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Część I  
Wprowadzenie 

 

1.1 Program Ochrony Zdrowia jako instrument kreowania 
polityki zdrowotnej Miasta Bełchatowa 
 
Program Ochrony Zdrowia jest dokumentem o charakterze strategicznym programującym politykę 

zdrowotną Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022.  

Niniejszy Program jest adekwatny do potrzeb i stanu zdrowia mieszkańców Bełchatowa, a jednocześnie 

wykazuje komplementarność z obowiązującymi dokumentami krajowymi, regionalnymi i sektorowymi. 

Program obejmuje swym zasięgiem zakres kompetencji gminy w ramach realizacji zadań z obszaru ochrony 

zdrowia m.in. zadania związane z profilaktyką, komunikacją i informacją, edukacją i promocją zdrowia.  

Dokument Programu stanowi efekt dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów, instytucji 

i jednostek z terenu miasta Bełchatowa, których działalność dotyczy szeroko rozumianej problematyki 

ochrony zdrowia.  

Dokument Programu powstały w wyniku ustrukturyzowanego, partycypacyjnego oraz opartego na wielu 

metodach procesu planowania strategicznego, stanowi praktyczne narzędzie zarządzania polityką 

zdrowotną Miasta Bełchatowa, pozwalające na porządkowanie i upowszechnianie planów i działań 

z obszaru ochrony zdrowia.  

 

1.2 . Proces prac nad Programem Ochrony Zdrowia 
 

Proces prac nad „Programem Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022” obejmował okres 

od października do grudnia 2016 r. i był koordynowany przez zespół konsultantów Centrum Doradztwa 

Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska.  

W ramach prac nad dokumentem wykorzystano szereg uzupełniających się metod: analitycznych, 

eksperckich i partycypacyjnych, spośród których należy wyszczególnić: 

• analizę danych zastanych i prace eksperckie – w tym m.in. analiza wskaźnikowa. W ten sposób 

przeprowadzona została część diagnostyczna Programu w podziale na części dotyczące: sytuacji 

społeczno-demograficzno-ekonomicznej Bełchatowa, zagrożeń środowiskowych, sytuacji 

epidemiologicznej (stan zdrowia – problemy zdrowotne oraz świadomość zdrowotna mieszkańców), 

zasobów ochrony zdrowia oraz profilaktyki i prewencji; 
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• badania wywołane: sondaż uliczny przy wykorzystaniu ankiety przeprowadzony metodą PAPI 

(ang. Paper and Pencil Interview) z mieszkańcami Bełchatowa na próbie n=1001. Badania prowadzono 

między 28.10 a 15.11 na terenie Bełchatowa w lokalizacjach takich jak placówki ochrony 

zdrowia, okolice aptek, a także w innych miejscach przestrzeni publicznej. Ponadto posłużono się 

jakościową metodą panelu eksperckiego z lokalnymi ekspertami, w tym przedstawicielami bełchatowskich 

placówek ochrony zdrowia, który odbył się 15 listopada 2016 r.;  

• dwa spotkania w ramach warsztatów strategicznych, skupiające przedstawicieli różnych 

sektorów, których działalność dotyczy ochrony zdrowia: w tym przedstawicieli Zespołu ds. Pomocy 

Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa i innych instytucji publicznych, placówek ochrony 

zdrowia, organizacji pozarządowych (pełna lista instytucji i uczestników znajduje się w dalszej 

części dokumentu). Warsztaty zakładały stosowanie metod interaktywnych z użyciem narzędzi 

treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo identyfikować, analizować 

i proponować możliwe rozwiązania. Uczestnicy występowali w roli lokalnych ekspertów – 

posiadających doświadczenie i wiedzę na temat specyfiki Bełchatowa w zakresie ochrony zdrowia. 

Do zadań konsultantów należała m.in. koordynacja procesu oraz proponowanie narzędzi 

i przykładów rozwiązań. W czasie warsztatów korzystano z różnorodnych metod pracy, takich jak: 

technika grupy nominalnej, dyskusja moderowana, mini wykłady z użyciem prezentacji 

multimedialnej;  

• zmodyfikowaną metodę delficką, opierającą się o kierowane do uczestników warsztatów 

zadania/pytania, bazujące na opracowanym i przesłanym materiale powarsztatowym. Po każdym 

warsztacie spisywano treści wypracowane przez uczestników, opracowywano je redakcyjnie 

i ekspercko, a tak przygotowany materiał przekazywano uczestnikom warsztatów drogą e-mail 

z prośbą o przeczytanie i wprowadzenie poprawek lub uzupełnień.  

Przygotowany i przeprowadzony przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. proces 

konstruowania dokumentu był wieloetapowy i obejmował m.in: 

• diagnozę sytuacji Bełchatowa w kontekście ochrony zdrowia;  

• opracowanie kluczowych elementów Programu: pożądanego stanu docelowego, celu głównego -

podstawowej aspiracji Miasta Bełchatowa w zakresie ochrony zdrowia oraz obszarów interwencji 

polityki zdrowotnej na terenie miasta Bełchatowa; 

• analizę zasobów wewnętrznych i tendencji zewnętrznych, budujących pozycję strategiczną Miasta 

Bełchatowa w zakresie ochrony zdrowia i usług zdrowotnych (tzw. analiza SWOT); 

• określenie priorytetowych kierunków polityki zdrowotnej Miasta Bełchatowa, w tym celów 

strategicznych, celów operacyjnych oraz najważniejszych zadań planowanych do realizacji; 

• określenie założeń do wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu. 

Przebieg procesu tworzenia Programu obrazuje poniższy schemat. 

                                                 
1 Badania miały charakter jakościowy – stanowiły uzupełnienie danych zastanych i liczbowych, wskazując na pewne 

tendencje i potrzeby mieszkańców (nie miały charakteru ilościowego, nie były przeprowadzone na reprezentatywnej 
próbie i na ich podstawie nie można wyciągać wniosków dla wszystkich mieszkańców Bełchatowa). 
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Rysunek 1. Proces przebiegu prac nad Programem Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 

 

 

 
W spotkaniach i pracach warsztatowych wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji, 

instytucji:  

• Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki”  

• Polski Czerwony Krzyż Bełchatów 

• Fundacja „Akademia Zdrowego Życia” 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie  

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie 

• Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie 

• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Bełchatów 

• Straż Miejska w Bełchatowie 

• Urząd Miasta Bełchatów / Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia /Zespół ds. Współpracy                  

z Organizacjami Pozarządowymi/ Wydział Promocji Kultury i Sportu 

• NZOZ Bełchatowskie Centrum Medyczne  Sp. z.o.o  

• NZOZ MegaMed Sp. z.o.o  

• NZOZ Twoje Centrum Medyczne Sp. z.o.o 

• Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

 



  

6 
 

Do wszystkich osób uczestniczących w pracach będących częścią procesu strategicznego kieruje się 

podziękowania za wkład w rozwój dokumentu Programu Ochrony Zdrowia. 

  

1.3.Struktura dokumentu 
 
Konstrukcja Programu Ochrony Zdrowia odpowiada logice procesu strategicznego i obejmuje cztery 

zasadnicze części: część pierwszą – wprowadzającą, część drugą – diagnostyczną, część trzecią – 

strategiczną i część czwartą – wdrożeniową.  

 

Część I. Wprowadzenie 

Pierwsza część pełni rolę wprowadzenia do dokumentu i zawiera charakterystykę procesu opracowywania 

Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa – przyjęte założenia wyjściowe, przebieg prac 

oraz wykorzystane metody. 

 

Część II. Diagnostyczna  

Część druga posiada charakter diagnostyczny i została poświęcona charakterystyce Bełchatowa 

w aspektach najbardziej istotnych w kontekście sytuacji ochrony zdrowia. 

 

Część III. Strategiczna  

Trzecia część stanowi rdzeń dokumentu, to w niej zaprezentowano wizję – pożądany stan docelowy, 

główny cel w zakresie ochrony zdrowia oraz najważniejsze obszary interwencji polityki zdrowotnej na 

terenie miasta Bełchatowa. W tym rozdziale opisano wybrane kierunki i sposoby działań: cele strategiczne, 

cele operacyjne, poszczególne zadania. 

 

Część IV. Wdrożenie, monitoring i ewaluacja 

Dokument zamyka część czwarta, w której zawiera się opis systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji 

Programu wraz z zestawem służących temu wskaźników, procedur oraz określeniem podmiotów 

zaangażowanych w ten proces.  
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Część II  
Diagnostyczna 

 
 
Zasadniczym celem części diagnostycznej jest określenie sytuacji ochrony zdrowia na terenie miasta 

Bełchatowa oraz głównych problemów i potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Pozwala to na uzyskanie 

wiedzy koniecznej do prowadzenia skutecznej i odpowiadającej na rzeczywiste potrzeby mieszkańców 

polityki zdrowotnej, realizowanej m.in. w ramach zadań i kompetencji gminy w zakresie ochrony zdrowia 

określanych Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.581 ze zm.).  

Zawarte w tej część treści stanowią syntezę różnorodnych typów badań i analiz: analizy danych zastanych 

i analizy wskaźnikowej (w oparciu o ogólnodostępne dane statystyczne głównie zaczerpnięte z Banku 

Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego - BDL GUS oraz dostępnych w internetowych bazach 

danych Narodowego Funduszu Zdrowia), raportów tematycznych, prac eksperckich, badań wywołanych 

(panel ekspercki, sondaż uliczny – ankieta PAPI). Diagnoza przedstawia sytuację miasta Bełchatowa 

w kontekście obszaru ochrony zdrowia i sytuacji zdrowotnej mieszkańców w podziale na następujące sfery: 

1. Opis sytuacji demograficzno-społeczno-ekonomicznej 

2. Charakterystyka zagrożeń środowiskowych 

3. Opis sytuacji epidemiologicznej – problemów zdrowotnych mieszkańców, a także świadomości 

zdrowotnej bełchatowian 

4. Charakterystyka zasobów ochrony zdrowia (w tym zasobów kadry medycznej i sytuacji 

organizacyjno-finansowej) 

5. Opis profilaktyki i prewencji 

W poniższym opracowaniu starano się prezentować omawiane zagadnienia z wykorzystaniem najnowszych 

dostępnych danych oraz informacji, a w analizie zjawisk zastosowano perspektywę średniookresową– 

obejmującą lata 2010-2015 (niekiedy także dane za rok 2016). W niektórych przypadkach, dla zapewnienia 

większej porównywalności przestrzennej badanych zjawisk, ograniczono ich ilustrację za pomocą wartości 

bezwzględnych, na rzecz prezentacji ich wartości względnych, tj. w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. 

Ponadto w miarę możliwości posługiwano się danymi dla miasta Bełchatowa, ale w sytuacjach, gdy ich 

pozyskanie było niemożliwe (np. nie praktykowano agregowania informacji na szczeblu miasta), korzystano 

z danych dla powiatu, a w poszczególnych przypadkach – gdy uznano to za uzasadnione – dla województwa 

łódzkiego i/lub kraju. 

Część danych dotyczących sytuacji na terenie Bełchatowa uzyskano od placówek ochrony zdrowia 

działających w Bełchatowie (Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, NZOZ MegaMed, NZOZ Bełchatowskie 

Centrum Medyczne, NZOZ „Medyk”, NZOZ „Puls”, NZOZ Twoje Centrum Medyczne). Dokładny wykaz źródeł 

znajduje się na końcu Programu Ochrony Zdrowia. 
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W niniejszej Diagnozie, prezentując publicznie dostępne dane, posłużono się perspektywą porównawczą – 

sytuację miasta Bełchatowa zestawiano z uśrednionymi danym dla kraju, województwa łódzkiego i powiatu 

bełchatowskiego, a także trzech wybranych jednostek gmin miejskich: Tomaszowa Mazowieckiego, 

Sieradza oraz Zduńskiej Woli. Miasta te zostały wybrane w oparciu o kryterium funkcjonalno-przestrzenne: 

są to miasta – siedziby powiatów (ale nie miasta na prawach powiatu) województwa łódzkiego o zbliżonej 

liczbie mieszkańców, położone w podobnej odległości do Łodzi - stolicy województwa oraz ośrodka 

koncentracji usług zdrowotnych.  

Analizę wskaźnikową i analizę danych zastanych (opracowań z zakresu ochrony zdrowia, które wymienione 

zostały na końcu dokumentu) uzupełniły wyniki badań wywołanych (sondaż uliczny z mieszkańcami oraz 

panel ekspercki z przedstawicielami lokalnych instytucji ochrony zdrowia) i głosy uczestników warsztatów 

strategicznych. Sondaż uliczny przy wykorzystaniu ankiety został przeprowadzony metodą PAPI (ang. Paper 

and Pencil Interview) na próbie n=100 mieszkańców Bełchatowa2. Badania prowadzono między 

28.10. 2016 r. a 15.11.2016 r. na terenie Bełchatowa w lokalizacjach takich jak placówki ochrony zdrowia, 

okolice aptek, a także w innych miejscach przestrzeni publicznej. 76% badanych stanowiły kobiety, 

a średnia wieku badanych wynosiła blisko 50 lat. Ponad połowę badanych stanowili mieszkańcy powyżej 

46 r.ż.(22,2% reprezentowało grupę wiekową 46-55, 32,3% 56-65, zaś 10% to były osoby w wieku 65+). 

Blisko połowa respondentów posiadała średnie wykształcenie (47%), 27% - zawodowe, a co piąty badany 

legitymował się dyplomem uczelni wyższej (pozostali gimnazjalne i niższe). Najważniejsze wnioski 

z powyższych badań zostały uwzględnione w części diagnostycznej Programu jako istotne jakościowe 

uzupełnienie danych zastanych.  

 

2.1.Opis sytuacji demograficzno-społeczno-ekonomicznej 
 
W niniejszym podrozdziale zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące Bełchatowa, 

charakterystykę demograficzną mieszkańców wraz z trendami i prognozami oraz najważniejsze 

w kontekście zdrowia i potrzeb zdrowotnych elementy związane z jakością życia czyli m.in. sytuację 

społeczno-ekonomiczną oraz bezpieczeństwo. 

Podstawowe informacje 

Miasto Bełchatów leży w środkowej Polsce w województwie łódzkim, na południe od Łodzi. Jego 

powierzchnia wynosi obecnie  35 km2. Miasto jest siedzibą powiatu bełchatowskiego i graniczy z gminą 

wiejską Bełchatów. W 2015 r. Bełchatów był zamieszkiwany przez 58 667 mieszkańców, będąc tym samym 

piątym pod względem liczby ludności miastem w województwie.  

Bełchatów jest położony w pobliżu szlaków komunikacyjnych: przez miasto przebiega droga krajowa nr 74 

oraz dwie drogi wojewódzkie (nr 484 i nr 485), a także linia kolejowa z Rogowca do Piotrkowa, po której 

odbywa się ruch towarowy.  

                                                 
2 Jak wcześniej wspomniano, badania miały charakter jakościowy – stanowiły uzupełnienie danych zastanych 

i liczbowych, wskazując na pewne tendencje i potrzeby mieszkańców (nie miały charakteru ilościowego, nie były 
przeprowadzone na reprezentatywnej próbie i na ich podstawie nie można wyciągać wniosków dla wszystkich 
mieszkańców Bełchatowa). 
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Najbliższy port lotniczy obsługujący loty pasażerskie znajduje się w Łodzi, natomiast w odległości ok. 30 

km w Łasku mieści się lotnisko wojskowe, zaś 5 km na północ od Bełchatowa zlokalizowane jest prywatne 

lądowisko Bełchatów-Kałduny. Ponadto przy Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

funkcjonuje lądowisko sanitarne. 

Bliskość Łodzi – stolicy województwa wynosząca ok. 50 km nie pozostaje bez wpływu na lokalny rynek 

pracy, a także ma istotne znaczenie w kontekście dostępności specjalistycznych usług medycznych. 

Miasto Bełchatów podzielone jest na następujące mniejsze jednostki osiedlowe:  

• Osiedla 1 Maja 
• Osiedle Binków 
• Osiedle Budowlanych 
• Osiedle Dolnośląskie 
• Osiedle Konopnickiej 
• Osiedle Kopernika 
• Osiedle Okrzei 
• Osiedle Olsztyńskie 
• Osiedle Przytorze 
• Osiedle Słoneczne 
• Osiedle Tysiąclecia 
• Osiedle Wolność 
• Osiedle Żołnierzy POW 
• Osiedle Czaplinieckie 
• Bełchatówek 
• Dobrzelów 
• Osiedle Domiechowice 
• Osiedle Edwardów 
• Grocholice  
• Osiedle Lipy 
• Osiedle Ludwików 
• Osiedle Górnik 
• Politanice 
• Osiedle Zdzieszulice 
• Śródmieście 
• Osiedle Zamoście 
• Osiedle Łąkowa 
 

Struktura mieszkańców i trendy demograficzne 
 
W 2015 r. Bełchatów zamieszkiwało 58 667 mieszkańców, co stanowiło 52% ogółu populacji powiatu 

bełchatowskiego oraz 2,3% województwa łódzkiego. Bełchatów to piąte najbardziej zaludnione miasto 

w województwie łódzkim (po Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach i Tomaszowie Mazowieckim). 

Gęstość zaludnienia Bełchatowa w 2015 r. oscylowała w okolicach 1 694 os/km2, co było wartością zbliżoną 

dla Tomaszowa Mazowieckiego (1 549 os/km2) oraz Zduńskiej Woli (1 750 os/km2). Jak bywa zazwyczaj 

w  przypadku miast, wartość ta znacznie przewyższa średnią wartość dla powiatu, województwa czy kraju 

(odpowiednio 117, 137, 123 os/km2).  

W ostatnich latach nastąpił niewielki spadek liczby mieszkańców Bełchatowa – w stosunku do 2010 roku 

ich liczba zmniejszyła się o 1 992 osób (czyli blisko 3%.) Podobna dynamika ubytku populacji cechowała 

w analizowanym okresie województwo łódzkie (2%) oraz porównywane miasta: Tomaszów Mazowiecki, 
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Sieradz, Zduńską Wolę. Zjawisko zmniejszania się liczby mieszkańców wpisywało się także w tendencje 

ogólnopolskie. 

Wykres 1. Zmiana liczby mieszkańców Bełchatowa w latach 2010-2015 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 

 

Na rzeczywiste zmiany ludności jednostek terytorialnych wpływa ruch naturalny ludności oraz ruch 

migracyjny. W przypadku Bełchatowa w ostatnich latach obserwuje się ujemne saldo migracji, co oznacza, 

że więcej bełchatowian opuszcza miasto (wymeldowuje się) niż przybywa nowych mieszkańców 

(zameldowuje się). Jak ilustruje Tabela nr 1, w latach 2010-2014r. wskaźnik salda migracji wewnętrznych 

był ujemny, a w 2014 r. wynosił -8,7‰ (brak danych za 2015 r.). Procesy takie zachodzą także dla całego 

powiatu bełchatowskiego oraz województwa łódzkiego.  

 

Tabela 1. Zmiany salda migracji dla miasta Bełchatowa w latach 2010-2015 

wskaźnik/rok Bełchatów 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

saldo migracji -706 -701 -477 -612 -517 b.d. 

saldo migracji (na 1000 osób) -11,6 -11,6 -7,9 -10,2 -8,7 b.d. 

Źródło: BDL GUS, 2016 
 

Analizując z kolei naturalny ruch ludności, to dla Bełchatowa w 2015 r. liczba urodzeń żywych przewyższała 

liczbę zgonów, co skutkowało dodatnim przyrostem naturalny – wskaźnik ten w 2015 r. wynosił 3,2‰. 

Wskaźnik wyróżnia miasto pozytywnie na tle tendencji krajowych i wojewódzkich – ujemnego przyrostu 

naturalnego, natomiast jest zjawiskiem wpisującym się w trendy demograficzne obecne w powiecie 

bełchatowskim, gdzie wskaźnik przyrostu wynosił 0,7‰. Z kolei w poszczególnych analizowanych miastach 

województwa łódzkiego wskaźnik ten przyjmował ujemne wartości: Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki, 

Sieradz (por. Tabela 2).  

