
 
 

Health at a Glance: EUROPE 2014 
 
Jak wypada Polska? 

 
KLUCZOWE WNIOSKI: 
 

• W przeciągu ostatnich dwóch dekad zmniejszyła się różnica między Polską a innymi 
krajami Unii Europejskiej w zakresie średniej długości życia. Zawdzięcza się to 
przede wszystkim redukcji umieralności w wyniku chorób układu krążenia. Dalszy 
postęp w zakresie wydłużania życia Polaków może zostać osiągnięty poprzez 
redukcję czynników ryzyka i umieralności w zakresie chorób krążenia i nowotworów.  
 

• Znaczna część ludności w Polsce zgłasza pewne niezaspokojone potrzeby w 
zakresie opieki medycznej związane z badaniami lekarskimi oraz długim czasem 
oczekiwania na planowane zabiegi. Przyczyna tego stanu rzeczy leży po części w 
stosunkowo niewielkiej liczbie pracowników służby zdrowia. 
 

 
Poprawa stanu zdrowia i jakości opieki  
 
Znaczny postęp został osiągnięty w zakresie poprawy stanu zdrowia ludności w Polsce w ciągu 
ostatnich dwóch dekad. Średnia długość życia wzrosła o ponad sześć lat, z 70,7 w 1990 roku do 76,9 
lat w 2012 roku. To wydłużenie się życia znacznie zmniejszyło dystans Polski w stosunku średniej 
długości życia w innych krajach Unii Europejskiej. Niemniej jednak, średnia długość życia w Polsce w 
2012 roku pozostawała nadal ponad 2 lata poniżej średniej w UE i ponad 5 lat poniżej Hiszpanii, 
Włoszech i Francji. 
 
Ponad połowa zysków w zakresie zwiększającej się długości życia w Polsce od początku lat 90tych 
roku związana jest ze zmniejszoną umieralnością z powodu chorób krążenia, zarówno wśród 
mężczyzn, jak i kobiet. Ta redukcja przynajmniej po części wynika z obniżeniem czynników ryzyka 
chorób krążenia takich jak palenie tytoniu. Innym tego powodem jest poprawa w zakresie opieki dla 
osób cierpiących z powodu zawału serca i innych chorób układu krążenia zagrażających zdrowiu i 
życiu. 
 
Dalsze zyski w zakresie średniej długości życia można w Polsce osiągnąć poprzez działania na rzecz 
zmniejszenia umieralności z powodu chorób układu krążenia, raka i innych głównych przyczyn 
umieralności, jednocześnie zbliżając się w rankingach do najlepszych krajów w Europie. Na przykład, 
gdyby w Polsce udało się zredukować umieralność z powodu chorób układu krążenia do poziomu, 
jaki reprezentuje Francja (najniższy wskaźnik w UE), średnia długość życia Polaków wydłużyłaby się 
o kolejne cztery lata. Takie rezultaty wymagają dodatkowych działań prewencyjnych, zwłaszcza w 
zakresie dalszego ograniczania palenia tytoniu (w Polsce wskaźnik ten jest powyżej średniej 
europejskiej), zahamowania wzrostu otyłości, oraz dostępu do opieki zdrowotnej wysokiej klasy dla 
całej populacji. 
 
Dostęp do opieki 
 
W 2012 roku, jedna na siedem osób w Polsce (14,2%) stwierdziła, że miała pewne niezaspokojone 
potrzeby w zakresie opieki medycznej w roku poprzednim. Główne przyczyny związane były ze zbyt 
wysokimi kosztami, zbyt długim czasem oczekiwania lub zbyt dużą odległością do pokonania w celu 
zdobycia opieki medycznej. Wśród krajów Unii, tylko Łotwa zanotowała większą liczbę osób 
niezaspokojonych w zakresie opieki medycznej. Średnia UE wynosiła mniej niż połowa (6,4%). 
 



 
Okres oczekiwania na wiele zabiegów w Polsce jest bardzo długi. Przykładowo, średni czas 
oczekiwania na operację zaćmy lub wymiany stawu kolanowego wynosił prawie 300 dni (dziesięć 
miesięcy) w 2012 roku. Czas ten był nieco krótszy w przypadku wymiany stawu biodrowego (około 
200 dni). Okres oczekiwania na zabieg w Polsce jest znacznie dłuższy niż w innych krajach 
europejskich, gdzie dane na ten temat są dostępne. 
 
Problemy z dostępem do opieki zdrowotnej oraz długi czas oczekiwania mogą być spowodowane, 
przynajmniej częściowo, stosunkowo niską liczbą pracowników służby zdrowia w Polsce. W 2012 
roku, na 1000 osób przypadało 2,2 lekarzy. Jest to najniższy wynik wśród wszystkich krajów UE i 
50% poniżej średniej unijnej, co przedstawia ilustracja poniżej. Polska odbiega też od średniej 
europejskiej pod względem liczby pielęgniarek (5,5 na 1000 osób w Polsce w porównaniu z 8,0 na 
1000 osób w UE). 
 

Liczba praktykujących lekarzy / 1000 osób, rok 2000 i 2012 (lub ostatni rok) 
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Więcej informacji na temat raportu Health at a Glance: EUROPE 2014 jest dostępna na stronie: 
http://www.oecd.org/els/health-at-a-glance-europe-23056088.htm. 
 
Więcej informacji na temat pracy OECD w ramach Polski: http://www.oecd.org/poland.  
 


