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Mapa potrzeb zdrowotnych



Map potrzeb nie byłoby bez ewaluacji

• Mapy potrzeb zdrowotnych wprowadzono jako element warunkowości ex-
ante w perspektywie finansowej 2014-2020
• Konsekwencja negatywnej oceny sposobu wydatkowania środków 

w latach 2007-2013

• Obecnie warunkowość podstawowa na lata 2021-2027
• Nowa ustawa o mapach potrzeb zdrowotnych została uchwalona 

przez Sejm 20 maja 2021 r.



Wyzwania opieki zdrowotnej – wczoraj

• Z siedmiu mammografów użytkowanych w województwie podlaskim na 
koniec 2011 r.: 6 znajdowało się w Białymstoku 
i 1 w Łomży (kontrola NIK)
• Mieszkańcy najdalszych miejscowości do najbliższego mieli ponad 150 km

• W innych przypadkach zakup sprzętu nie przynosił oczekiwanych korzyści 
ponieważ nie uwzględniał:
• Braku dostępności kadr

• Możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia

• Równoległych inwestycji w innych ośrodkach



Mapy – tylko które?

• Mapy według ustawy (2016-2021)
• Leczenia szpitalnego

• Mapy według Krajowych Ram Strategicznych
• Onkologia i kardiologia – POZ, AOS, LSZ

• 30 grup chorób – POZ, AOS, LSZ

• Mapa potrzeb zdrowotnych (2021 …)



Od digitalizacji do aplikacji…

Źródło: http://mpz.mz.gov.pl/



I od danych do wiedzy…

Źródło: http://mpz.mz.gov.pl/



Diabeł tkwi w szczegółach

Źródło: http://mpz.mz.gov.pl/



Dostęp do danych publicznych

Źródło: http://mpz.mz.gov.pl/



Potrzeby zdrowotne



Potrzeby, podaż i popyt

Wright et al.

Health needs assessment: 
Development and importance 
of health needs assessment.

BMJ: British Medical Journal 
316.7140 (1998): 1310

Need

Demand Supply



Jak porównać ze sobą raka płuc i depresję?

• DALY (disability-adjusted life years) – lata życia utracone z powodu

• przedwczesnego zgonu (years of life lost – YLL) oraz

• liczby lat przeżytych w niesprawności (years of life with disability – YLD)

Źródło: http://mpz.mz.gov.pl/



GBD 2019 – Nowotwory

• Na które choroby umiera 
najwięcej Polaków?

• Na które choroby będzie 
umierać najwięcej Polaków?

• Które choroby powodują 
najwięcej niesprawności?

• W których obszarach mamy 
najwięcej do nadrobienia?



GBD 2019 – Czynniki ryzyka

• Środowiskowe / zawodowe 
(np. czyste powietrze, woda)

• Behawioralne 
(np. dieta, używki, 
wykorzystywanie seksualne)

• Metaboliczne 
(np. wysokie BMI, LDL)

Źródło: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/



Wykorzystanie 
danych publicznych



Skala projektu

• Mapy potrzeb zdrowotnych tworzone są w ramach 2 projektów 
finansowanych ze środków europejskich i trwają już od 6 lat
• Łączny budżet około 60 mln PLN

• Mapy są realizowane przez zespół około 50 osób

• Liczba spotkań grup roboczych dawno przekroczyła 1000
• W pracach udział bierze 100+ ekspertów

• 100+ spotkań przedstawiających wyniki



Wyzwania projektowe

• Jakość danych (przyczyny zgonów, sprawozdawczość świadczeń)

• Brak danych (nie zbierane systemowo dane o sprzęcie, kadrach)

• Brak dostępu do danych (wielu gestorów, ograniczenia formalne)

• Nowe sposoby pozyskiwania danych (np. badania ankietowe)

• Interpretacja danych (dostęp do ekspertów, szeroki zakres)



Rezultat

• Łatwe i przyjazne narzędzie dostępne do użytku przez wszystkich

• Największy udostępniony zakres danych z zakresu zdrowia

• Bezpośrednie zastosowanie w opracowaniu polityk, ocenie projektów i 
ewaluacji wyników

• Gotowe na wyzwania przyszłości



Wyzwania opieki zdrowotnej -
jutro

• Dlaczego warto wizualizować 
dane, 
czyli (prawdopodobnie) 
najbardziej dramatyczny 
slajd jaki dziś zobaczycie…

• Histogram wieku pielęgniarek 
w Polsce (2019)

Źródło: http://mpz.mz.gov.pl/



Evidence-based healthcare

Rzeczywistą gotowość 
do wykorzystanie danych 
i dowodów naukowych 
w procesie podejmowania 
decyzji buduje się latami



Centrum Analiz Danych Publicznych
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za uwagę
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