 
Tabela 2. Porównanie wskaźnika przyrostu naturalnego dla wybranych jednostek w 2015 r. [w ‰ 

 

Jednostka Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 

Polska -0,7 

woj. łódzkie -3,6 

powiat bełchatowski 0,7 

Bełchatów 3,2 

Tomaszów Mazowiecki  -3,7 

Sieradz  -1,3 

Zduńska Wola -3,7 

Źródło: BDL GUS, 2016 
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Jednakże należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni lat odnotowuje się spadek przyrostu naturalnego dla 

miasta Bełchatowa – w 2010 roku wynosił on 5,6‰, by w kolejnych latach przyjmować coraz niższe wartości 

(zob. Wykres 2). Z powyższych danych wynika, że zmniejszająca się liczba mieszkańców Bełchatowa 

wynika w dużej mierze z migracji mieszkańców tj. przeważającej liczbie wymeldowań nad 

zameldowaniami, ale też z niższego niż dawniej przyrostu naturalnego. 

 

Wykres 2. Przyrost naturalny dla Bełchatowa w latach 2010-2015 [w ‰] 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 

 
Struktura wieku i płci ludności Bełchatowa została zobrazowana na Rysunku 2 w formie piramidy. Relacja 

między udziałem kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych kształtuje się podobnie jak na 

poziomie całego kraju tj. nadwyżka mężczyzn nad kobietami dotyczy młodszych grup wiekowych, zaś 

starsze grupy wiekowe są zdominowane przez kobiety.  

 
Rysunek 2. Piramida wieku dla Bełchatowa w 2015 r. 
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W strukturze ludności według płci jest zauważalna nieznaczna przewaga liczby kobiet nad mężczyznami – 

w 2015 r. stanowiły one 51% ogółu mieszkańców (30 008). Współczynnik feminizacji dla Bełchatowa wyniósł 

zatem 105 i była to wartość niższa od średniej dla województwa łódzkiego (110) i  Polski (107), a także 

zauważalnie mniejsza od wartości dla Tomaszowa Mazowieckiego, Sieradza, Zduńskiej Woli (kolejno 113, 

112, 111). Generalnie współczynnik feminizacji rośnie wraz z wiekiem, odzwierciedlając powiększającą 

się przewagę liczebną kobiet w starszych grupach wiekowych. Zjawisko to zachodzi także w przypadku 

Bełchatowa, a najbardziej widoczny jest dla grupy osób powyżej 70 r.ż., dla których wskaźnik feminizacji 

wynosił już 157. 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku wskazuje na potencjał demograficzny danego terenu 

oraz perspektywy związane z zastępowalnością pokoleń. W Bełchatowie, jak i w całej Polsce, zauważa się 

stopniowe postępowanie procesów starzenia demograficznego.  

W 2015 r. struktura ludności według ekonomicznych grup wieku przedstawiała się następująco: osoby 

w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 lat) stanowiły 17,3 % mieszkańców Bełchatowa, ludność w wieku 

produkcyjnym 67,8%, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 14,9% ogółu mieszkańców. W porównaniu 

z rokiem 2010 nieznacznie zmniejszyła się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (o 0,6 p.p.), widoczny 

ubytek dotyczył także liczby osób w wieku produkcyjnym (o niemal 5 p.p.), z kolei wzrosła liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym (o 5,3 p.p.) 

 

Wykres 3. Struktura mieszkańców wg ekonomicznych grup wieku dla Bełchatowa w 2010 r.[w %] 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 

 

Wykres 4. Struktura mieszkańców wg ekonomicznych grup wieku dla Bełchatowa w 2015 r. [w %] 

  
Źródło: BDL GUS, 2016 
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Udział liczby osób w wieku przedprodukcyjnym na tle porównywanych jednostek miejskich prezentuje się 

dość podobnie, jednocześnie jest niższy od średniej dla kraju (18%) i powiatu (18,3%), a wyższy od średniej 

województwa (16,8%). 

Struktura mieszkańców Bełchatowa pod względem udziału ludności w wieku poprodukcyjnym jest 

korzystniejsza niż dla powiatu (16,2%), województwa (21,8%) czy Polski (19,6%), wypada zdecydowanie 

korzystniej także na tle Tomaszowa Mazowieckiego, Sieradza i Zduńskiej Woli, gdzie przedstawiciele tej 

grupy wiekowej stanowią powyżej 1/5 ogółu mieszkańców tych miast (por. Wykres 5).  

 

 
Wykres 5. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w 2015 r. na tle porównywanych jednostek [w %] 

 

 
 

Źródło: BDL GUS, 2016 

 
Wśród osób w wieku produkcyjnym cały czas przeważa grupa w wieku mobilnym czyli poniżej 45 r.ż.               

(18-44 lata)– stanowiąc 60%. Jednak na tle kraju czy województwa jest to nieco mniej korzystna proporcja 

– w Polsce grupa w wieku mobilnym w 2015 r. stanowiła 63% populacji osób w wieku produkcyjnym, z kolei 

w województwie łódzkim – 61,7% . 

Na temat zmian struktury mieszkańców, ale także na temat ich potrzeb można wnioskować w oparciu 

o wskaźniki obciążenia demograficznego, które ilustrują relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi 

ekonomicznymi grupami wieku. W Bełchatowie w 2015 r. wskaźniki te kształtowały się następująco: na 100 

osób w wieku produkcyjnym przypadało 47 osób w wieku nieprodukcyjnym, natomiast 22 osób w wieku 

poprodukcyjnym przypadało na 100 osób w wieku produkcyjnym. Z kolei na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym przypadało 86 osób w wieku poprodukcyjnym. Generalnie wartości wszystkich trzech 

omawianych powyżej wskaźników są dla Bełchatowa niższe od średnich dla kraju i województwa, a różnice 

te ilustruje zamieszczony poniżej wykres 6. Zwłaszcza w przypadku ostatniej z omawianych relacji 

Bełchatów zdecydowanie wyróżniał się i plasował na korzystnej pozycji, gdyż ludność w wieku 

poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym była równa 109 dla Polski oraz 

130 dla województwa łódzkiego. 
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Wykres 6. Wskaźniki obciążenia demograficznego w 2015 r. dla wybranych jednostek 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 

 
Przytoczone dane pozwalają stwierdzić, że miasto Bełchatów wciąż posiada korzystniejszą strukturę 

demograficzną od województwa łódzkiego czy kraju, jednakże niekorzystne zmiany demograficzne z roku 

na rok postępują i konieczne jest podejmowanie działań, które będą odpowiadać na potrzeby starzejącego 

się społeczeństwa. Dla jednostek samorządu terytorialnego wiąże się to ze wzmocnionym planowaniem 

i podejmowaniem działań z zakresu polityki zdrowotnej oraz polityki społecznej, dotyczących zarówno 

poszerzania oferty usług i wsparcia kierowanego do seniorów, jak i dbałości o dostosowanie infrastruktury 

do potrzeb osób starszych. Ważne jest zatem wspieranie i rozwijanie sieci placówek oferujących opiekę 

nad osobami starszymi, zależnymi, niesprawnymi, a także poszerzanie dostępu do badań profilaktycznych 

i opieki geriatrycznej.  

W tym kontekście warto mieć na uwadze, że w ostatnich latach ulega wydłużeniu przeciętne dalsze trwanie 

życia Polaków i Polek, a więc także bełchatowian i bełchatowianek, a co za tym idzie – powiększa się grupa 

seniorów potrzebujących specjalistycznej opieki i usług zdrowotnych. Obecnie tj. dla osób urodzonych  

w 2015 r. przeciętne dalsze trwanie życie wynosi 73,6 lat dla Polaków i 81,6 dla Polek. Z kolei dla 

mieszkańców województwa łódzkiego: dla mężczyzn 71,4, a dla kobiet 80,4. Natomiast szacunki dalszego 

trwania życia dla obecnych 60-latków kształtują się następująco: 18,2 lat dla mieszkańców województwa 

łódzkiego oraz 23,4 dla mieszkanek województwa łódzkiego, podczas gdy dla Polski średnia ta jest 

minimalnie wyższa: 19 lat w przypadku mężczyzn oraz 24,1 w przypadku kobiet. Są to wartości nieco 

wyższe w porównaniu do tych z 2010 roku.  

Prognozy trendów demograficznych dla Polski na lata 2014-2050 wskazują na spadek liczby ludności 

powiązany z ujemnym przyrostem naturalnym (systematyczny spadek urodzeń spodziewany jest 

we wszystkich regionach kraju), zmniejszaniem się liczebności kobiet w wieku rozrodczym. Procesom tym 

towarzyszyć będzie systematycznie postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Szacuje się, że osoby 

w wieku 65+ w 2050 r. będą stanowiły prawie 1/3 populacji Polski. 

Równolegle do obniżającego się poziomu umieralności, wydłużać się będzie przeciętne trwania życia. 

Przewiduje się, że w 2050 r. mężczyźni będą żyli o ok. 9 lat dłużej niż obecnie, natomiast kobiety o ok. 6 

lat dłużej. Mężczyźni będą żyli przeciętnie 82,1 lat, zaś kobiety 87,5 lat, co wskazuje na spadek różnicy 

w przeciętnym trwaniu życia mężczyzn i kobiet (o ok. 5,4 lat) i jednocześnie na mniejszą nadumieralność 
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mężczyzn3. Dla województwa łódzkiego także prognozuje się wydłużenie oczekiwanej długość życia w 2050 

dla mężczyzn wynosić będzie 80,8, a dla kobiet 86,8. 

Województwo łódzkie jest trzecim z kolei województwem (po opolskim i świętokrzyskim) o najwyższych 

prognozowanych spadkach ludności do roku 20204. W przeciągu lat 2014-2020 prognozuje sie, że liczba 

mieszkańców łódzkiego spadnie o 68 tys. osób, czyli będzie to zmiana na poziomie 2,7% (z 2 502 407 

mieszkańców w 2014 r., do 2 434 078 w 2020 r.), zaś w dalszej perspektywie roku 2050 szacowany jest 

spadek do wartości 1 999 131 osób zamieszkujących ten region. Ogólnie tempo spadku zbliżone do zmian 

dla ludności całej Polski (do 2020 r. spadek na poziomie 3%). Struktura wieku i płci województwa łódzkiego 

będzie zmieniać sie podobnie jak w pozostałych regionach i mieścić w ogólnopolskich tendencjach, jednak 

będzie ono województwem o nieco starszej strukturze mieszkańców. Prognozowany dla województwa 

łódzkiego spadek liczby mieszkańców w 2020 r. dotyczyć będzie grupy wiekowej 0-14 lat (-2,8%) oraz 15-

64 (-8,1%), natomiast dla grupy powyżej 65 r.ż. przewiduje się wzrost (o ok.19%). Prognozowane zmiany 

w województwie łódzkim wypadają niekorzystne na tle innych województw ze względu na prognozowany 

rekordowy spadek ludności w wieku produkcyjnym (15-64 lata) – aż o 8,1% (z czego nieco większy spadek 

jest prognozowany dla  wieku produkcyjnego mobilnego niż dla niemobilnego)5.  

Procesy te swoje odzwierciedlenie znajdą też w strukturze mieszkańców powiatu bełchatowskiego. 

Dla miast i dla całego powiatu przewiduje się spadek liczby mieszkańców, przy czym po 2020 dla miast 

powiatu bełchatowskiego liczba zgonów zacznie przewyższać liczbę urodzeń, przy w miarę stałym odpływie 

migracyjnym mieszkańców. Szacowana liczba mieszkańców powiatu bełchatowskiego w 2020 r. miałaby 

wynosić 111 868, zaś w 2050 r. – 95 879, a zatem zmiana między 2014 a 2020 wyniesie ok. -1%. Ponadto, 

dla każdej z 18 gmin miejskich województwa łódzkiego przewiduje się spadek liczby ludności do 2020 r., 

a skala redukcji liczby mieszkańców będzie wahać się od ok 0,37% do 4,4%6. Jednocześnie, dla powiatu 

bełchatowskiego zwiększać się będzie grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – zarówno w liczbach 

bezwzględnych, jak i jeśli chodzi o procentowy udział tej grupy w całej populacji (z 14,8% w 2014, przez 

17,5% w 2020, aż do 28,1% w 2050 r.). 

Na podstawie powyższych prognoz, można przewidzieć, że będzie następował stopniowy spadek liczby 

mieszkańców Bełchatowa. Zakładając tempo spadku mieszkańców na poziomie ok. 0,6%/rok, w 2020 r. 

liczba mieszkańców wyniesie w przybliżeniu 57 108 osób7. Jednocześnie do tego roku zdecydowanie 

wzrośnie liczba osób w wieku 65-74 lata – do ok. 7 tys. (z 4 tys. w 2015 r.), a więc szacowana zmiana 

wyniesie 69%. Ta skala wzrostu znacznie przewyższy zakładaną zmianę dla innych miast województwa np. 

Tomaszowa Mazowieckiego. 

Podsumowując, prognozowane procesy starzenia populacji województwa łódzkiego będą przebiegać 

szybciej w przypadku miast, przejawiając się w spadku liczby ludności jednostek miejskich przy 

jednoczesnym wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym. Procesy te będą także zachodziły 

                                                 
3 Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014. 
4 Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014. 
5 Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego, 2016, Pracownia Naukowo-Edukacyjna Primus, 2016. 
6 Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego, 2016, Pracownia Naukowo-Edukacyjna Primus, 2016. 
7 Na podst. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa, Consus Carbon Engineering, Kraków 2015. 
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w powiecie bełchatowskim oraz w Bełchatowie, dlatego w planowaniu działań z zakresu obszaru ochrony 

zdrowia na najbliższe lata, warto mieć na uwadze potrzeby powiększającej się grupy starszych 

mieszkańców. 

 
Struktura lokalnego rynku pracy 
 

W 2015 roku na terenie Bełchatowa działało 5 453 podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 

(stan na koniec 2015 roku), z czego niecałe 2% stanowiły podmioty sektora publicznego. Z roku na rok 

liczba przedsiębiorstw powiększa się – w porównaniu do 2010 roku wzrosła o 146 podmiotów, co  daje 

blisko 3-procentowy wzrost. Jednakże analizując przedsiębiorstwa w odniesieniu do liczby ludności, należy 

zauważyć, że zarówno ich liczba, jak i tempo zmian jest niższe w porównaniu do województwa łódzkiego, 

jak i w skali kraju. Odzwierciedleniem tej sytuacji jest wskaźnik opisujący liczbę osób prowadzących 

działalność gospodarczą na 1 000 osób. Na tle porównywanych jednostek to powiat bełchatowski 

charakteryzuje się najniższą wartością tego wskaźnika, natomiast miasto Bełchatów wypada nieco gorzej 

na tle województwa i Polski ogółem. Biorąc pod uwagę perspektywę długookresową, w latach 2010-2015 

omawiane wskaźniki dla miasta ulegają systematycznemu wzrostowi, co jest charakterystyczne również  

w  skali kraju czy województwa łódzkiego. 

Wykres 7. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności w latach 2010-2015 
w Bełchatowie na tle porównanych jednostek 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 

 

W strukturze wielkościowej przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Bełchatowa dominują 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 9 osób. W 2015 roku stanowiły one nieco ponad 95% 

z ogółu przedsiębiorstw zarejestrowanych granicach miasta. Małe przedsiębiorstwa (od 10-49 

pracowników) stanowią ok 3,7%, z kolei odsetek firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników stanowią 

wynosi 1,1%. Struktura ta nie odbiega znacząco od sytuacji w powiecie bełchatowskim, województwie 

łódzkim czy kraju ogółem.  
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Tabela 3. Struktura wielkościowa przedsiębiorstw w Bełchatowie na tle porównanych jednostek w 2015 roku 
[%] 

Jednostka terytorialna 

Klasa wielkości przedsiębiorstw (liczba zatrudnianych pracowników) 

0-9 10-49 50-249 pow. 250 

Polska 95,68 3,52 0,70 0,09 

Województwo łódzkie 95,18 3,98 0,74 0,09 

Powiat bełchatowski 94,83 4,07 0,91 0,13 

Bełchatów  95,16 3,69 1,01 0,09 

Źródło: BDL GUS, 2016 

 
Najwięcej osób na terenie miasta Bełchatowa prowadzi działalność gospodarczą w sekcji G - Handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28,4%), a następnie 

w sekcji F -Budownictwo (12,4%) i sekcji M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12%). W tych 

trzech sektorach łącznie zarejestrowanych jest blisko 53% z ogółu przedsiębiorstw, zlokalizowanych 

na terenie Bełchatowa. Statystyki te nie różnią się znacząco od struktury dla powiatu bełchatowskiego, 

województwa łódzkiego czy kraju ogółem. 

 
Tabela 4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 

 

Sekcja PKD 

Udział % 
w ogólnej 

liczbie 
podmiotów 

gospodarczych 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,3 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 0,1 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 8,1 

Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0,1 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 0,2 

Sekcja F – Budownictwo 12,4 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 28,4 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 5,3 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,5 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 3 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4,8 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,9 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2,5 
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Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 0 

Sekcja P – Edukacja 3,1 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 9,3 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,5 

Sekcje S, T, U - Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby, Organizacje i zespoły eksterytorialne 5,4 

Źródło: BDL GUS, 2016 
 

Na strukturę gospodarczą Bełchatowa istotny wpływ ma obecność w odległości 10 km od miasta, 

największego w Polsce zagłębia paliwowo-energetycznego, w skład którego wchodzą PGE Kopalnia Węgla 

Brunatnego „Bełchatów” S.A oraz PGE Elektrownia „Bełchatów” S.A. Są to dwa największe zakłady pracy 

w powiecie (zarówno pod względem wielkości przychodów, jak i zatrudnienia), które profilują lokalny 

rynek. Powiat bełchatowski jest bowiem jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w regionie. 

Przyglądając się strukturze sektorowej przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie powiatu 

bełchatowskiego, należy zauważyć, że to właśnie przemysł generuje ok. 50% miejsc pracy w powiecie. 

Zatrudnianie znajdują tam głównie mieszkańcy okolicznych gmin, w tym miasta Bełchatowa. 

Kolejnym czynnikiem kształtującym sytuacje na lokalnym rynku pracy jest zjawisko bezrobocia. W 2015 

roku (stan na koniec IV kwartału) w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2341 osób,  

co stanowi blisko połowę z ogółu bezrobotnych z terenu powiatu bełchatowskiego. W latach 2012-2015 

obserwujemy tendencję spadkową w liczbie osób pozostających bez pracy (z 3701 osób w 2012 roku do 

2341 w 2015 roku). Przyglądając się bliżej strukturze bezrobotnych zamieszkujących miasto Bełchatów, 

należy zauważyć, że w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się kobiety. W 2015 roku stanowiły one 

bowiem aż 62,6% z ogółu bezrobotnych zamieszkujących Bełchatów i na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik 

ten utrzymuje się na podobnym poziomie. Generalnie powiat bełchatowski na tle województwa łódzkiego, 

charakteryzuje się szczególnie niekorzystną sytuacją kobiet na rynku pracy, na co niewątpliwie wpływ ma 

struktura lokalnego rynku pracy, zdominowanego przemysłem ciężkim, gdzie zatrudnienie znajdują 

głównie mężczyźni8. Biorąc pod uwagę pozostałe charakterystyki bezrobocia w Bełchatowie, osoby w wieku 

produkcyjnym do 44 roku życia stanowią ponad 60% w strukturze bezrobotnych ogółem. Dodatkowo, udział 

osób długotrwale bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy dłużej niż 12 miesięcy) jest również 

wysoki, bo na przestrzeni ostatnich lat oscyluje wokół 40%.  
 

