaś holenderscy pacjenci mogą korzystać ze Szpitala St. Antonius w 
niemieckim Kleve.



  wIęCEJ InfoRmaCJI 

Strona Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej:•	
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

Strona Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów:•	
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm

Projekty w dziedzinie zdrowia wspierane przez fundusze strukturalne: •	
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/search.cfm?LAN=EN&pay=ALL&region=ALL&the=21

Unijny portal „Zdrowie”:•	
http://health.europa.eu
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Przypisy:
1 Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności na lata 2007-2013, dostępne pod adresem http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/

l_29120061021en00110032.pdf
2 Eurostat (Ed.) (2007 r.): Europe in figures – Eurostat yearbook 2006-07
3 Wskaźnik LZŻ jest miarą spodziewanej liczby lat, które osoba w określonym wieku może przeżyć w dobrym zdrowiu. Wskaźnik ten oparty jest na długości życia 

(obliczonej na podstawie tabel śmiertelności) ważonej jakością życia (mierzonej subiektywną oceną stanu zdrowia określoną na podstawie badań ankietowych). 
Evaluating the Uptake of the Healthy Life Years Indicator , sprawozdanie końcowe – Rand Europe dla DG SANCO, 2006 r., dostępne na stronie internetowej http://
ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/docs/RAND_HLY_en.pdf  

4 Window on Health & the Future (luty-marzec 2005 r., str.2). Dostępne na stronie internetowej http://newsletter.healthandfuturenews.org/Default.aspx?tabid=1084.
5 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_pl.htm

Pokarm dla umysłu
nazwa projektu: Bien-être 
Kraje: UK, FR 
Informacje o finansowaniu: Łączny budżet - 355 000 EUR; 
wkład funduszy strukturalnych – 142 000 EUR 
Strona internetowa: 
www.kent.ac.uk/eiss/health/eufundedprojects.html

Ten dwuletni projekt na rzecz zdrowej szkoły i społeczności rozpoczął 
się we wrześniu 2005 r. Inicjatywa ta skupia partnerów dbających o 
zdrowie i edukację dzieci oraz o dobre samopoczucie społeczności w 
Kent (Wielka Brytania) i Pas-de-Calais (Francja). Celem projektu jest 
pogłębienie wzajemnej wiedzy na temat różnych metod świadczenia 
usług zdrowotnych i edukacyjnych oraz zbadanie możliwości 
ograniczenia nierówności zdrowotnych w szkołach i w lokalnych 
społecznościach. 

Wykorzystując motywy związane z jedzeniem, projekt pobudza 
zainteresowanie zdrowym stylem życia poprzez wymiany kulturalne 
i zwiększone zaangażowanie społeczności w lokalne projekty. W 
ramach Bien-être odbyły się transgraniczne wymiany osób zawodowo 
zajmujących się dziedzinami objętymi zakresem projektu oraz 
dwa festiwale o tematyce kulinarnej, kulturalnej i sportowej - po 
jednym we Francji i w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa ta łączy uczniów, 
członków społeczności, pracowników służby zdrowia i nauczycieli 
współpracujących w projekcie oraz innych pracowników sektora 
ochrony zdrowia i edukacji z wymienionych regionów.