Tabela 5. Struktura osób bezrobotnych na terenie miasta Bełchatowa w latach 2012-2015 (stan w końcu IV 
kwartału) 

Rok 
Liczba osób 

bezrobotnych 
ogółem 

Udział kobiet 
W wieku 

18-44 lata 
 

Zarejestrowani w 
okresie 12 miesięcy od 
dnia ukończenia szkoły 

Zarejestrowani 
dłużej niż 12 

miesięcy 

2015 2341 62,6% 63,1% 4,3% 40% 

2014 2964 60,5% 66,4% 5,3% 42,1% 

2013 3771 58,9% 66,7% 0,1% 39,5% 

2012 3701 59,8% 67,1% 6,3% 35,6% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PUP Bełchatów 

                                                 
8 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w raporcie z badania pn. „Przyczyny bezrobocia kobiet w powiecie 

bełchatowskim”, zrealizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. 
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Na tle porównywanych jednostek terytorialnych, należy zauważyć, że to Bełchatów wypada najlepiej pod 

względem liczby osób pozostających bez pracy przypadających w przeliczeniu na 100 osób w wieku 

produkcyjnym. Omawiany wskaźnik w Bełchatowie wyniósł blisko 6, podczas gdy w Tomaszowie 

Mazowieckim i Sieradzu oscylował wokół wartości 8. W Zduńskiej Woli na 100 osób w wieku produkcyjnym 

przypada nieco powyżej 9 bezrobotnych. 

 

Tabela 6. Struktura bezrobotnych w Bełchatowie na tle jednostek porównawczych 

Jednostka terytorialna Bezrobotni ogółem 
Liczba bezrobotnych przypadająca na 

100 osób w wieku produkcyjnym 

Tomaszów Mazowiecki  3066 8,0 

Sieradz 2125 7,8 

Zduńska Wola9 2503 9,4 

Bełchatów  2341 5,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2016 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy gospodarczej Bełchatowa można stwierdzić, że miasto 

charakteryzuje się stosunkowo zróżnicowaną strukturą branżową lokalnej gospodarki. Jednocześnie 

struktura branżowa firm prowadzących działalność na terenie Bełchatowa nie odbiega znacząco od 

struktury gospodarki Polski i województwa łódzkiego. Niewątpliwym czynnikiem oddziałującym 

na kondycję lokalnego rynku pracy jest obecność w sąsiedztwie miasta największego w Polsce zagłębia 

paliwowo-energetyczne. Ma to swoje konsekwencje w strukturze zatrudnienia, bowiem w branżach tych 

pracę znajdują głównie mężczyźni. Między innymi z tego względu w strukturze osób pozostających bez 

pracy zarówno na terenie miasta Bełchatowa, jak i powiatu ogółem dominują kobiety.  

 

Pomoc społeczna 
 

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Bełchatowie realizowane są głównie przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Do podstawowych zadań Ośrodka należy wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia 

i możliwości. Jak wynika z danych GUS, w 2015 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

wyniosła 3 497, a liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w Bełchatowie – 1 

732. Biorąc pod uwagę perspektywę średniookresową, należy zauważyć, że w latach 2010-2013 liczba 

rodzin korzystających z pomocy społecznej systematycznie rosła, by spaść po 2013 roku. Dodatkowo, 

w latach 2010-2015 obserwujemy systematyczny spadek w liczbie rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne 

na dzieci. W 2015 roku liczba rodzin, którym udzielono wsparcia finansowego na dzieci wyniosła 1 065, 

co daje blisko 38% spadek w porównaniu do 2010 roku. 

 

 
 

                                                 
9 Dane za 2014 rok. 
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Wykres 8. Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej w latach 2010-2015 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 

 

W odniesieniu do porównywanych jednostek terytorialnych, należy zauważyć, że Bełchatów wypada 

stosunkowo korzystnie na tle Tomaszowa Mazowieckiego i Zduńskiej Woli. W 2015 roku w Bełchatowie na 

100 mieszkańców przypadało 6 osób korzystających z pomocy społecznej, podczas gdy w Zduńskiej Woli 

wskaźnik ten wyniósł 6,4, a w Tomaszowie Mazowieckiem blisko 9. Na tle analizowanych jednostek 

najlepiej wypada Sieradz, gdzie na 100 osób zamieszkujących tę gminę przypadało nieco powyżej 4 osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Analizując omawiany wskaźnik na przestrzeni ostatnich 

lat należy zauważyć, iż sytuacja we wszystkich porównywanych gminach miejskich podlegała podobnym 

przeobrażeniom z niewielkimi odchyleniami. Generalnie w 2015 r. w stosunku do 2010 roku nastąpił wzrost 

klientów pomocy społecznej na 100 mieszkańców w Bełchatowie i Zduńskiej Woli, a spadek w Sieradzu 

i Tomaszowie Mazowieckim. 
 

Wykres 9. Liczba osób korzystająca z pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 mieszkańców w Bełchatowie na 
tle porównywanych jednostek w 2015 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS, 2016 
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Charakter wsparcia udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zależy od grupy 

objętej pomocą, jak i od problemów, z którym borykają się osoby korzystające z pomocy Ośrodka. I tak, 

w 2015 roku z usług opiekuńczych i specjalistycznych w formie rehabilitacji fizycznej skorzystało 145 osób. 

Dodatkowo osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności 

kierowane są do Domu Pomocy Społecznej (DPS). Jak wynika ze sprawozdania MOPS za 2015 rok, w ciągu 

roku liczba osób z terenu Bełchatowa przebywających w DPS wyniosła 69, w tym 14 podopiecznych 

przebywa tam na stałe.  

Kolejną formą wsparcia udzielanego przez Ośrodek jest możliwość skorzystania z pomocy asystenta 

rodziny. Jest to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła 

pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. W 2015 roku 

w  Bełchatowie wsparciem asystenta rodziny objęto 44 rodziny, u których najczęściej zdiagnozowano 

problemy związane z trudnościami w opiece i wychowywaniem dzieci. 

MOPS przyczynia się do poszerzania oferty usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych. W 2015 r. 

80 osób było objętych pomocą usługową, a łączna liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych wyniosła 

16 747, zatrudniono też 2 nowe opiekunki środowiskowe10. 

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Bełchatowa funkcjonuje Ośrodek 

Pomocy Dzieciom i Rodzinie (OPDiR). Placówka ta zapewnia pomoc dzieciom, które wywodzą się ze 

środowisk zagrożonych patologią społeczną, spowodowaną m.in. alkoholizmem jednego lub obojga 

rodziców. W ramach działalności Ośrodka można wyróżnić m.in. 

• prowadzenie placówek wsparcia dziennego: Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ster” i świetlicy 

środowiskowej „Promyk” dla dzieci młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych,  

• pomoc w prowadzeniu grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej „Azymut” poprzez 

zapewnienie opieki dzieciom jej uczestników, 

• prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi.  

Do placówek świetlicowych OPDiR w 2015 roku uczęszczało łącznie 76 dzieci. 

Podsumowując, w Bełchatowie obserwowany jest malejący trend w liczbie osób, korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. Od 2013 roku maleje liczba rodzin, które korzystają ze środowiskowej 

pomocy społecznej, jak i liczba osób, które otrzymują zasiłki rodzinne na dzieci. Jest to niewątpliwie 

pozytywnym sygnałem, który świadczy o poprawie sytuacji ekonomicznej ludności zamieszkującej 

Bełchatów. 

Organizacje pozarządowe 
 
Na terenie miasta Bełchatowa działa ok. 100 organizacji pozarządowych (104 w 2013 roku)11. Z tego blisko 

¼ zajmuje się działalnością w zakresie szeroko pojmowanej tematyki zdrowotnej (ochrona, promocja, 

profilaktyka).  

                                                 
10 Sprawozdanie za 2015 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 

2014-2020, Bełchatów 2016, Urząd Miasta Bełchatowa. 
11 Wykaz organizacji pozarządowych w 2013r. opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa 

http://www.belchatow.pl/2013-07-10-05-57-13/organizacje-pozarzadowe/wykaz-organizacji-pozarzadowych, 

http://www.belchatow.pl/2013-07-10-05-57-13/organizacje-pozarzadowe/wykaz-organizacji-pozarzadowych
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Wśród nich znajdują się: 

• Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT 

• Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” 

• Fundacja „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej” 

• Fundacja „Zdrowie - Trzeźwość” 

• Fundacja „Akademia Zdrowego Życia” 

• Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy w Bełchatowie 

• Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miasta i Gminy 

• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Bełchatowie 

• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Bełchatowie 

• Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe 

• Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” 

• Stowarzyszenie p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPIRO 

• Stowarzyszenie Profilaktyka Zdrowotna dla Bełchatowa 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” 

• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” 

• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej- Oddział w Bełchatowie 

• Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych 

• Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw 

• Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” 

• Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii „Most” 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Bełchatowie 

 

Ponadto na terenie Bełchatowa działalność prowadzi blisko 40 stowarzyszeń i klubów o profilu sportowym, 

które propagując różne formy aktywności fizycznej, działają w pewien sposób prozdrowotnie.  

Część z wyżej wymienionych stowarzyszeń prowadzi aktywną działalność profilaktyczną i edukacyjną, co 

podkreślali także uczestnicy warsztatów i panelu eksperckiego. Działania te podejmowane są często we 

współpracy z Urzędem Miasta Bełchatowa, instytucjami publicznymi, placówkami oświatowymi itp.  

Poza działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na terenie Bełchatowa funkcjonują również 

organizacje pozarządowe działające na polu pomocy społecznej. Obecnie na terenie Bełchatowa 

funkcjonuje ok. 18 organizacji zajmujących się pomocą społeczną w tym pomocą rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans. Należą do nich: 

• Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

• Krajowe Stowarzyszenie Polski Blok Ludowy 

• Bełchatowskie Stowarzyszenie "Amazonki" 

• Fundacja Tesera 

• Fundacja "Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej" 
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• Fundacja Społeczna "Solidarni" 

• Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Energetyk" 

• Bełchatowska Fundacja "Serce dla Chorych" 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum"  

• Ośrodek Realizacji Inicjatyw 

• Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot (B.C.P.B. Monar-Markot) 

• Centrum Wolontariatu przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie 

• Ośrodek Profilaktyki i Rozwoju Osobowości OPiRO 

• Stowarzyszenie "Dzieci w Europie" 

• Fundacja Radiowej Pomocy "Serce za Serce" 

• Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii "Most" 

• Bełchatów, woj. łódzkie 

• Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej "Zgrzyt" 

 
Placówki wsparcia  
 

Na terenie Bełchatowa pomoc opiekuńczo-wspomagająca skierowana do różnych wrażliwych grup 

społecznych realizowana jest przez placówki opieki dziennej, placówki stacjonarne takie jak dom pomocy 

społecznej czy środowiskowy dom samopomocy. 

Domy pomocy społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne 

osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu podeszłego wieku, choroby lub niepełnosprawności. 

Na terenie Bełchatowa funkcjonuje jedna tego typu placówka – Dom Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle somatycznie chorych, mieszczący się przy ul. Dąbrowskiego 2, będący jednostką Powiatu 

Bełchatowskiego. W 2015 r. placówkę zamieszkiwało 92 mieszkańców [BDL, GUS].  

Środowiskowe domy samopomocy to jednostki organizacyjne resortu pomocy społecznej, działające na 

zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom. Zadaniem tych instytucji jest 

budowanie wsparcia społecznego, przygotowania do życia w społeczeństwie i funkcjonowania, kierowane 

do osób przewlekle psychicznie chorych oraz do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na terenie miasta 

Bełchatowa funkcjonuje jedna tego typu placówka – Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” 

zlokalizowany przy ul. Św. Barbary 5, będący jednostką Miasta Bełchatowa. Jest to placówka dziennego 

pobytu typu ABC, która zapewnia wsparcie dorosłym osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnym intelektualnie z terenu miasta Bełchatowa (osobom przewlekle psychicznie chorym – 

typ A, osobom upośledzonym umysłowo – typ B i osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych – typ C). Do podstawowych zadań jednostki należy prowadzenie rehabilitacji 

psychospołecznej, umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie oraz 

rozwijanie umiejętności samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Ośrodek oferuje 

indywidualne i grupowe programy wspierająco–aktywizujące, różne formy terapii, specjalistyczną opiekę 

medyczną.  
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Na terenie Bełchatowa znajdują się dwie placówki udzielające pomocy osobom bezdomnym. Jedną z nich 

jest Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Czaplinieckiej 7A prowadzone przez Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie. Jest to placówka całodobowa, która dysponuje 

45 miejscami (w zimie zaś udostępnia 55 miejsc noclegowych). Funkcjonowanie schroniska jest możliwe 

dzięki dotacjom z budżetu Miasta – w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. 

„Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych z terenu miasta Bełchatowa” dla organizacji III sektora.  

W 2015 r. Miasto Bełchatów przyznało dotację na zadanie pn. „Prowadzenie Schroniska dla osób 

bezdomnych z terenu Bełchatowa” w wysokości 90.000,00 zł12. Drugą instytucją, która także oferuje 

wsparcie osobom borykającym się z bezdomnością jest Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-

Markot”, które nadzoruje Zarząd główny Stowarzyszenia Monar w Warszawie. Placówka dysponuje 100 

miejscami (zimą – 120), a z jej wsparcia korzystają osoby bezdomne z terenu całego kraju, w tym także 

z Bełchatowa.  

W 2015 r. łączna liczba osób korzystających z miejsc pobytu w Schronisku dla Bezdomnych oraz 

w Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot wynosiła 273, w tym 144 z nich to osoby 

z Bełchatowa13. Miasto wspiera instytucje prowadzące programy wychodzenia z bezdomności, a w 2015 

roku indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności były objęte 122 osoby z terenu Bełchatowa. 

Z kolei liczba osób z terenu Bełchatowa, które opuściły placówki i usamodzielniły się wyniosła 37. 

Pozostałe placówki oferują wsparcie dzienne w formie świetlic środowiskowych (w 2015 r. uczęszczało 372 

dzieci)  oraz warsztatów terapii zajęciowej. Są to:   

• Świetlica Socjoterapeutyczna „Ster”,  

• Świetlica Środowiskowa „Promyk”, 

• Świetlica Środowiskowa „Arka”, 

• Ośrodek Wsparcia Rodziny, 

• Klub Środowiskowy OSW „Strzelca”14 

• Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnoprawnych (prowadzony przez Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie).  

W ramach wspierania osób niepełnosprawnych na terenie miasta Bełchatowa podejmowane są zarówno 

przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i tzw. działania miękkie prowadzone we współpracy między 

instytucjami pozarządowymi, publicznymi, Urzędem Miasta Bełchatowa. W 2015 r. podczas realizacji 

inwestycji drogowych dokonano zmian związanych z usuwaniem barier architektonicznych np. obniżenie 

krawężników w miejscach przejść dla pieszych (np. przebudowa ul. Piotrkowskiej, przebudowa w obrębie 

os. Politanice).  

                                                 
12 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za rok 2015. 
13 Sprawozdanie za 2015 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 

2014-2020, Bełchatów 2016. 
14 Sprawozdanie za 2015 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 

2014-2020, Bełchatów 2016. 
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Jeśli chodzi natomiast o działania społeczne, to w 2015 r. zrealizowano ogółem 26 projektów skierowanych 

do osób niepełnosprawnych, w których łącznie wzięło udział 1 693 osób. Działania w tym zakresie 

prowadziły: 

• szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (m.in.: „Mikołajki integracyjne”, 

„Lekkoatletyka dla każdego”, „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, 

„Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka”, „Międzynarodowy Dzień Tolerancji”, „Paraolimpiada 

dla dzieci i młodzieży”, „Pożegnanie lata” – spotkanie integracyjne, „Mam talent”, 

„Niepełnosprawny czyli kto?” – konkurs, „Wygrajmy razem” – turniej), 

• organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób niepełnosprawnych 

„Przystań”: „Zielone zawody”, „Aktywność kluczem do zdrowia”, 

• Muzeum Regionalne w Bełchatowie („Polski savoir-vivre” – lekcja edukacyjna w formie krótkiego 

przewodnika po polskiej obyczajowości dla uczestników Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Bełchatowie, „Łódzkie warte utrwalenia i pokazywania – mało znane i jeszcze 

nieodkryte” – wystawa poplenerowa prac malarskich i graficznych twórców niepełnosprawnych), 

• Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie („Taniec bez barier”, Obchody X-lecia Stowarzyszenia 

„Amazonki”, Wystawa prac z placówek objętych opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), 

• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Bełchatowie, („Książka na telefon”, Cykl zajęć 

z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie, Zajęcia z dziećmi 

z Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 3 w Bełchatowie”, „Oferta książkowa, 

multimedialna i sprzętowa skierowana do osób niepełnosprawnych”)15. 

Wsparcie w Bełchatowie kierowane do różnych grup społecznych przez rozmaite instytucje można uznać 

za stosunkowo dobrze dostępne. Na skuteczność i rozwój tego typu usług korzystnie wpływa współpraca 

między Urzędem Miasta a organizacjami publicznymi, stowarzyszeniami i innymi podmiotami. Jednakże, 

w kontekście procesów starzenia się społeczeństwa, istniejące placówki oferujące pomoc w opiece nad 

osobami starszymi i przewlekle chorymi nie zaspakajają w pełni potrzeb mieszkańców Bełchatowa. 

Uczestnicy warsztatów oraz panelu eksperckiego zwracali uwagę na problem, jakim jest odczuwalny 

deficyt możliwości zabezpieczenia opieki dla ludzi starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych. 

Większość respondentów, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na pytanie w badaniu ankietowym 

dotyczące dostępności do opieki/pomocy w opiece nad osobami starszymi w Bełchatowie, oceniła 

tę  dostępność jako złą lub bardzo złą (33% badanych, podczas gdy 40% wybrało odpowiedź „nie mam 

zdania”). Podczas warsztatów oraz panelu eksperckiego sygnalizowano zatem potrzebę rozwijania usług 

wspierających i opiekuńczych w Bełchatowie np. poprzez stwarzanie warunków dla powstawania miejsc 

opieki dziennej, całodobowej opieki stacjonarnej oraz poszerzania oferty indywidualnych usług 

pielęgnacyjno-opiekuńczych. W tym kontekście poruszano także kwestię rozwijania wsparcia 

psychologicznego oraz „organizacyjnego” dla opiekunów i rodzin osób zależnych. 

                                                 
15 Sprawozdanie za 2015 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 

2014-2020, Bełchatów 2016. 
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Bezpieczeństwo 
 

Na terenie miasta Bełchatowa o bezpieczeństwo mieszkańców dbają przede wszystkim służby, do których 

należy zaliczyć Straż Miejską, Komendę Powiatową Policji w Bełchatowie oraz Komendę Straży Pożarnej 

w Bełchatowie. Przyglądając się statystykom dotyczącym bezpieczeństwa publicznego, należy zauważyć, 

że sytuacja w Bełchatowie jest pod tym kątem zróżnicowana. 

Do analizy sytuacji bezpieczeństwa publicznego na terenie Bełchatowa wykorzystano m.in. dane 

znajdujące się w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, sprawozdania i statystyki Komendy 

Powiatowej Policji, Straży Miejskiej i Komendy Straży Pożarnej w Bełchatowie. 

W tabeli poniżej zestawiono najważniejsze wskaźnik dotyczące poszczególnych rodzajów przestępstw 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dla Bełchatowa oraz trzech innych gmin wykorzystanych do 

porównania16. Na tle wszystkich wskaźników, najsłabiej wypadł Tomaszów Mazowiecki, który w przypadku 

6 na 14 analizowanych przestępstw osiągnął największą wartość. Natomiast Bełchatów wypadł mniej 

korzystnie, jeśli chodzi o wskaźniki dotyczące takich przestępstw jak uszczerbek na zdrowiu, bójka 

i pobicie oraz posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. Wartości dla tych 

przestępstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców były największe w Bełchatowie. 

 
Tabela 7. Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa dla miasta Bełchatowa na tle jednostek porównawczych 

 

L.p. Rodzaj przestępstwa Bełchatów 
Zduńska 

Wola 
Tomaszów 
Mazowiecki 

Sieradz 

1. Ogółem 133,18 101,31 144,80 141,45 

2. Kryminalne 94,00 63,78 105,08 100,47 

3. 
Rozbój, kradzież rozbójnicza, 
wymuszenie 

0,67 1,61 1,24 0,93 

4. Uszczerbek na zdrowiu 4,71 2,76 4,48 3,47 

5. Bójka i pobicie 1,35 0,92 0,46 0,69 

6. Kradzież z włamaniem 15,30 7,83 21,02 14,82 

7. Uszkodzenie rzeczy 11,43 6,91 11,59 9,95 

8. Kradzież 21,86 14,05 24,57 24,31 

9. 
Udzielanie innej osobie środków 
odurzających lub substancji 
psychotropowych 

0,50 4,84 0,93 3,70 

10. 
Posiadanie środków odurzających lub 
substancji psychotropowych 

7,74 3,91 5,10 4,17 

11. 
Kierowanie pojazdami mechanicznymi 
w stanie nietrzeźwości 

12,44 8,75 14,53 13,20 

12. Oszustwo na wnuczka 0,00 0,23 0,00 0,93 

13. Oszustwo na policjanta 0,17 0,00 0,15 0,46 

14. Seksualne 1,01 0,92 0,93 1,39 
Źródło: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, 

https://policja.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5fc08aaa8a54296b418383584313263 
 

 

                                                 
16 Dane za okres styczeń-wrzesień 2016 r. 

https://policja.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5fc08aaa8a54296b418383584313263
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Na ogólny poziom odczuwalnego bezpieczeństwa mieszkańców wpływ ma także bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym. Jak wynika z danych zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w Bełchatowie 

do największej liczby wypadków drogowych dochodzi na ulicy Wojska Polskiego oraz na Alei Włókniarzy. 

W 2015 roku na odnotowano na nich kolejno 96 i 43 zdarzeń drogowych. Z kolei od początku stycznia 

2016 roku do końca września na tych dwóch ulicach zarejestrowano łącznie 22 wypadki drogowe.  

Instytucją dbającą o bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

jest Straż Pożarna. Jak wynika z danych zawartych w Biuletynie Informacyjnym Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, w 2015 roku na tle powiatu bełchatowskiego do największej 

ilości zdarzeń dochodziło właśnie na terenie miasta Bełchatowa, co wiąże się z największą liczbą osób 

zamieszkującą tę gminę. Spośród 459 zgłoszonych zdarzeń, nieco ponad 25% stanowiły pożary, blisko 67% 

miejscowe zagrożenia. 6 na 100 zgłoszeń stanowiły fałszywe alarmy. W odniesieniu do liczby mieszkańców, 

Bełchatów wypada najlepiej, jeśli chodzi o liczbę zdarzeń odnotowywanych przez Straż Pożarną 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców. To właśnie w Bełchatowie wskaźnik ten był najmniejszy (0,79). Z kolei 

najsłabiej pod tym kątem wypada gmina Drużbice, gdzie na 100 osób przypadało nieco ponad 2 tego typu 

zdarzenia. 

Tabela 8. Liczba zdarzeń odnotowanych przez Straż Pożarną w Bełchatowie na tle pozostałych gmin 
wchodzących w skład powiatu bełchatowskiego w 2015 roku 
 

Jednostka terytorialna Liczba zdarzeń ogółem 
Liczba zdarzeń 

w przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Bełchatów - gmina miejska 459 0,79 

Bełchatów - gmina wiejska 210 1,94 

Drużbice 118 2,34 

Kleszczów 60 1,05 

Kluki 79 1,81 

Rusiec 63 1,23 

Szczerców 174 2,18 

Zelów 291 1,94 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Biuletynu Informacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bełchatowie 

 

Dodatkowo w podziale na dzielnice Bełchatowa, w 2015 na terenie dzielnicy Grocholic, jednostki Straży 

Pożarnej interweniowały 44 razy z powodu pożaru, podczas gdy łącznie w pozostałej części miasta 67.  

Straż Miejska to kolejna jednostka dbająca o bezpieczeństwo mieszkańców Bełchatowa. W 2015 roku 

funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali 9842 interwencji, z czego blisko 40% to interwencje w reakcji 

na zgłoszenia mieszkańców. W porównaniu do roku 2014 liczba wykonywanych interwencji przez Straż 

Miejską wzrosła o 785 zgłoszeń. Z drugiej strony obserwuje się spadek ogólnej liczby stosowanych środków 

karnych (mandatów karnych i wniosków do Sądu) na rzecz stosowania środków oddziaływania 

wychowawczego i profilaktycznego (por. Wykres 10).  
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Wykres 10. Struktura interwencji Straży Miejskiej w roku 2014 i 2015 w Bełchatowie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Bełchatowie za rok 2015 

 

Na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wpływają także kwestie związane z przemocą w rodzinie, 

których natężenie ilustruje system „Niebieskich Kart”. W 2015 r. odnotowano 126 interwencji domowych 

oraz założono 89 „Niebieskich Kart” (przez policję i inne instytucje)17, co było porównywalne do roku 

poprzedniego, w którym zarejestrowano 117 interwencji oraz założono 92 „Niebieskich Kart”18. W związku 

z redukowaniem tego rodzaju problemów na terenie Bełchatowa w 2015 r. przeprowadzono takie działania 

jak: 2 kampanie społeczne o charakterze edukacyjnym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

15 programów profilaktycznych w szkołach dotyczących przemocy oraz upowszechniono 324 materiałów 

informacyjno-edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie i jej negatywnych skutków. Zadania te były 

prowadzone przy zaangażowaniu następujących podmiotów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bełchatowie, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, Zespół ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi Urzędu Miasta Bełchatowa, Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta 

Bełchatowa, Straż Miejska w Bełchatowie, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie. 

 

Wydatki budżetowe  
 

Wgląd do sytuacji ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, a także do sytuacji jej mieszkańców 

w pewien sposób zapewniają dane obejmujące wydatki budżetowe. 

W przypadku miasta Bełchatowa jeśli chodzi o wydatki budżetowe ogółem w 2015 r. na 1 mieszkańca 

przypadało 3085,74 PLN. W porównaniu do 2010 odnotowano wzrost o 19%. Na tle porównywanych miast 

                                                 
17 Sprawozdanie za 2015 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 

2014-2020, Bełchatów 2016, Urząd Miasta Bełchatowa. 
18 Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 

2014-2020, Bełchatów 2015, Urząd Miasta Bełchatowa. 
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Bełchatów zdecydowanie wypadał pozytywnie: wydatki na mieszkańca przewyższały Sieradz, Zduńską Wolę 

i Tomaszów Mazowiecki, gdzie oscylowały poniżej 3 tys. PLN. Natomiast plasował się nieco niżej 

w porównaniu do średniej wydatków budżetowych gmin miejskich województwa łódzkiego, Polski, czy też 

powiatu bełchatowskiego. Tendencja wzrostowa cechowała również pozostałe jednostki porównywane 

(oprócz Zduńskiej Woli, która odnotowała spadek), jednakże wynosiła kilka procent i jedynie w przypadku 

powiatu bełchatowskiego była równie widoczna (30%). 

 
Wykres 11. Wydatki budżetowe ogółem na 1 mieszkańca w 2015 r. w jednostkach porównywanych [w PLN] 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 

 

Warto przyjrzeć się bliżej wydatkom majątkowym miasta – jest to rodzaj wydatków, który obejmuje 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie 

konkretnych inwestycji. Wydatki te świadczą o aktywności inwestycyjnej podejmowanej przez jednostki 

terytorialne.  

W 2015 r. na 1 mieszkańca Bełchatowa przypadało 415,44 PLN tego typu wydatków. Była to wartość wyższa 

od średniej dla Polski, województwa łódzkiego oraz gmin miejskich: Tomaszowa Mazowieckiego oraz 

Zduńskiej Woli, a niewiele odbiegająca do sumy wydatkowanej na mieszkańca Sieradza (438,73 PLN).  

 
Wykres 12. Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w jednostkach porównywanych [w PLN] 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 

 

Zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług zdrowotnych na terenie miasta wymaga ponoszenia 

odpowiednich wydatków m.in. na działalność profilaktyczno-społeczną określonych jednostek, zakup 

sprzętu/ wyposażenia medycznego, działania promujące zdrowy styl życia. Przedstawiane w tym 

podrozdziale dane nt. wydatków pochodzą z baz Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

i dotyczą całości wydatków samorządów dla Działu 851 - Ochrona zdrowia (obejmują m.in. wydatki na 

działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, na programy polityki 

zdrowotnej, na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
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ubezpieczenia zdrowotnego, na lecznictwo ambulatoryjne i In.). W 2015 roku miasto Bełchatów na ochronę 

zdrowia wydatkowało w sumie 1 054 099,57 PLN. Wydatki na ochronę zdrowia w przeliczeniu na mieszkańca 

Bełchatowa w 2015 r. wyniosły z kolei 18 PLN. Była to wartość zbliżona do wydatków Sieradza i Zduńskiej 

Woli oraz średniej wydatków miast województwa łódzkiego. [BDL GUS]  

 
Wykres 13. Zmiany wydatków budżetowych miasta Bełchatowa na ochronę zdrowia w latach 2010-2015 
[w tysiącach PLN] 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 
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2.2 Charakterystyka zagrożeń środowiskowych 
 
W niniejszej części omówiono najbardziej istotne informacje charakteryzujące sytuację miasta 

Bełchatowa pod względem zagrożeń środowiskowych dla zdrowia mieszkańców (takich jak zagrożenia 

biologiczne, chemiczne, fizyczne). Przedstawiony w tym podrozdziale opis sytuacji epidemiologiczno-

sanitarnej miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego w 2015 r. w kontekście warunków zdrowotnych 

środowiska człowieka opiera się o informacje i główne wnioski raportu Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Bełchatowie pn. „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bełchatowskiego 

– 2015 rok” sporządzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie. 

 

Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

W Bełchatowie znajdowała się większość obiektów leczniczych z powiatu bełchatowskiego objętych 

ewidencją PSSE w 2015 roku – czyli 213 na 268 podmiotów. W Bełchatowie zlokalizowane były: 44 podmioty 

lecznictwa otwartego (65 w powiecie), 2 lecznictwa zamkniętego (3 w powiecie) i 167 gabinetów 

prywatnej opieki lekarskiej (200 w powiecie).  

PSSE w 2015 r. przeprowadziła na terenie Bełchatowa 30 kontroli w obiektach lecznictwa otwartego 

(w tym w jednym podmiocie stwierdzono nieprawidłowości) oraz 39 kontroli w gabinetach prywatnej 

opieki lekarskiej. 

W Bełchatowie mieszczą się 2 z 3 obiektów lecznictwa zamkniętego w powiecie: Szpital Wojewódzki im. 

Jana Pawła II oraz XII Oddział Kardiologiczny PAKS w Bełchatowie ul. Czapliniecka 123.  

 

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 

Opisu sytuacji epidemiologicznej Bełchatowa oraz powiatu bełchatowskiego w 2015 roku w kontekście 

występowania chorób zakaźnych dokonano na podstawie zgłoszonych i zarejestrowanych przez Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przypadków chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

`W 2015 roku w powiecie bełchatowskim zarejestrowano ogółem 12 247 zgłoszeń podejrzeń i zachorowań 

na choroby zakaźne, czyli dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, gdy liczba ta wynosiła 6 629.  

W 2015 r. w powiecie bełchatowskim w porównaniu do roku 2014 nastąpił widoczny spadek zachorowań 

na zatrucia pokarmowe o etiologii salmonellozowej. Liczba zachorowań dla powiatu wyniosła 29 (z czego 

10 osób stanowili mieszkańcy Bełchatowa), a w 2014 roku – 74 zachorowań. W wyniku przeprowadzonej 

przez PSSE analizy stwierdzono że najwięcej zachorowań dotyczyło grupy wiekowej 0-10 lat  

(17 przypadków), jednocześnie ponad połowa zachorowań wystąpiła w okresie jesienno-zimowym  

(15 przypadków). Jeśli chodzi o wirusowe i inne zakażenia jelitowe (głównie powodowane przez 

rotawirusy) to obserwuje się w przedziale ostatnich trzech lat znaczący wzrost zachorowań – w 2015 r.  

w powiecie bełchatowskim odnotowano 215 przypadków tego typu zakażeń czyli ponad dwukrotnie więcej 

niż dwa lata wcześniej (76).  
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W latach 2010-2015 w Bełchatowie, a także w całym powiecie bełchatowskim nie odnotowano ognisk 

zbiorowych zatruć pokarmowych. 

W Bełchatowie w 2015 r. odnotowano 28 zachorowań na boreliozę przenoszoną przez kleszcze, co wynosiło 

połowę przypadków zarejestrowanych na terenie całego powiatu (56). Wartość ta była mniejsza niż w roku 

2014, kiedy wyniosła ona 67 zachorowań.  

Jednocześnie w 2015 r., po raz pierwszy od wielu lat, wpłynęło zgłoszenie zachorowania na kleszczowe 

zapalenie mózgu potwierdzone badaniami wykonanymi z surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego. 

W 2015 roku w Bełchatowie u 10 osób zdiagnozowano gruźlicę i stanowiły one większość z ogólnej liczby 

zarejestrowanych przypadków w powiecie (14). Porównując z zachorowaniami w powiecie w latach 2013-

2014, można mówić o spadku zachorowań: kolejno 17 oraz 30 osób. 

W 2015 w powiecie bełchatowskim zarejestrowano 11 540 zachorowań na grypę i choroby grypopodobne, 

w tym 5 086 u dzieci do 14 r.ż. W porównaniu do roku poprzedniego można mówić o dwukrotnym wzroście 

zachorowalności, gdyż wówczas odnotowano 5 524 przypadków. Z kolei w 2013 r. zachorowania dotyczyły 

9 675 osób, w związku z tym zarówno w kontekście 2013 roku, jaki i 2015 mówi się o epidemicznym 

wzroście zachorowań na grypę. 

Jeśli chodzi o choroby zakaźnego wieku dziecięcego, to w 2015 roku w Bełchatowie zarejestrowano 109 

przypadków zachorowań na ospę wietrzną u dzieci, co stanowiło zdecydowaną większość z wszystkich 186 

zachorowań odnotowanych na terenie powiatu bełchatowskiego. Jednocześnie zauważa się – w porównaniu 

do roku 2014 tendencję spadkową, gdyż wówczas zarejestrowano 526 przypadków dla całego powiatu 

(ogólnie w Polsce lata 2013-2014 uznaje się za „lata epidemiczne” dla ospy wietrznej - okres tzw. epidemii 

wyrównawczej). 

W 2015 roku w powiecie bełchatowskim zarejestrowano 24 przypadki zachorowań na krztusiec: 

w 15 przypadkach wystąpiły one u dzieci do 10 r.ż, zaś 3 dotyczyły osób dorosłych. W porównaniu do lat 

2013-201, kiedy to wstąpiło od kilku do kilkunastu zachorowań rocznie, nastąpił zatem wzrost 

zapadalności. Należy w tym kontekście wspomnieć, że zauważalna zwiększona zachorowalność 

na krztusiec w kraju spowodowała wprowadzenie do obowiązkowego kalendarza szczepień (2004 r.) dawki 

przypominającej dla sześciolatków.  

Od 2013r. liczba zachorowań na świnkę utrzymuje się na poziomie kilku zachorowań rocznie. 

W 2015 roku odnotowano 64 zachorowania na płonicę (szkarlatynę), co stanowiło znaczący wzrost 

w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy rejestrowano od kilku do kilkunastu zachorowań rocznie. 

W 2015 r. w powiecie bełchatowskim nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na różyczkę, 

co nieco inaczej wyglądało w poprzednich latach: w 2014 zarejestrowano 9 zachorowań, zaś w 2013 – 115. 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat w powiecie bełchatowskim odsetek dzieci i młodzieży w wieku 0-20 lat 

korzystających z obowiązkowych szczepień ochronnych uległ zmniejszeniu. W 2015 r. był równy 88%, 

podczas gdy wcześniej tj. w roku 2014 i 2013 wynosił odpowiednio 93,5% oraz 94,5%. Spadek dotyczy raczej 

dzieci starszych i młodzieży (z 91% w 2013 do 79% w 2015), natomiast w przypadku dzieci do 2 r.ż. 

utrzymuje się na podobnym poziomie między 97% a 98%. Spadek wyszczepialności dzieci i młodzieży 

w  2015 r. wiązał się m.in. z brakami w dostawach szczepionki DTPa dla sześciolatków oraz szczepionki 
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przeciw odrze, śwince i różyczce dla dziesięciolatków i czternastolatków19, ale także wynikał z uchylania 

się rodziców od obowiązku szczepień dzieci powodowanego popularnością tzw. ruchów 

antyszczepionkowych czy osobistymi przekonaniami i obawami przed odczynami poszczepiennymi. 

Występowanie tego problemu było także sygnalizowane przez przedstawicieli placówek ochrony zdrowia 

podczas panelu eksperckiego oraz warsztatów. W tym kontekście należy zatem pamiętać i wzmacniać 

edukację mieszkańców na temat znaczenia obowiązkowych szczepień ochronnych dla odporności populacji 

(np. podkreślać fakt, że warunkiem osiągnięcia odporności w skali populacji jest wysoki odsetek 

zaszczepionych osób – minimum 95%, oraz że obowiązkowe szczepienia ochronne prowadzą 

do wykorzenienia w przyszłości wybranych chorób zakaźnych).  

W powiecie bełchatowskim, a także i w Bełchatowie, niewielką popularnością cieszą się odpłatne 

szczepienia przeciwko grypie – w latach 2013-2015 korzystało z nich niewiele ponad 2,5 tys. mieszkańców 

powiatu rocznie (czyli 2% całej populacji), a na przestrzeni tych lat obserwuje się spadek osób szczepiących 

się z 2 605 w 2013 roku do 2 023 w 2015 r.  

W 2013-2015 przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (czynnik etiologiczny raka szyjki 

macicy) zaszczepiono kolejno 266, 300 oraz 327 dziewczynek z powiatu bełchatowskiego. Szczepienia 

finansowane są od 2009 r. przez Starostwo Powiatowe. 

Ogólnie, sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i zakażeń rejestrowanych w Bełchatowie oraz 

powiecie bełchatowskim przedstawia się stosunkowo korzystnie. Natomiast sytuacje takie jak wzrost 

zachorowań na niektóre choroby np. grypę oraz wzrost liczby rodziców, którzy uchylają się od 

obowiązkowych szczepień dzieci sygnalizują potrzebę wzmocnienia na terenie miasta Bełchatowa działań 

informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie. 

 

Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy 

W Bełchatowie w 2015 r. objętych ewidencją higieny pracy było 144 obiektów, w których łącznie 

przeprowadzono 58 kontroli oraz stwierdzono 5 nieprawidłowości. Dla porównania, w powiecie 

bełchatowskim ewidencja obejmowała 357 podmiotów gospodarczych, 117 kontroli oraz 4 postępowania 

w związku z podejrzeniem choroby zawodowej. 

Na terenie powiatu bełchatowskiego odnotowano 13 zakładów, w których stwierdzono przekroczenie 

normatywów higienicznych (hałas, pył), natomiast liczba pracowników pracujących w przekroczeniach 

wyniosła 966.  

 
Warunki sanitarno-higieniczne pozostałych obiektów użyteczności 

publicznej 

W powiecie bełchatowskim 2015 roku stan sanitarno-porządkowy i techniczny poszczególnych grup 

obiektów użyteczności publicznej w tym nadzorowanych placówek oświatowych utrzymywał się na dobrym 

                                                 
19 Zob. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bełchatowskiego – 2015 rok, Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, Bełchatów 2016, s.12, 
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poziomie i we wszystkich skontrolowanych obiektach zapewnione były właściwe warunki sanitarno-

higieniczne. 

Jednakże, w porównaniu do 2014r. w obiektach użyteczności publicznej w 2015 r. stwierdzono więcej 

uchybień sanitarnych, za które zastosowano karania mandatowe. W 2015 nałożono 28 mandatów na łączną 

kwotę 3150 zł, podczas gdy w 2014 było to 15 mandatów na 1400 zł. Mandaty nałożono głównie za: zły stan 

sanitarno-porządkowy obiektów, zły stan sanitarny narzędzi fryzjerskich oraz niehigieniczne warunki ich 

przechowywania, brak prowadzonej dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych, stosowanie 

przeterminowanych środków do dezynfekcji. Stwierdzane nieprawidłowości były usuwane, 

a przeprowadzone przez PSSE powtórne kontrole wykazały poprawę stanu sanitarnego. 

W 2015r. przeprowadzono 5 kontroli i 5 rekontroli w dwóch obiektach zlokalizowanych w Bełchatowie. 

W jednym z obiektów kolejno funkcjonowały 2 firmy zajmujące się wprowadzaniem do obrotu środków 

zastępczych (tzw. dopalaczy). Wydane decyzje administracyjne doprowadziły do wycofania z obrotu 

produktów na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny i badań ich bezpieczeństwa, zatrzymania 

produktów znajdujących się w sklepach; nakazano zaprzestania prowadzenia działalności 

w pomieszczeniach sklepów w Bełchatowie, a także wymierzono 3 firmom karę pieniężną na łączną kwotę 

150 000 zł za wprowadzanie do obrotu produktów stanowiących środki zastępcze. Analiza składu 

chemicznego pobranych próbek potwierdziła, iż są to środki zastępcze lub nowe substancje 

psychoaktywne.  

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia 

 

Ogólnie w powiecie bełchatowskim w 2015 r. na liczbę 30 objętych nadzorem urządzeń do zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę (16 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia i 14 innych podmiotów zaopatrujących 

w wodę) przeprowadzono 28 kontroli sanitarnych. 

W 2015 r. ok. 98,5% mieszkańców Bełchatowa korzystało z instalacji wodociągowej, a także i z wody 

z  urządzeń nadzorowanych przez Sekcję Higieny Komunalnej PSSE w Bełchatowie. 

Miasto Bełchatów zaopatrywane jest w wodę przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” przez 

wodociąg „Bełchatów”, z ujęcia „Myszaki” usytuowanego przy ul. Olsztyńskiej 52 w Bełchatowie. 

Ujęcie eksploatuje osiem studni głębinowych o wydajności 21 600m3/d. Woda ujmowana jest z poziomu 

wodonośnego kredy górnej o głębokości otworów od 100 do 150 metrów. Woda ta spełnia jakości 

i standardy, a comiesięczne raporty prowadzone przez laboratorium WOD-KAN są publikowane 

i udostępniane do wglądu na stronie internetowej Zakładu20. W 2015 r. liczba obsługiwanych mieszkańców 

przez wodociąg „Bełchatów” wynosiła ok. 60 tys., zaś produkcja wody wodociągu kształtowała na poziomie 

6 878,5 m3/d, i tym samym był to jeden z 4 wodociągów o produkcji wody powyżej 1001 m3/dobę i jeden 

z 16 wodociągów ogółem objętych nadzorem PSSE w 2015 r.  

                                                 
20 Strona internetowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”: http://wodkan-belchatow.pl. 
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W ramach wydanej w 2015 r. decyzji administracyjnej PSEE zatwierdzono system jakości prowadzonych 

badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. 

z o.o. w Bełchatowie ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w zakresie smaku. 

W 2015 roku wodę przeznaczoną do spożycia uznano za dobrą, odpowiadającą wymaganiom. 

Nadzorem Stacji w 2015 r. objętych było 14 innych podmiotów z terenu powiatu bełchatowskiego 

zaopatrujących w wodę, które zapewniają wodę dla np. ogródków działkowych, zakładów pracy, zakładów 

produkcyjnych itp. W mieście Bełchatowie inne podmioty zaopatrujące w wodę udostępniają wodę 

dla Szpitala Wojewódzkiego oraz ogródków działkowych, są to: 

• Rodzinne Ogródki Działkowe „Stokrotka” Bełchatów ul. Cegielniana 26B (45,63 m3/d, podmiot nie 

zaopatruje stałych mieszkańców tylko ROD) 

• Rodzinne Ogródki Działkowe "Poziomka" Bełchatów ul. Cegielniana 2 (50,04 m3/d, podmiot nie 

zaopatruje stałych mieszkańców tylko ROD) 

• Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie ul. Czapliniecka 123 (172,88 m3/d, podmiot 

nie zaopatruje stałych mieszkańców tylko Szpital). 

W 2015 r. stwierdzono, że woda dostarczana przez te podmioty odpowiada wymaganiom i jest zdatna do 

spożycia.  

Pod nadzorem PSSE znajdują się 23 studnie publiczne (studnie awaryjne) zlokalizowane w Bełchatowie. 

W  wyniku przeprowadzonej kontroli w 2015 r. stwierdzono, że wszystkie z nich są w dalszym ciągu 

zamknięte przez eksploatatora (zdemontowane urządzenia pompowe z każdej studni). 

W 2015 roku w powiecie bełchatowskim pobrano 26 próbek wody ciepłej w kierunku Legionella sp. – z czego 

połowa próbek pobrana była w obiektach z terenu Bełchatowa.  

• Szpital Wojewódzki w Bełchatowie (4 próbki) 

• Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie (4 próbki) 

• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bełchatowie- internat (3 próbki) 

W roku 2015 wymaganiom nie odpowiadały 2 próbki wody ciepłej w kierunku Legionella sp. pobrane 

na terenie internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Gen. Janusza Głuchowskiego 

w Bełchatowie (kuchnia-zmywalnia, toaleta męska). Jako że obiekt ten jest nadzorowany przez PWIS 

w Łodzi, postępowanie administracyjne prowadzone było przez PWIS w Łodzi. 

Ogólnie, sytuacja w Bełchatowie dotycząca jakości wody do spożycia jest stabilna i uznaje się ją za dobrą. 

 

Jakość powietrza  

Miasto Bełchatów należy do strefy łódzkiej – jednej z dwóch, wydzielonych pod względem oceny jakości 

powietrza, stref województwa łódzkiego (obok strefy Aglomeracja Łódzka). W skład strefy wchodzi cały 

powiat bełchatowski oraz inne powiaty województwa łódzkiego. Na terenie miasta nie znajduje się żadna 

ze stacji pomiaru jakości powietrza, która byłaby prowadzona i monitorowana przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska, najbliższa z takich stacji znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim21. 

                                                 
21 Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: http://www.powietrze.lodzkie.pl/ 
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Strefa łódzka , a co za tym idzie i leżące w jej obrębie na miasto Bełchatów, w 2015 r. pod względem 

parametrów jakości powietrza została oznaczona jako klasa C w zakresie: średniego rocznego stężenia 

pyłu zawieszonego PM2,5, stężenia benzo(a)pirenu oraz rocznego i dobowego stężenia pyłu zawieszonego 

PM1022. W przypadku pozostałych wskaźników dotyczących ochrony zdrowia m.in. SO2, NO2, CO została 

przyznana klasa A. Należy jednak pamiętać, iż zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia 

nie oznacza złej sytuacji na terenie całej strefy – a jest jedynie sygnałem, że w strefie istnieją obszary 

wymagające podjęcia i prowadzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza pod kątem danego 

zanieczyszczenia23. 

Ogólnie wśród zanieczyszczeń pyłowych powietrza wyróżnia się emisję punktową, emisję liniową 

(komunikacyjną) związaną z ruchem samochodowym oraz emisję powierzchniową. Większości emisji ze 

źródeł punktowych (zorganizowana emisja powstająca podczas wytwarzania energii i w procesach 

technologicznych, pochodząca z zakładów przemysłowych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji i innych 

podmiotów gospodarczych) w województwie łódzkim stanowi emisja z obszaru powiatów bełchatowskiego, 

pajęczańskiego i miasta Łodzi. Oszacowana emisja punktowa czterech głównych zanieczyszczeń SO2, NO2, 

CO i pyłu dla powiatu bełchatowskiego w 2015 r. kształtowała się następująco w stosunku do emisji dla 

województwa łódzkiego: SO2  88%, NO2  64%, CO 60%, pył 37% . 

 

Tabela 9. Emisja punktowa roczna na terenie powiatu bełchatowskiego i województwa łódzkiego [Mg/a] 

 

Substancja SO2 NO2 CO Pył 

powiat 
bełchatowski 

74 929,4 32 226,1 16 325,9 1 395,9 

suma emisji dla 
woj. łódzkiego 

84 918,2 43 665,9 27 017,6 3 746,1 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Łodzi, Łódź 2016. 

 

Wśród największych emitentów w łódzkim przeważają producenci energii elektrycznej i cieplnej. PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, która emituje ok. 80% 

całkowitej emisji punktowej głównych zanieczyszczeń w województwie24.  

Obszar przekroczeń rocznej wartości poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 występował w obu sferach woj. 

łódzkiego, przede wszystkim w centrach miast powiatowych. Emisja powierzchniowa pochodząca  

z procesów spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni węglowych (tzw. niska emisja), ma 

w sezonie grzewczym ogromny wpływ na stan powietrza w miastach. Ta emisja dla Bełchatowa                                 

                                                 
22 Na podst: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality/type/R. Por. Ocena jakości powietrza w strefach 

w Polsce za rok 2015. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ 
według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska – Inspekcja 
Ochrony Środowiska, Warszawa 2016. 
23 Klasa jakości powietrza A oznacza, że stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych i poziomów docelowych; natomiast klasę C przyznaje się, jeżeli stężenia zanieczyszczeń zostają 
przekroczone. 
24 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Łodzi, Łódź 2016. 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality/type/R
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w przypadku pyłu PM10 w 2015 r. była szacowana powyżej 10 Mg/rok. W 2015 r. zanotowano także roczne 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 na pobliskich stanowiskach pomiarowych WIOŚ w Łodzi 

i Piotrkowie Trybunalskim. W Piotrkowie Trybunalskim wartość średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5 

wyniosła w centrum miasta 31,6 µg/m3 (roczny dopuszczalny poziom to 25 µg/m3), obszar przekroczenia 

rocznej wartości poziomu dopuszczalnego obejmował centrum miasta. Szacunki wskazują na to, że także 

Bełchatowa dotyczyło przekroczenie rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego 

PM2,5 w 2015 roku25. 

Ponadto, na terenie Bełchatowa znajduje się obszar przekroczeń Ld12SldPM10d18 – o powierzchni 1,9 km2, 

zamieszkiwany przez ok. 15,1 tys. osób. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów 

źródeł wynosi 55,5 Mg, a maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 58,2 µg/m3 

(podczas poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m3). W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa  

i napływowa26. 

W związku z powyższymi zjawiskami, gmina miejska Bełchatów w 2015 r. była objęta Programem Ochrony 

Powietrza ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. 

Jak już wyżej nadmieniono, w Bełchatowie nie jest zlokalizowana żadne ze stanowisk pomiaru jakości 

powietrza, prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, z których wyniki byłyby 

brane pod uwagę w rocznych ocenach jakości powietrza opracowywanych przez WIOŚ. W Bełchatowie 

znajduje się jednak stanowisko ciągłych pomiarów stężenia pyłu PM10, obsługiwane przez elektrownię 

„Bełchatów” (na osiedlu Przytorze). Co więcej, jak podają niektóre opracowania tematyczne (np. Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa), na terenie Bełchatowa w 2008 r. pomiary stężeń 

zanieczyszczeń powietrza (SO2, NO2, CO, O3, PM10 i PM2,5) wykonywano w punkcie pomiarów manualnych 

na osiedlu Okrzei, w 5 punktach pomiarów pasywnych zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych i przy 

ważnych ciągach komunikacyjnych obsługiwanych przez piotrkowską delegaturę WIOŚ oraz na stacji 

automatycznej na osiedlu Przytorze (obsługiwanej przez „Elektrownię Bełchatów”). Wyniki tych badań 

wskazały na dotrzymywanie norm obowiązujących ze względu na zdrowie ludzi. Np. pomiary na stacji na 

osiedlu Przytorze wskazywały niskie poziomy stężeń oznaczanych zanieczyszczeń: w przypadku pyłu 

zawieszonego PM10 średnioroczne stężenie wynosiło 17,5 μg/m3 (44% poziomu dopuszczalnego), natomiast 

stężenia średniodobowe przekraczały wartość 50 μg/m3 tylko 5 razy w roku (przy dopuszczalnych 35 

przekroczeniach)27. 

Ogólnie można uznać, że Bełchatów, podobnie jak inne pobliskie miasta województwa łódzkiego, na tle 

kraju charakteryzuje się stosunkowo dobrymi wskaźnikami jakości powietrza, jednakże zmaga się  

z problemami zanieczyszczeń punktowych ze względu na lokalizację Oddziału Elektrowni na terenie 

powiatu oraz typowymi dla Polski problemami powiązanymi z odczuwalną, zwłaszcza podczas sezonu 

grzewczego, niską emisją, a co za tym idzie obecnością szkodliwych substancji w powietrzu.  

                                                 
25  Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Łodzi, Łódź 2016. 
26 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa, Consus Carbon Engineering, Kraków 2015, s. 65. 
27 Za: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa, Consus Carbon Engineering, Kraków 2015. 
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Głównym źródłem emisji pyłów zawieszonych (PM10, PM2,5) są procesy spalania – w tym spalania węgla 

do celów energetycznych oraz unoszenie się pyłu z terenów takich jak place budowy czy drogi niepokryte 

asfaltem. Natomiast benzo(a)piren powstaje w wyniku niepełnego spalania związków organicznych np. 

podczas pożarów lasów, wypalania traw, ale przede wszystkim w wyniku emisji pochodzącej ze spalania 

paliw kopalnych oraz odpadów czy działalności przemysłowej. Obecny jest także w spalinach 

samochodowych oraz dymie papierosowym. 

Pył zawieszony ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie. Ze względu na swoje małe rozmiary, z łatwością 

może przedostawać się do płuc, powodując zatrucia, zapalenia górnych dróg oddechowych, pylicę, 

nowotwory płuc, choroby alergiczne i astmę. Niekorzystnie oddziałuje także na układ krążenia. Wysoce 

niebezpieczny jest pył PM2,5, może bowiem przedostać się głęboko do płuc (pęcherzyków płucnych), 

powodując ich trwałe uszkodzenie, a następnie przedostawać się do krwi. Z kolei długa ekspozycja  

na działanie bezno(a)pirenu przyczynia się do niekorzystnych zmian w organizmie człowieka, włącznie ze 

skróceniem długości życia (zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia oraz choroby 

nowotworowe)28. Podwyższone stężenie tych groźnych substancji w powietrzu negatywnie oddziałuje na 

zdrowie i samopoczucie bełchatowian, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Może to wzmagać problemy 

z układem dróg oddechowych m.in. dolegliwości u astmatyków i prowadzić do częstszych wizyt u lekarza.  

Odpowiedzią na wyżej opisywane problemy oraz narzędziem do poprawy jakości powietrza w Bełchatowie 

jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa, którego cele szczegółowe zakładają 

osiągnięcie określonych poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń PM10 oraz B(a)P w powietrzu do roku 

2020 poprzez różnego typu działania, takie jak np. termomodernizacja budynków wraz z wymianą 

i modernizacją instalacji CO i CWU, wytwarzanie energii przy zastosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii, 

wymiana pojazdów komunikacji publicznej na niskoemisyjne. Warto wzmacniać te przedsięwzięcia 

poprzez zabiegi edukacyjne i informacyjne nakierowane na wzmocnienie u mieszkańców ekologicznych 

postaw i nawyków troski o środowisko, w tym o jakość powietrza.  

 

2.3 Opis sytuacji epidemiologicznej: problemy oraz świadomość 
zdrowotna mieszkańców Bełchatowa 
 

Na temat stanu zdrowia mieszkańców Bełchatowa można wnioskować na podstawie uśrednionych danych 

dla kraju, województwa czy powiatu oraz wyodrębnionych wskaźników dla miasta, a także informacji 

dostarczonych przez poszczególne placówki ochrony zdrowia funkcjonujące na terenie miasta, 

w dopełnieniu o wyniki badań wywołanych (sondaż uliczny, panel ekspercki). W tym podrozdziale zostaną 

umówione dane dotyczące urodzeń i umieralności, przyczyn zgonów, a także głównych problemów 

zdrowotnych mieszkańców. Poruszona zostaje także kwestia świadomości zdrowotnej mieszkańców 

Bełchatowa. 

                                                 
28 Za: http://www.wios.lodz.pl/Raport_o_stanie_srodowiska_w_wojewodztwie_lodzkim_w_2015_r,12,11. 
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Urodzenia i umieralność 

Tak jak wcześniej wspomniano w przypadku miasta Bełchatowa liczba urodzeń przeważa nad liczbą 

zgonów, jednak w ciągu ostatnich lat obserwuje się niekorzystny trend zmiany tych wartości: rosnącą 

liczbę zgonów przy malejącej liczbie urodzeń. Wskaźnikiem, który obrazuje sytuację demograficzną jest 

współczynnik umieralności oraz współczynnik urodzeń żywych (oba wskaźniki podawane są w promilach - 

‰ tj. na tysiąc ludności). Współczynnik umieralności dla Bełchatowa w 2015 r. wynosił 6,7‰, co było 

wartością zdecydowanie niższą na tle wszystkich jednostek porównywanych (np. dla Polski wskaźnik 

wynosił 10,3‰, a przykładowo dla Tomaszowa Mazowieckiego 12,4‰). Wskaźnik ten, analogicznie do liczby 

zgonów, odnotował wzrost na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast współczynnik urodzeń żywych w 2015 

r. przyjął wartość 9,9‰, czyli zbliżoną, a nawet wyższą w stosunku do jednostek porównywanych (średnia 

dla kraju 9,6‰, a wartość dla Tomaszowa Mazowieckiego 8,8‰). Wskaźnik ten w latach 2010-2015 obniżał 

się wraz ze spadkiem liczby urodzeń. 

Przyczyny zgonów są agregowane w bazach BDL GUS na poziomie powiatowym, jednakże informacje te 

można także odnieść do sytuacji w poszczególnych miastach powiatu. Przyczyny zgonów mieszkańców 

powiatu bełchatowskiego nie odbiegały od tendencji typowych dla województwa czy Polski. Główną 

przyczyną zgonów w 2014 r. były choroby układu krążenia (ChUK) stanowiąc 44% zgonów, następnie 

nowotwory 27%, kolejno choroby układu oddechowego (3%), natomiast blisko 27% zajmowała kategoria 

„inne” (BDL GUS).  

 
Wykres 14. Struktura przyczyn zgonów mieszkańców powiatu bełchatowskiego w 2014 r. [w %] 

 
Źródło: BDL GUS 2016 r. 

 

Dokładniejszy wgląd w przyczyny zgonów dla poszczególnych grup chorobowych zapewniają dane w skali 

województwa za lata 2012-2013 zamieszczone w „Mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa 

łódzkiego” – w zakresie onkologii i kardiologii. Najczęstszą przyczyną zgonów w województwie łódzkim 

była niewydolność serca i kardiomiopatie, które stanowiły łącznie przyczynę 52,8% ogółu zgonów z powodu 

chorób serca. Drugą z najczęstszych przyczyn była choroba niedokrwienna serca (30,7%). Natomiast 

w przypadku zgonów spowodowanych nowotworami, to w województwie łódzkim najczęstszą ich 

przyczyną były nowotwory złośliwe płuc (23,5% ze zgonów spowodowanych przez nowotwory). Z kolei 

nowotwór piersi przyczynił się do 13,4% zgonów kobiet, zaś nowotwór gruczołu krokowego do 7,4% wśród 

mężczyzn.  
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Problemy zdrowotne mieszkańców Bełchatowa  

Generalnie ankietowani bełchatowianie oceniali swój zdrowia jako dobry lub przeciętny (kolejno 42% 

wskazań oraz 37%).  

 
Wykres 15. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak określił(a)by Pan(i) ogólny stan swojego zdrowia?” [w %] 

 
Źródło: Badanie własne PAPI 

 

Ankietowani mieszkańcy wśród problemów zdrowotnych najczęściej występujących u dorosłych członków 

ich rodziny wskazywali przede wszystkim na: choroby układu krążenia (70% wskazań, tutaj bardzo często 

podawano nadciśnienie), choroby narządu ruchu (35%, stosunkowo licznie pojawiały się głosy dotyczące 

bólów kręgosłupa i problemów ze stawami), zaburzenia metaboliczne (24% wskazań, tutaj ankietowani 

wspominali o cukrzycy oraz problemach z nadwagą). Wśród pięciu najczęstszych odpowiedzi pojawiły się 

także alergie (13%) oraz nowotwory (12%).  

Wykres 16. Najczęściej występujące problemy zdrowotne wśród dorosłych mieszkańców Bełchatowa [w %, 
pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
Źródło: Badanie własne PAPI 

 
Z kolei jeśli chodzi o problemy, które ankietowani bełchatowianie zauważali wśród dzieci i młodzieży, to 

ok. 35% stwierdziło, że w przypadku tej grupy wiekowej nie zauważają poważniejszych chorób, jeśli już 

to drobne dolegliwości np. choroby zakaźne, zatrucia, przeziębienia. Natomiast wśród najczęściej 

wskazywanych pięciu problemów znalazły się kolejno: problemy dentystyczne (28%, głównie wskazywano 

na próchnicę, nieliczni na problemy ortodontyczne), choroby narządu ruchu (26,5%, głównie wspominano 

o wadach postawy), choroby oczu i wady wzroku (20,6%), alergie (16,2%) oraz choroby układu krążenia 

(13,2%). 
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Wykres 17. Najczęściej występujące problemy zdrowotne wśród dzieci i młodzieży [w %, pytanie wielokrotnego 
wyboru] 

 
Źródło: Badanie własne PAPI 

 

Choroby układu krążenia 

Choroby układu krążenia (ChUK) to różnego typu schorzenia narządów i tkanek wchodzących w skład układu 

krążenia. Zaliczają się do nich zatem zarówno choroby serca, jak i tętnic i żył. Wśród najczęstszych wśród 

Polaków znajduje się nadciśnienie tętnicze oraz choroba niedokrwienna serca, Choroby układu krążenia 

od ponad 50 lat stanowią największe zagrożenie życia Polaków – będąc główną przyczyną zgonów. I chociaż 

umieralność na ChUK w porównaniu np. do 2003 r. spada, to problem stanowi wysoka zachorowalność – 

wyższa o ok. 50% niż w innych krajach europejskich29.  

W 2013 r. w województwie łódzkim zdiagnozowano 25,7 tys. nowych zachorowań na choroby 

kardiologiczne, co stanowiło szóstą najwyższa wartość wśród województw, a po przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców była to najwyższa wartość w kraju. Do najczęstszych rozpoznań w 2013 r. należały: choroba 

niedokrwienna serca oraz pozostałe zaburzenia rytmu i przewodzenia30. 

Choroby układu krążenia należą do zdecydowanie najczęściej odczuwanych dolegliwości przez 

ankietowanych mieszkańców Bełchatowa. Wobec tego warto upowszechniać informacje na temat 

dostępnych badań profilaktycznych oraz edukować bełchatowian w zakresie objawów, czynników 

zagrożenia oraz sposobów zapobiegania tym schorzeniom. Warto w tym kontekście podkreślać rolę 

zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej, ale także stwarzać mieszkańcom miejsca i okazje do takiej 

aktywności. Promowanie ruchu przyczyni się równolegle do profilaktyki wad postawy i innych schorzeń 

narządu ruchu oraz do przeciwdziałanie problemom z nadwagą. 

 

                                                 
29 Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada 

Ludnościowa, red. naukowa Z. Strzelecki, J. Szymborski, Warszawa 2015 r. 
30 Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa łódzkiego, Ministerstwo Zdrowia 2016. 
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Choroby narządu ruchu  

Choroby narządu ruchu, często określane jako choroby układu ruchu lub szerzej – choroby układu kostno-

stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej obejmują blisko 200 schorzeń związanych z różnego stopnia 

niepełnosprawnością stawów i narządów wewnętrznych. Wśród nich znajduje się jedno z najczęściej 

występujących zapalnych schorzeń reumatycznych – reumatoidalne zapalenie stawów, które dotyka ok. 

0,6%-1% populacji, głównie kobiety (blisko ¾ chorych). Ponadto znajdują się tu różne dolegliwości 

kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowe, dolegliwości układu mięśniowo-stawowego. Przewlekłe choroby 

układu ruchu spowodowane są często sposobem wykonywania pracy np. chronicznymi przeciążeniami, ale 

także statyczną pracą siedzącą lub w innej jednostajnej pozycji.  

Biorący udział w sondażu ulicznym mieszkańcy Bełchatowa stosunkowo często uskarżali się na dolegliwości 

związane z bólami stawów i kręgosłupa. Twierdzili także, że problemy związane z wadami postawy są dość 

częste wśród dzieci i młodzieży z ich najbliższego otoczenia. Również podczas panelu eksperckiego 

poruszano tę kwestię – zwłaszcza w kontekście coraz mniej aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży oraz 

niechęci do aktywności fizycznej wśród osób starszych (w kontekście np. ćwiczeń rehabilitacyjnych). 

Dlatego też, istotne jest z jednej strony stwarzanie warunków do aktywności fizycznej (infrastruktura oraz 

jej animacja – oferta o charakterze sportowym), z drugiej zaś popularyzacja informacji o możliwych 

sposobach spędzania czasu wolnego oraz propagowanie i zachęcanie – całych rodzin do aktywności 

fizycznej.  

 

Zaburzenia metaboliczne  

Zaburzenia metaboliczne i związane z nimi choroby to w dużej mierze tzw. choroby cywilizacyjne. 

Nadwaga i otyłość wynikające m.in. z minimalnej aktywności ruchowej oraz nieodpowiedniej diety 

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHS) z 2014 r. wskazują, że waga ciała dorosłego mieszkańca 

Polski z roku na rok jest coraz większa, a problem nadwagi i otyłości występuje w naszym kraju coraz 

częściej. Zbyt dużą masę ciała ma już co druga dorosła osoba. Pod koniec 2014 r. ponad 62% ogółu 

mężczyzn ważyło zbyt dużo (44% miało nadwagę, a 18% zaliczono do grupy ludzi otyłych). Problem ten 

dotyczył prawie 46% kobiet (30% miało nadwagę, a kolejne 16% stanowiły kobiety otyłe)31. Zbyt dużo ważą 

i coraz szybciej tyją także dzieci – nadwagę ma ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

(Instytut Żywności i Żywienia, 2015). Problem ten jest również zauważalny i odczuwany przez mieszkańców 

Bełchatowa, a także stanowi coraz większe wyzwanie w opinii uczestników panelu eksperckiego. 

Warto zatem przeciwdziałać poprzez profilaktykę polegającą m.in. na promowaniu zdrowego stylu 

żywienia oraz aktywności fizycznej, ale także przez stwarzanie młodym ludziom miejsca i okazji do takiej 

aktywności. Dodatkowo promowanie ruchu pozwoli jednocześnie na zapobieganie wadom postawy u dzieci 

i młodzieży.  

                                                 
31 „Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 
2014 r.”, GUS, notatka informacyjna, Warszawa 2015. 
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W IV kwartale 2016 r. przeprowadzony został w naszym mieście przesiewowy  pomiar wagi i wzrostu dzieci 

i młodzieży uczęszczających do bełchatowskich szkół.  W badania włączone zostały szkolne pielęgniarki, 

które przy użyciu siatek centylowych dokonywały wyliczenia wskaźnik BMI. Poniższe tabele  wskazują na 

uzyskane wyniki pomiarów. I tak: 

Tabele nr 10-12 wskazują na dane uzyskane w wyniku badania uczniów 13 bełchatowskich szkół 

podstawowych, 5 gimnazjów oraz 1 szkoły ponadgimnazjalnej.    
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Tabela 10. Szkoły podstawowe- zestawienie 

 

Nazwa i nr 

szkoły 

Klasa Łączna liczba 

zważonych i 

zmierzonych 

dzieci, 

w tym liczba  

dziewcząt, 

chłopców 

Najniższa 

odnotowana waga 

dziecka 

Najwyższa 

odnotowana waga 

dziecka 

Liczba dzieci 

z  BMI 

(poniżej 5 

centyla) 

Niedowaga 

/wychudzenie 

Liczba dzieci 

z BMI w zakresie 

od 5-85 centyla 

Norma 

Liczba dzieci 

z BMI w zakresie 

od 85- 97 

Nadwaga/ 

znaczna 

nadwaga 

Liczba dzieci z BMI w zakresie 

od  97 

Otyłość/ 

znaczna otyłość 

D Ch D Ch D Ch Dz Ch D Ch D Ch Dz Ch 

SP nr 1  

0 

37 48 16 15,5 30,7 34 2 3 27 37 7 5 1 3 

SP nr 3 45 43 15,4 16 41,3 40 4 2 33 26 6 10 2 5 

SP nr 4 23 24 17 17 30 37 10 8 10 12 2 2 1 2 

SP nr 5 17 8 17,5 17,6 42 29,5 1 0 13 6 1 2 2 0 

SP nr 8 29 36 16,5 15,3 46,5 35,7 1 3 25 29 2 2 1 2 

SP nr 9 28 32 17 17,5 35,8 36,5 1 4 21 22 4 2 2 2 

SP nr 12 13 17 18,5 17,5 29 39 1 1 8 11 1 1 3 4 

SP nr 13 23 19 16,9 17,1 43,2 28,8 1 2 14 11 2 4 6 2 

Razem 215 227 16  15,3 46,5  40  21 23 151 154 25 28 18 20 

SP nr 1  

I 

20 25 15,5 18 30,5 35 2 5 16 19 1 1 1 0 

SP nr 3 18 32 16,5 17,7 33,5 41,7 3 0 14 24 1 4 0 4 

SP nr 4 9 13 20,5 21 27 26 0 0 8 11 1 1 0 0 

SP nr 5 6 9 15,5 20 25,5 45,5 1 0 5 4 0 2 0 3 

SP nr 8 17 22 19,2 18,5 34,8 33,5 0 3 12 13 4 4 1 2 

SP nr 9 12 15 20 19,4 32 42,5 0 3 11 8 1 1 0 3 

SP nr 12 13 18 19,5 21,5 32,5 36,5 1 0 10 10 1 4 1 4 

SP nr 13 30 18 17 18,3 46,3 36,5 1 3 26 10 2 4 1 1 

Razem  125 152 17 17,7  46,3  45,5  8 14 102 99 11 21 4 17 

SP nr 1  

 II 

63 82 17,5 21 35 59,4 0 2 53 65 9 10 1 5 

SP nr 3 55 64 19,7 18,6 44,1 66 0 1 47 53 4 4 4 6 

SP nr 4 36 38 20 20,5 36,5 36,5 2 2 29 27 4 7 1 2 

SP nr 5 21 19 18 22 51 35 2 0 15 15 2 4 2 0 

SP nr 8 36 44 20 20,5 37,5 44,5 6 1 27 33 3 8 0 2 

SP nr 9 61 51 18 17 46 49 3 3 46 31 10 14 2 3 

SP nr 12 34 43 20 21,5 41,5 45 2 1 23 24 7 7 2 11 

SP nr 13 56 66 20,7 21,5 47,6 53 2 5 38 43 7 11 9 7 
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Razem  362 407 17,5  17  47,6  66  17 15 278 291 46 65 21 36 

SP nr 1  

III 

64 67 21,5 23,5 52 56 3 3 53 51 3 10 5 3 

SP nr 3 49 45 21,7 21,2 46 45,6 0 1 38 39 11 3 0 2 

SP nr 4 41 30 25 27,5 51 84 1 1 35 23 3 5 2 1 

SP nr 5 14 19 22 22 51,5 44,5 0 3 11 14 2 1 1 2 

SP nr 8 66 41 21,8 21 48,5 62 1 1 54 33 10 5 1 3 

SP nr 9 47 49 20,5 22 45 61,5 9 8 32 31 4 7 2 4 

SP nr 12 35 38 22,5 16,5 40,5 49,5 1 2 30 25 4 7 0 5 

SP nr 13 53 67 27,2 24,6 48,1 65,8 0 1 42 50 8 11 3 5 

Razem  369 356 20,5  16,5  52  84  15 20 295 266 45 49 14 25 

SP nr 1  

IV 

39 49 19 20 49 68 4 1 28 35 6 11 1 2 

SP nr 3 36 50 24,5 21,6 60,6 53,6 1 6 25 34 7 8 3 2 

SP nr 4 14 21 27 27,5 63,5 58 2 2 11 16 0 3 1 0 

SP nr 5 11 13 24 23 58,5 58 0 4 7 7 3 1 1 1 

SP nr 8 45 32 27,5 23,5 57 64 3 2 31 25 7 5 0 4 

SP nr 9 48 57 27 24 60,5 65 4 9 34 38 8 7 2 3 

SP nr 12 18 33 24 26,5 46,0 64 2 0 13 22 3 7 0 4 

SP nr 13 39 33 23,1 26,7 54,6 64,6 6 4 25 26 5 1 3 2 

Razem 250 288 19  20 63,5  68  22 28 174 203 39 43 11 18 

SP nr 1  

V 

53 60 27 30 76 86 2 1 37 48 9 6 5 5 

SP nr 3 31 50 32 26,2 87 75 2 4 13 37 10 5 6 4 

SP nr 4 25 21 29 31 65 68 2 4 18 11 5 5 0 1 

SP nr 5 8 11 26,5 30 60,5 83,5 1 0 6 9 1 1 0 1 

SP nr 8 41 41 29,5 24,4 69 69 1 3 33 28 5 7 2 3 

SP nr 9 36 40 25 29,5 82 72 3 5 23 27 6 3 4 4 

SP nr 12 13 18 30,5 24,5 52,5 83,5 0 2 11 9 0 5 2 2 

SP nr 13 41 32 30,5 34,1 58,4 77 4 1 28 24 8 5 1 2 

Razem 248 273 25  24,5  87  86  15 20 169 193 44 37 20 22 

SP nr 1  

 

VI 

44 57 31 29 73 88,5 2 7 26 31 10 12 6 7 

SP nr 3 37 24 29,3 30,6 86,3 65,5 2 0 25 18 3 4 7 2 

SP nr 4 26 23 38,5 72,5 72,5 88 4 3 19 17 1 1 2 2 

SP nr 5 15 6 30 31 52 50,5 0 0 13 5 2 1 0 0 

SP nr 8 46 43 27,5 29 109 85,5 4 6 31 31 6 5 5 1 

SP nr 9 22 37 24 35 62 74 4 0 14 28 3 7 1 2 

SP nr 12 26 28 38 33 62 73 0 0 18 22 5 3 3 3 

SP nr 13 27 18 28,5 31 63,6 83,7 4 2 15 10 6 2 2 4 

Razem  243 236 24  29  109  88,5  20 18 161 162 36 35 26 21 

W badaniu uczestniczyło łącznie 3751 osób w tym u 1812 dziewcząt oraz 1939 chłopców. Nadwagę stwierdzono u 524 uczniów tj. 13,9 % przebadanej populacji uczniów, 
w tym u 246 dziewcząt oraz 278 chłopców. Otyłość stwierdzono u 273 uczniów tj. 7,2 % przebadanej populacji uczniów- w tym u 114 dziewcząt oraz 159 chłopców. 
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Tabela 11. Szkoły gimnazjalne- zestawienie 

 

 

Nazwa i nr 

szkoły 

 

Klasa 

Łączna liczba 

zważonych 

i zmierzonych 

dzieci, 

w tym liczba  

dziewcząt, 

chłopców 

Najniższa 

odnotowana waga 

dziecka 

Najwyższa 

odnotowana waga 

dziecka 

Liczba dzieci 

z  BMI 

(poniżej 5 centyla) 
Niedowaga 

/wychudzenie 

Liczba dzieci 

z BMI w zakresie 

od 5-85 centyla 
Norma 

Liczba dzieci 

z BMI w zakresie 

od 85- 97 
Nadwaga/ 

znaczna nadwaga 

Liczba dzieci 

z BMI w zakresie 

od  97 
Otyłość/ 

znaczna otyłość 

D Ch D Ch D Ch Dz Ch D Ch D Ch Dz Ch 

PG nr 1  

I 

88 76 29 36 80,5 96 3 7 65 47 15 12 5 10 

PG nr 2 45 53 36 35 76 84 2 0 26 38 9 8 8 7 

PG nr 3 8 12 38 38 70 93 0 0 6 8 1 3 1 1 

PG nr 4 42 51 41,5 35,5 104 99,5 2 5 27 39 3 3 10 4 

PG nr 5 58 59 30,5 37,6 88 77,3 4 1 37 50 10 8 7 0 

Razem 241 251 29 35 104 99,5 11 13 161 182 38 34 31 22 

PG nr 1  

II 

62 83 31,5 34,5 88 110 6 4 43 60 5 12 8 7 

PG nr 2  31 45 40 36 97 104 1 4 18 29 6 6 6 6 

PG nr 3 7 13 42,5 40,5 74,5 110 1 1 3 8 2 2 1 3 

PG nr 4 32 50 35,0 35 91 88 0 1 21 40 2 2 9 7 

PG nr 5 40 58 41,2 38,6 90 100,3 4 5 29 38 4 6 3 9 

Razem 172 249 31,5 34,5 97 110 12 15 114 175 19 28 27 32 

PG nr 1  

III 

67 69 36 43,5 98 125 5 12 49 39 9 11 4 7 

PG nr 2 26 35 40 45 82 90 1 2 14 23 5 5 6 5 

PG nr 3 32 39 42,5 46 75 124 6 8 20 23 5 4 1 4 

PG nr 4 23 44 48,5 48,5 80,5 124 1 0 12 34 8 5 2 5 

PG nr 5 39 35 44,9 48,4 85,7 100,4 1 3 28 19 7 6 3 7 

Razem 187 222 36 43,5 98 125 14 25 123 138 34 31 16 28 

W badaniu uczestniczyło łącznie 1322 uczniów gimnazjów w tym 600 dziewcząt oraz 722 chłopców. Nadwagę stwierdzono u  184 uczniów tj.13,9  % przebadanej populacji 
uczniów, w tym u  91 dziewcząt oraz  93 chłopców. Otyłość stwierdzono u  156 uczniów tj.  11,8 % przebadanej populacji uczniów- w tym u  74 dziewcząt oraz 82 
chłopców. 
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Tabela 12. Szkoła ponadgimnazjalna- III LO 

 

Nazwa i nr 

szkoły 

Klasa Łączna liczba 

zważonych i 

zmierzonych dzieci, 

w tym liczba  

dziewcząt, 

chłopców 

Najniższa 

odnotowana waga 

dziecka 

Najwyższa 

odnotowana waga 

dziecka 

Liczba dzieci 

z BMI 

(poniżej 5 centyla) 
Niedowaga 

/wychudzenie 

Liczba dzieci 

z BMI w zakresie 

od 5-85 centyla 
Norma 

Liczba dzieci 

z BMI w zakresie 

od 85- 97 
Nadwaga/ 

znaczna nadwaga 

Liczba dzieci 

z BMI w zakresie 

od  97 
Otyłość/ 

znaczna otyłość 

D Ch D Ch D Ch Dz Ch D Ch D Ch Dz Ch 

III Liceum  I 22 26 44 48 98 133 1 - 12 20 4 3 5 3 

II 44 33 38 48 82 103 4 2 26 24 6 4 8 3 

III 36 30 44 57 73 90 4 1 22 21 7 6 3 2 

Razem 102 89 38 48 98 133 9 3 60 65 17 13 16 8 

W badaniu uczestniczyło łącznie 191 uczniów III LO w tym 102 dziewcząt oraz 89 chłopców. Nadwagę stwierdzono u  30 uczniów tj.15,7   % przebadanej populacji uczniów, 
w tym u  17 dziewcząt oraz 13 chłopców. Otyłość stwierdzono u  24 uczniów tj. 12,5 % przebadanej populacji uczniów- w tym u  16 dziewcząt oraz 8 chłopców.
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W ostatnich latach na świecie i w Polsce obserwuje się zdecydowany wzrost zachorowalności na cukrzycę. 

Obecnie szacuje się, że ok. 3 milionów Polaków cierpi na tę chorobę. Wzrost liczby chorych zwłaszcza 

w krajach rozwijających się łączy się m.in. z procesami starzenia społeczeństwa, ale przede wszystkim ma 

swoje źródło w niezdrowym stylu życia i towarzyszącym mu zjawiskom jak nadwaga/otyłość, nadciśnienie. 

W Polsce cukrzyca często pozostaje nierozpoznana lub jest rozpoznawana bardzo późno, a co druga osoba, 

która umiera z powodu cukrzycy jest poniżej 60 r.ż. Cukrzyca często prowadzi do groźnych powikłań, 

a w rezultacie do niepełnosprawności. W Polsce odsetek umierających z powodu cukrzycy wynosi rocznie 

ok. 30 tys. osób, a liczba ta z roku na rok rośnie32.  

Można zatem wnioskować, że problem cukrzycy dotyka mieszkańców Bełchatowa, a jak wykazały badania 

sondażowe jest jednym z bardziej odczuwalnych i dokuczliwych dla nich problemów natury zdrowotnej. 

Mając na uwadze ogólnopolskie tendencje, w ciągu najbliższych lat może ulec nasileniu, warto zatem mieć 

na uwadze potrzeby mieszkańców w tym zakresie. 

 

Alergie  

Alergię zalicza się do grona chorób cywilizacyjnych. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w krajach 

rozwiniętych i rozwijających się nastąpił zdecydowany wzrost występowania chorób alergicznych, takich 

jak astma, nieżyt nosa, alergie skórne, alergie pokarmowe itp. W krajach wysokorozwiniętych częstość 

występowania alergii szacuje się na poziomie 20-30%33. Zwiększona częstość alergii dotyczy szczególnie 

dzieci: szacuje się, że częstość uczuleń na co najmniej jeden z powszechnie występujących alergenów 

wśród dzieci w wieku szkolnym sięga ok. 40-50%34. W Polsce ten problem także ulega nasileniu. Według 

badań prowadzonych w ramach programu ECAP ponad 40% badanych w ambulatorium respondentów ma 

dodatnie testy na powszechnie występujące alergeny, a zmiany skórne deklarowało między 40 a 45% 

Polaków. Problemy alergiczne dotyczą zwłaszcza dla młodszych grup wiekowych: dzieci, młodzieży 

i młodych pracujących dorosłych, oraz zauważalnie częściej występują wśród mieszkańców rejonów 

miejskich35.  

Na podstawie głosów ankietowanych bełchatowian, można stwierdzić, że dolegliwości związane z alergią 

są dość powszechne zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych. Także uczestnicy panelu 

eksperckiego poruszali ten temat i odwołując się do swoich doświadczeń zawodowych, potwierdzali 

natężenie się problemu i dużą liczbę pacjentów z różnymi typami alergii (astma, pokarmowe, skórne, 

w tym także alergie nabyte u dorosłych). W tym kontekście zwracano uwagę na konieczność wzmocnienia 

profilaktyki w tym zakresie m.in. poprzez edukowanie mieszkańców na temat odpowiedniego odżywiania 

się, roli kontaktu z przyrodą i ze zwierzętami we wczesnym dzieciństwie.  

                                                 
32 „Niebieska księga cukrzycy”, Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą, Warszawa 2013.  
33 Na podstawie Wprowadzenia do badań ECAP, www.ecap.pl. 
34 R. Pawankar, G.W. Canonica, S.T. Holgate, R.F. Lockey, Biała Księga Alergii Światowej Organizacji Alergii 2011-
2012. Streszczenie wykonawcze, WAO, 2011. 
35 Projekt celowy nr 6 PO5 2005 C/06572 „Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób 
alergicznych w Polsce” (ECAP - Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) przeprowadzony na zlecenie Ministra 
Zdrowia i stanowi kontynuację międzynarodowych badań European Community Respiratory Health Survey II (ECRHS 
II) oraz International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), www.ecap.pl.  

http://www.ecap.pl/
http://www.ecap.pl/
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Nowotwory 

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce jest u obu płci niższa niż średnia dla krajów Unii 

Europejskiej, jednakże na przestrzeni lat ulega wzrostowi. W ciągu ostatnich trzech dekad liczba 

zachorowań na nowotwory złośliwe wzrosła ponad dwukrotnie, a w 2013 r. wynosiła 156, 5 tys.(78,2 tys. 

u mężczyzn, 78,2 tys. u kobiet). Ryzyko zachorowania na nowotwór rośnie wraz z wiekiem, zdecydowany 

wzrost zachorowalności u obu płci następuje po 50 r.ż., natomiast większość zachorowań występuje po 

60 r.ż (ok. 70% zachorowań u mężczyzn, ok. 60% zachorowań u kobiet). 

Najczęściej występującymi nowotworami u mężczyzn są nowotwory płuca stanowiące około 1/5 

zachorowań na nowotwory. Następnie stosunkowo często diagnozowany jest rak gruczołu krokowego                  

(13% zachorowań), rak jelita grubego (12%), w dalszej kolejności – rak pęcherza moczowego (7%). 

W przypadku kobiet najczęściej występuje rak piersi stanowiący ponad 1/5 zachorowań na nowotwory.  

Kolejne co do częstości są nowotwory jelita grubego (10%), rak płuca (9%). W dalszej kolejności występują 

nowotwory trzonu macicy (7%), jajnika (5%), szyjki macicy (4%)36.  

Jeśli chodzi o zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim, to w 2012 roku 

zdiagnozowano 11 776 nowych przypadków nowotworów złośliwych, co było 6. wartością w kraju, a po 

przeliczeniu na 100 tys. ludności stanowiło najwyższą wartość w Polsce. Najczęściej rozpoznawanymi 

nowotworami były nowotwory płuc (1 831 przypadków), nowotwory piersi (1 454), nowotwory jelita 

grubego (1 073), oraz gruczołu krokowego(1 042). Stanowiły one prawie 45% zachorowań na nowotwory 

złośliwe w woj. łódzkim w 2012 r. Według prognozy zachorowalności zamieszczonej w „Mapie potrzeb 

zdrowotnych z zakresu onkologii”, opracowanej w oparciu o procesy demograficzne szacuje się, że 

w latach 2016-2029 liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie o ok. 11% (z 12,5 tys. do 

14 tys.), ale pod względem dynamiki wzrostu liczby nowych zachorowań województwo łódzkie plasuje się 

na ostatnim miejscu w Polsce. Natomiast prognozowana 5-letnia chorobowość onkologiczna 

w województwie łódzkim wzrośnie w latach 2016-2029 o 3 tys. przypadków (tj. z poziomu 31 tys. do 34 

tys.; wzrost na poziomie ok. 10%). Największa chorobowość 5-letnia będzie dotyczyć nowotworów 

złośliwych piersi, a w drugiej kolejności – nowotworów gruczołu krokowego37. 

Choroby nowotworowe znalazły się wśród pięciu głównych problemów zdrowotnych wskazywanych przez 

ankietowanych bełchatowian, jednak wspominano o nich o wiele rzadziej w porównaniu do innych 

dolegliwości np. chorób narządu ruchu czy zaburzeń metabolicznych. Łączy się to z faktem, że nowotwory 

stanowią stosunkowo niski odsetek wszystkich zachorowań – więc w tym aspekcie mogą być stosunkowo 

mniej widoczne. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku umieralności – jak wspomniano wcześniej, 

nowotwory stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, powiecie bełchatowskim i zapewne także 

w Bełchatowie.  

W związku z tym bardzo istotne jest wzmacnianie profilaktyki onkologicznej, zarówno poprzez zwiększanie 

dostępności do badań przesiewowych, jak i wzmacnianie informacji na temat możliwości skorzystania 

z nieodpłatnych badań, a także poprzez działania edukacyjne. Wykrycie nowotworu w jak 

                                                 
36 Na podstawie bazy wiedzy w Krajowym Rejestrze Nowotworów, http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/.  
37 Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa łódzkiego, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2016. 

http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/
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najwcześniejszym stadium rozwoju zdecydowanie zwiększa szanse na wyleczenie, ale jest to możliwie 

głównie dzięki systematycznym badaniom kontrolnym.  

 

Problemy dentystyczne 

Zły stan uzębienia objawiający się już u dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym to problem 

ogólnopolski, który obserwuje się także w przypadku miasta Bełchatowa.  

W Polsce, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, u dzieci w wieku 5 lat stwierdza się średnio 5 zębów z ubytkami 

próchnicowymi, a odsetek dzieci w wieku 5 lat bez próchnicy nie przekracza 20%38. Odsetek dzieci 

starszych z próchnicą sięga ok. 70%. Podobne wnioski płyną z trzech edycji akcji „Chroń dziecięce 

uśmiechy”, którym towarzyszyły badania przesiewowe stanu uzębienia wśród dzieci ze szkół podstawowych 

w latach 2013-2015 na terenie różnych województw. Badania wykazały zły stan uzębienia mlecznego oraz 

stałego dzieci i młodzieży wynikający w głównej mierze z braku właściwych nawyków higienicznych, braku 

zachowań profilaktycznych – w tym regularnej kontroli stomatologicznej oraz braku znajomości czynników 

ryzyka, w tym złych nawyków żywieniowych. Problemy próchnicy zębów dotyczą 76% dzieci ze szkół 

podstawowych, częściej występują u dzieci z grupy wiekowej 5-9 lat (gł. 7-9 lat, ale w przypadku 12-13-

latków posiadających zęby stałe to także blisko 70%) oraz u dzieci mieszkających na wsiach39. Dzieci 

z miast województwa łódzkiego zostały objęte badaniem w ramach II edycji programu: problem próchnicy 

w województwie łódzkim kształtował się na poziomie 72% czyli stosunkowo niskim na tle pozostałych, 

z kolei to u dzieci z łódzkiego nieco częściej występowały wady zgryzu. Z problemem próchnicy borykają 

się przede wszystkim dzieci, ale w dużej mierze przyczyny tej sytuacji leżą w braku świadomości lub braku 

odpowiedniej opieki ze strony rodziców.  

Warto zatem rozwijać profilaktykę higieny jamy ustnej już u najmłodszych, tak jak robią to niektóre 

samorządy np. poprzez programy uczące odpowiednich nawyków czy bezpłatne przeglądy dentystyczne 

dla uczniów szkół podstawowych. Podczas warsztatów strategicznych padły także głosy, że warto 

popularyzować wiedzę na temat zasad korzystania z opieki stomatologicznej w ramach NFZ, ponieważ 

wśród mieszkańców (zwłaszcza będących rodzicami) obserwuje się brak świadomości w tej kwestii, 

a w połączeniu z brakiem środków finansowych na prywatne wizyty, prowadzi to do zaniedbań stanu 

uzębienia wśród dzieci. 

 

Choroby oczu i wady wzroku  

Szacuje się, że blisko 10 mln Polaków nosi okulary, a milion soczewki kontaktowe. Ok. 45 % uczniów szkół 

średnich ma problemy ze wzrokiem, głównie krótkowzroczność i wysuszenie gałki ocznej. Natomiast osoby 

starsze często chorują na jaskrę, zaćmę i zwyrodnienie plamki żółtej. Skalę problemu wad wzroku, 

zwłaszcza u dzieci, wykazał program profilaktyczny realizowany m.in. w 2014 roku na terenie 

                                                 
38 Za „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020”, Ministerstwo Zdrowia, 
Warszawa 2015. 
39 Ipsos, „Badania przesiewowe stanu uzębienia wśród dzieci ze szkół podstawowych”, grudzień 2015, na podst. 3 
edycji akcji „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. 
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województwa łódzkiego pn. „Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku 

i zeza u dzieci”. Zaburzenia wzroku wykryto wówczas u ponad połowy populacji badanej (55%), a spośród 

wszystkich przebadanych dzieci ok. 21% miało nieprawidłową ostrość wzroku. Dolegliwości tego typu 

w opinii ankietowanych bełchatowian w dość odczuwalny sposób występują także u dzieci i młodzieży 

zamieszkującej na terenie Bełchatowa. Istotne jest zatem ograniczanie tego typu schorzeń m.in. poprzez 

zachęcanie i przypominanie o regularnych badaniach kontroli wzroku. 

 

Struktura świadczeń i hospitalizacji 

Na temat potrzeb i problemów zdrowotnych mieszkańców Bełchatowa można wnioskować pośrednio na 

podstawie danych udostępnionych przez poszczególne zakłady opieki zdrowotnej dotyczące udzielonych 

świadczeń. Zmiany liczby świadczeń i porad w poszczególnych placówkach mogą wynikać m.in. 

z „wewnętrznej” migracji pacjentów między bełchatowskimi zakładami opieki zdrowotnej i nie 

odzwierciedlają zatem pełnej sytuacji stanu zdrowia  

czy zapotrzebowania na określone usługi. Jednakże zestawienie i analiza wycinkowych informacji daje 

pewien wgląd do specyfiki świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie Bełchatowa i może sygnalizować 

pewne zjawiska bądź problemy.  

Dane przytoczone w tym podrozdziale uzyskano tylko z niektórych placówek – publicznego zakładu tj. 

Szpitala Wojewódzkiego (gdzie, jak wspomniano już wcześniej korzystają mieszkańcy całego powiatu 

bełchatowskiego oraz, choć pewnie w mniejszym stopniu, pozostałych powiatów województwa łódzkiego) 

oraz następujących zakładów niepublicznych: MegaMed, Medyk, Bełchatowskie Centrum Medyczne, Twoje 

Centrum Medyczne, Puls. 

Generalnie dla wszystkich analizowanych placówek od 2012 roku zauważa się wzrost liczby udzielanych 

świadczeń POZ, co może świadczyć zarówno o większej dbałości o zdrowie ze strony bełchatowian, jak 

i o większych problemach zdrowotnych.  

 
Tabela 13. Liczba udzielonych świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lata 2010-2015) 
w wybranych przychodniach 

 

Placówka/rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Szpital Wojewódzki 16 027 15 526 16794 17858 17 966 18595 

Medyk 42 261 42 391 37 738 38 815 40 133 41 655 

Twoje Centrum Medyczne b.d. 10 077 17 851 23 357 26 343 29 848 

MegaMed 64 182 65 332 74 614 74 642 74 695 104 458 

Bełchatowskie Centrum Medyczne 57 446 73 135 49 476 51 412 52 787 54 423 

Źródło: dane pozyskane od powyższych zakładów opieki zdrowotnej  

 
Ogólny wzrost świadczeń obserwowalny w przypadku większości analizowanych placówek od 2012 r. 
dotyczy także świadczeń NFZ udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
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Tabela 14. Liczba udzielonych świadczeń w AOS wg poszczególnych specjalizacji w przychodni MegaMed w latach 
2010-2015 

 

Rodzaj poradni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zakład rehabilitacji (zabiegi) 105 385 104 396 104 735 87 151 89 430 117 047 

Por. chirurgii uraz-ort. 16 191 17 515 17 464 15 904 15 346 15 602 

Por. stomatologiczna 13 295 13 705 15 580 14 769 15 117 16 976 

Por. ginekologiczno-położnicza 7 275 8 783 8 880 7 792 7 723 9 971 

Por. okulistyczna 5 807 6 553 7 095 7 447 8 253 11 865 

Por. neurologiczna 5 763 7 215 6 927 7 145 8 082 10 824 

Por. otolaryngologiczna 5 832 6 127 5 832 6 082 6 746 6 874 

Poradnia rehabilitacyjna 1 892 1 903 1 772 1 950 1 893 1 985 

Por. kardiologiczna 1 160 1 911 2 019 2 010 2 054 1 877 

Por. urologiczna 1 299 1 136 1 047 1 602 2 143 2 657 

Por. chirurgii ogólnej 600 475 524 551 922 2 504 

Por. diabetologiczna 959 910 920 900 778 882 

Por. logopedyczna 1 045 1 082 283 261 264 1 

Por. onkologiczna 379 355 237 319 288 327 

Por. pulmonologiczna 584 - 64 7 5 - 

Por. leczenia jaskry 246 61 5 6 13 - 

Razem 167 712 172 127 173 384 153 896 159 057 199 392 

Źródło: MegaMed 
 
 Tabela 15. Liczba udzielony świadczeń AOS w przychodni Bełchatowskie Centrum Medyczne w latach 2010-2015 

 

Rodzaj poradni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poradnia alergologiczna b.a. b.a. 2619 2712 2876 3307 

Poradnia chirurgii ogólnej 5439 5690 4893 5152 4775 4777 

Poradnia chirurgii urazowo-
ortopedycznej 

5581 5020 5806 5396 3900 b.a. 

Poradnia ginekologiczno-
położnicza 

12996 12642 12369 11533 12240 11211 
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Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla 
dzieci 

587 1040 1309 1648 1907 2030 

Poradnia neurologiczna 5480 4372 4497 4307 4228 5325 

Poradnia neurologiczna dla dzieci 893 880 866 1079 1016 1129 

Poradnia otolaryngologiczna 2415 2259 1832 2303 2335 2056 

Poradnia reumatologiczna 2511 2468 b.a. b.a. b.a. b.a. 

Poradnia urologiczna  b.a. b.a. 1808 1736 1572 882 

Razem 35 902 34 371 35 999 35 866 34 849 30 717 

b.a. – brak aktualnej umowy  
Źródło: Bełchatowskie Centrum Medyczne 
 
Tabela 16. Zestawienie porad lekarskich - świadczenia udzielane w ramach AOS w poradniach specjalistycznych 
Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie w latach 2010-2015 

 

Nazwa Poradni ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 
2014 

ROK 
2015 

Alergologiczna 1807 2024 964 1194 1412 1597 

Alergologiczna dla dzieci 2028 1917 2478 2511 2438 2417 

Audiologiczna 473 460 zlikwidowana 

Chirurgii dziecięcej 5544 5906 6986 7272 8202 7719 

Chirurgii ogólnej 6598 6703 7247 7639 7248 7864 

Chirurgii onkologicznej 2855 2991 2971 2996 3276 2975 

Chirurgii urazowo- ortopedycznej 10067 10382 10484 9660 10631 11089 

Chorób zakaźnych 568 631 759 857 969 220 

Dermatologiczna 13257 15231 16058 14578 14439 16059 

Diabetologiczna 732 1072 2064 2363 2415 2422 

Endokrynologiczna 1936 2274 2997 3537 4206 4257 

Endokrynologiczna dla dzieci 310 409 zlikwidowana 

Gastroenterologiczna 0 0 1465 1570 1506 1240 

Ginekologiczno- położnicza 4067 4147 5602 5726 5992 5938 

Ftyzjatryczna dla dzieci  97 85 zlikwidowana 

Gruźlicy i chorób płuc 1698 2148 2117 2032 2098 2109 

Gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 0 35 zlikwidowana 

Kardiologiczna 2614 2550 2640 2527 2535 2687 

Medycyny Paliatywnej 264 220 zlikwidowana 

Nefrologiczna 2144 2089 2698 2892 3033 3026 

Neonatologiczna 303 189 140 138 zlikwidowana 

Neurochirurgiczna 1840 2000 1369 1831 1937 1925 

Neurologiczna 3553 5460 6721 6862 6588 5416 
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Okulistyczna  4814 4636 4793 4827 4581 3187 

Onkologiczna 2646 2755 2731 2901 2642 2261 

Otorynolaryngologiczna 3182 3637 3868 4234 4791 4044 

Otorynolaryngologiczna dla dzieci 701 912 779 812 776 763 

Rehabilitacyjna  1840 1526 1334 1280 1580 1500 

Terapii uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia  

7700 8320 8450 7911 10810 13944 

Urologiczna 3137 3623 3444 3907 3979 3794 

Zdrowia Psychicznego 7755 8703 8141 7135 8171 7490 

R A Z E M 94530 103035 109300 109192 116255 115943 

Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 
 

Dla poradni przyszpitalnych specjalistycznych nastąpił widoczny wzrost świadczeń w porównaniu do 2010 r. 

dla poradni chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-dermatologicznej, dermatologicznej, diabetologicznej, 

endokrynologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej, terapii uzależnienia od alkoholu. Spadek 

dotyczył natomiast poradni okulistycznej, onkologicznej i rehabilitacyjnej. Natomiast dla placówek NZOZ 

zauważalny wzrost świadczeń dotyczył w przypadku MegaMed poradni okulistycznej, neurologicznej, 

urologicznej oraz chirurgii ogólnej, zaś w przychodni Bełchatowskie Centrum Medyczne były to poradnie: 

alergologiczna, neurologiczna, neurologiczna dla dzieci oraz poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci. 

Pewnym wyznacznikiem zapotrzebowania na określone rodzaje świadczeń medycznych, a jednocześnie 

informującym o stanie zdrowia populacji jest liczba łóżek w szpitalach. Podejmowane przez szpitale 

racjonalizacje są m.in. reakcją na zachodzące tendencje i fluktuacje dotyczące ruchu pacjentów 

korzystających z określonych świadczeń. Tym samym zmiany liczby łóżek w Szpitalu Wojewódzkim 

w Bełchatowie stanowią pewną informację dotyczącą procesów demograficznych oraz stanu zdrowia 

mieszkańców Bełchatowa. W latach 2010-2015 obserwuje się stopniowy spadek łącznej liczby łóżek z 877 

do 794 (zmiana o blisko 10%). Jednakże w omawianym przedziale czasowym w przypadku większości 

oddziałów liczba łóżek nie uległa znaczącym zmianom, dla niektórych oddziałów pozostała bez zmian, dla 

innych zmieniła się o kilka sztuk in minus. Spadek powyżej 5 łóżek dotyczył oddziałów: chirurgii urazowo-

ortopedycznej, ogólnego, chorób wewnętrznych (I i II), ginekologiczno-położniczego (9), 

neonatologicznego, okulistycznego, otolaryngologicznego, pediatrycznego, obserwacyjno-zakaźnego. 

Ponadto Szpital posiada od 2013 r. stałą liczbę stanowisk - stacji dializ (20 stanowisk) oraz liczbę miejsc 

na psychiatrii/psychologii dziennej, która w 2012 roku uległa redukcji z 30 do 20 i pozostała na tym 

poziomie do 2015 r. 
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Tabela 17. Stan łóżek na poszczególnych oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie w latach 2010-2015 

 

     Oddział  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 12 

Chirurgii Uraz.-Ortop. 48 42 40 40 40 40 

Chirurgiczny dla dzieci 20 20 16 16 16 16 

Chirurgiczny ogólny 41 41 36 36 36 36 

Chorób wewnętrznych I  39 39 34 34 34 34 

Chorób wewnętrznych II 42 42 34 34 34 34 

Dermatologiczny 26 22 22 22 22 22 

Ginekolog.-położniczy 54 52 45 45 45 45 

Kardiologiczny 37 37 36 36 36 35 

Lecz.alkoh.zesp.abst. 26 

Ośrodek terapii uzależnienia od 
alkoholu 

36 

Nefrologiczny 23 23 21 21 21 21 

Neonatologiczny 29 29 24 24 24 24 

Neurochirurgiczny 15 

Neurologiczny ( + udarowy) 41 37 37 37 37 37 

Obserw.-Zakaźny 22 16 16 16 16 16 

Okulistyczny 28 28 20 20 20 20 

Op. Paliatywno.-Hosp. 21 

Otorynolaryngologiczny 26 20 20 20 20 20 

Pediatryczny 25 25 20 20 20 20 

Psychiatryczny I A 
115 

58 

Psychiatryczny I B 57 

Psychiatryczny II                         50 

Rehabilitacyjny 

41 

26 

Pododdział rehabilitacji 
neurologicznej 

15 

Szpitalny Oddział Ratunkowy  8 

Urologiczny 27 25 25 25 25 25 

Zakład Opiek.-Leczniczy 25 

   RAZEM: 877 847 795 795 795 794 

Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 
 

Istotną informacją w przypadku Diagnozy do Programu Ochrony Zdrowia, dający większy wgląd w stan 

zdrowia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego (a także i w pewnym stopniu w stan zdrowia bełchatowian) 

jest struktura hospitalizacji. Zmieniająca się na przestrzeni lat 2010-2015 liczba leczonych pacjentów 
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według poszczególnych oddziałów daje pewien wgląd w procesy zdrowotno-demograficzne oraz związane 

z nimi potrzeby na opiekę medyczną. 

Ogólnie widać wzrost liczby leczonych hospitalizowanych w porównaniu do 2015 roku (o 876, czyli 3%). 

Szczególnie zmiany i wzrost o ok. 20% i więcej jest zauważalny dla oddziałów: chirurgicznego dla dzieci, 

dermatologicznego, leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, kardiologicznego, nefrologicznego, 

urologicznego, okulistycznego, neurologicznego, obserwacyjno-zakaźnego. Znacząco wzrosła także liczba 

pacjentów wymagającej opieki długoterminowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (systematyczny wzrost 

w ciągu lat). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób znajdujących się pod opieką w formie hospicjum 

domowego (dla obu przypadków zmiana o blisko 70%). Dla pacjentów opieki długoterminowej z oddziału 

hospicyjno-paliatywnego w 2015 r. odnotowano wartość zbliżoną do 2010 r. (ok. 470 osób), jednakże 

należy wspomnieć, że po spadku z 2012 r. wskaźnik ten w następnych latach przyjął tendencję wzrostową.  

Natomiast na przestrzeni analizowanego przedziału czasowego miało miejsce stopniowe następujące 

z roku na roku zmniejszanie się liczby leczonych pacjentów w przypadku oddziałów: chirurgii urazowo-

ortopedycznej, chirurgicznego ogólnego, chorób wewnętrznych, neonatologiczny i ginekologiczno-

położniczego.  

 
Tabela 18. Struktura hospitalizacji wg poszczególnych oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w latach 2010-2015 

 

Oddziały 
Leczeni w ciągu roku 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 231 213 223 204 184 197 

Chirurgii Uraz.-Ortop. 1705 1624 1605 1581 1567 1604 

Chirurgiczny dla dzieci 1090 1039 1140 1117 1137 1304 

Chirurgiczny ogólny 1813 1753 1793 1696 1657 1645 

Chorób wewnętrznych I  1720 1598 1599 1557 1599 1566 

Chorób wewnętrznych II 1834 1827 1764 1659 1826 1736 

Dermatologiczny 474 451 525 542 585 591 

Ginekolog.-położniczy 2991 2797 2518 2819 2901 2849 

Kardiologiczny 1977 1979 2037 2100 2163 2133 

Lecz. alkoholowych zespołów abstyn. 1207 1313 1287 1351 1444 1507 

Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu 398 382 363 370 350 333 

Nefrologiczny 832 940 990 997 1003 1004 

Neonatologiczny 1273 1120 915 1001 997 931 

Neurochirurgiczny 557 596 652 619 696 693 

Neurologiczny 1761 1643 1877 2023 2102 2120 

Obserwacyjno - Zakaźny 755 703 782 778 946 930 

Okulistyczny 1258 1231 1308 1310 1504 1507 

Opieki Paliatywno – Hospicyjnej (opieka 
długoterminowa) 

474 470 433 437 424 470 

Otorynolaryngologiczny 994 1070 1005 936 840 867 

Pediatryczny 1010 957 985 1046 1024 1023 

Psychiatryczny I A 1011 1195 497 547 472 441 
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Psychiatryczny I B - - 656 689 654 661 

Psychiatryczny II 581 569 576 579 606 568 

Rehabilitacyjny 517 361 353 350 359 346 

Pododdział rehabilitacji neurologicznej 129 140 118 130 117 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 1176 1284 1259 1224 1245 1147 

Urologiczny 2717 2961 2573 2727 2737 2884 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - opieka 
długoterminowa 

83 95 111 111 102 141 

   RAZEM: 30439 30300 29966 30488 31254 31315 

Hospicjum domowe 179 157 181 207 297 310 

Stacja Dializ 162 166 173 186 173 185 

Psych.Dzien. 80 117 112 118 106 100 

Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 
 

Analizując najczęstsze przyczyny hospitalizacji w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie wg kodu choroby 

ICD-10 to w latach 2010-2016 były to następujące rozpoznania: 

• F10 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu  

• H25- zaćma starcza          

• I50- Niewydolność serca         

• I51- choroby serca* niedokładnie określone i powikłania chorób serca    

• N20- kamica nerki i moczowodu. 

Na przestrzeni powyższych lat zauważa się wzrost rozpoznań prowadzących do hospitalizacji, jeśli chodzi 

o zaburzenia psychiczne, zaćmę starczą oraz niewydolność serca.  

Tabela 19. Struktura hospitalizacji w Szpitalu Wojewódzkim wg najczęstszych rozpoznań – kody choroby ICD-10, 
w latach 2010-2015 

 

Kod choroby 
ICD-10 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

F10 
Zburzenia 
psychiczne… 

1504 1615 1547 1587 1668 1724 

H25 
zaćma starcza 

693 704 789 818 939 950 

I50 
niewydolność 
serca 

513 518 549 543 490 766 

I51 
Choroby serca* 

940 898 892 656 653 b.d. 

N20 
kamica nerki 
i moczowodu 

702 695 608 651 631 666 

Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

 

Przyglądając się strukturze wiekowej osób hospitalizowanych z powodu wyżej wymienionych schorzeń, to 

zaćma starcza dominuje wśród osób powyżej 65 r.ż. oraz wśród kobiet (dwa razy więcej hospitalizacji). 
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Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu koncentrują się w grupie 

między 26 a 45 rokiem życia, ale stosunkowo liczną grupę stanowią też u osób między 46 a 65. Wśród tego 

typu pacjentów zdecydowanie przeważają mężczyźni (ok. 85%). Niewydolność serca cechuje głównie osoby 

powyżej 65 (blisko 80% przypadków). Natomiast z powodu schorzeń nerek hospitalizowanych było 

dwukrotnie więcej mężczyzn i kobiet, a hospitalizacje dotyczyły głównie grupy wiekowej 26- 65. 

 
Świadomość zdrowotna mieszkańców Bełchatowa 
 

Na temat świadomość zdrowotnej można wnioskować na podstawie wypowiedzi i deklaracji mieszkańców, 

ale także w oparciu o różne wskaźniki (np. liczba porad lekarskich, odsetek osób korzystających z badań 

profilaktycznych itp.), które w pośredni sposób dostarczają informacji, jak owe deklaracje mają się do 

rzeczywistości. 

Generalnie, ankietowani bełchatowianie oceniali świadomość zdrowotną swoją i swoich sąsiadów jako 

przeciętną – to określenie uzyskało 62% wskazań. Co ciekawe, odpowiedzi „wysoka” i „niska” otrzymały 

niemal identyczną liczbę głosów (kolejno 17% oraz 18%). Z kolei podczas panelu eksperckiego stwierdzono, 

że świadomość zdrowotna mieszkańców Bełchatowa jest jednak raczej niska.  

 
Wykres 18. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Jak ocenia Pan(i) ogólną świadomość zdrowotną mieszkańców 
Bełchatowa?” [w %] 

 
Źródło: badanie własne PAPI 

 
Istotnym wskaźnikiem w kontekście analizy świadomości zdrowotnej mieszkańców jest liczba udzielonych 

porad medycznych w przeliczeniu na liczbę ludności. W niniejszej Diagnozie zastosowano pozytywną 

interpretację tego miernika. Wysoką liczbę porad lekarskich potraktowano jako wskaźnik mówiący 

o stosunkowo dobrej świadomości zdrowotnej mieszkańców (potrzeba dbałości o zdrowie), będącej 

wypadkową działań informacyjnych i programów profilaktycznych. Wysoka liczba porad lekarskich 

udzielona na danym terenie może także odzwierciedlać jakość świadczonych usług medycznych – 

przychodnie posiadające szeroką ofertę usług medycznych (podstawowych i specjalistycznych) oraz 
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dysponujące dobrymi warunkami lokalowymi i odpowiednim wyposażeniem mogą przyciągać większą 

liczbę osób potrzebujących porady i opieki.  

W 2015 roku, w placówkach ochrony zdrowia, funkcjonujących na terenie Bełchatowa, udzielono łącznie 

587 338 porad w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (porady w podstawowej i specjalistycznej 

opiece zdrowotnej). Stanowiło to 69% ze wszystkich tego typu porad udzielonych w powiecie 

bełchatowskim. Jednocześnie należy odnotować, że w latach 2012-2015 nastąpił spadek liczby porad 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Bełchatowie (w porównaniu do 2012 r. o 26 656 porad) – zmiana 

w okolicach -4%. Równolegle w analizowanym okresie dla powiatu, województwa i kraju, a także dla miast 

Tomaszów Mazowiecki, Sieradz i Zduńska Wola miały miejsce tendencje odwrotne – tzn. wzrostowe. 

Największą dynamiką wzrostu charakteryzował się Tomaszów Mazowiecki i był to wzrost o 6,7%. Natomiast 

w przeliczeniu porad na 100 mieszkańców Bełchatów odznaczał się stosunkowo wysokimi wartościami: było 

to 1001 porad, co było wartością wyraźnie wyższą od średniej dla powiatu (753), województwa (769) i kraju 

(725). W stosunku do porównywanych gmin miejskich większą liczbą porad na 100 mieszkańców cechował 

się jedynie Sieradz (1399).  

 

Wykres 19. Porady medyczne AOS (opieka podstawowa i specjalistyczna) na 100 mieszkańców w jednostkach 
porównywanych w 2015 r. 

 

 
 Źródło BLD, GUS 2016 r. 

 
 

W tym kontekście warto także przyjrzeć się poradom ogólnodostępnych czyli poradom lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza rodzinnego. Mieszkańcy pierwszej porady/kontaktu odnośnie ich 

stanu zdrowia szukają właśnie u tego typu lekarza, w celu wyjaśnienia symptomów choroby, uzyskania 

diagnozę i skierowania do specjalisty czy na badania profilaktyczne. W 2015 r. udzielono w Bełchatowie 

346 172 tego typu porad (z czego 12% stanowiły porady udzielony w przychodniach podległych samorządowi 

terytorialnemu tj przychodniach Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II). To w Bełchatowie odnotowano 

63% porad ogólnodostępnych udzielonych w powiecie bełchatowskim. Natomiast jeśli chodzi o zmianę 
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w przeciągu perspektywy średniookresowej, to zauważa się systematyczny wzrost liczby porad 

ogólnodostępnych udzielonych w Bełchatowie: w 2015 r. udzielono ich aż o 57 032 więcej niż w 2010. 

Zmiana wynosiła zatem ok. 20%, tym samym Bełchatów znaczenie przewyższył dynamiką pozostałe 

jednostki, średnią dla kraju (8%) i dla województwa łódzkiego (6%). Zbliżonym tempem charakteryzował 

się jedynie Sieradz (18%).  

 
Wykres 20. Zmiana liczby ogólnodostępnych porad medycznych w latach 2010-2015 dla wybranych jednostek 

 
Źródło BLD, GUS 2016 r. 

 
Natomiast analizując porady w przeliczeniu na liczbę ludności, to w Bełchatowie w 2015 r. na 100 

mieszkańców przypadało 590 porad ogólnodostępnych, co dawało wynik korzystny na tle średniej dla kraju 

(429), województwa łódzkiego oraz powiatu. W porównaniu do analizowanych jednostek miejskich 

wskaźnik ten przyjmował wartość zbliżoną do Tomaszowa Mazowieckiego i Zduńskiej Woli, natomiast 

Bełchatów nieco słabiej wypadał w odniesieniu do Sieradza – gdzie udzielono aż 714 porad na 100 

mieszkańców. 

 

Wykres 21. Ogólnodostępne porady medyczne (podstawowa opieka zdrowotna/ lekarz rodzinny) na 100 
mieszkańców w jednostkach porównywanych w 2015 r. 

 
Źródło BLD, GUS 2016 r. 
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Wskaźnik, jakim jest liczba porad medycznych sugeruje, że świadomość zdrowotna bełchatowian jest 

stosunkowo niska, choć wypada całkiem pozytywnie na tle kraju czy województwa. Dynamiczny wzrost 

liczby porad podstawowej opieki zdrowotnej w ostatnich latach to dobry znak, który można interpretować 

jako wzmacnianie się postaw prozdrowotnych mieszkańców Bełchatowa. Z drugiej strony niepokoi spadek 

porad specjalistycznych – który choć i tak wysoki na tle pozostałych jednostek, to jako jedyny odnotowuje 

malejącą tendencję. Można interpretować to dwojako – jako zjawisko mówiące o niskim zapotrzebowaniu 

na opiekę specjalistyczną, ale też negatywnie – jako niechęć/obawę przed korzystaniem z porad 

specjalistów na terenie Bełchatowa na rzecz innych ośrodków miejskich np. pobliskiej Łodzi. Może też 

informować o niskiej dostępności tego typu wizyt, a w związku z tym rezygnacji z nich.  

O rzeczywistej świadomości zdrowotnej mieszkańców świadczą także ich nawyki związane z korzystaniem 

i uczestniczeniem w wydarzeniach o charakterze prozdrowotnych i regularnych badaniach 

profilaktycznych. Warto w tym kontekście przywołać dane ilościowe NFZ, jak i wyniki z sondażu 

przeprowadzonego z bełchatowianami.  

Objęcie populacji programem profilaktyki raka szyjki macicy na 1 grudnia 2016 r. dla województwa 

łódzkiego wynosiło 19,99%, natomiast objęcie populacji programem profilaktyki raka piersi -  43,42%. 

Odsetek ten był stosunkowo wysoki na tle kraju i tym samym łódzkie mieściło się w pierwszej piątce 

województw o najwyższym odsetku kobiet objętych ww. programami profilaktyki nowotworowej. 

Wperspektywie podziału na powiaty, wskaźniki te dla powiatu bełchatowskiego wypadały stosunkowo 

korzystnie: programem profilaktyki raka piersi objęte było 45,41% populacji40, natomiast w przypadku 

programu profilaktyki raka szyjki macicy odsetek plasował się mniej-więcej pośrodku w porównaniu do 

innych powiatów województwa łódzkiego, przyjmując wartość 18,42%41.  

Z kolei analizując wyniki badania sondażowego, to  41% ankietowanych zadeklarowało, że korzysta z badań 

w ramach programów profilaktycznych. Najczęściej była to mammografia, cytologia oraz badania słuchu. 

Zdecydowanie częściej odpowiedzi „tak” udzielały kobiety. Większość respondentów, która stwierdziła, 

że nie korzysta z takich badań, była w miarę równo podzielona jeśli chodzi o przyczyny tej sytuacji: połowa 

z nich nie chciała/ nie mogła uczestniczyć, a połowa po prostu nie wiedział o takiej możliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Por. https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/profilaktyka/7036-objecie-populacji-programem-profilaktyki-raka-
piersi 
41 Por. https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/profilaktyka/7037-objecie-populacji-programem-profilaktyki-raka-
szyjki-macicy 
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Wykres 22. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z programów/badań 

profilaktycznych dostępnych w Bełchatowie?”[w %] 

 
Źródło: badanie własne PAPI 

 
Osoby korzystające z badań profilaktyczną robią to z częstotliwością raz w roku oraz raz na dwa lata. 
 
 
Wykres 23. Częstotliwość korzystania z badań profilaktycznych wśród ankietowanych [w %] 

 
Źródło: badanie własne PAPI 

 
 
Jeśli chodzi o udział w wydarzeniach promujących zdrowie, to uczestniczyło w nich zaledwie 17% 

ankietowanych bełchatowian. Wymieniali oni zazwyczaj „Zdrową Niedzielę”, Obchody Światowego Dnia 

Rzucania Palenia Tytoniu oraz wydarzenia na temat zdrowego odżywiania. Tutaj też przyczyny braku 

uczestnictwa rozkładały się po równo między brakiem możliwości/chęci a brakiem informacji o tego typu 

wydarzeniu. 
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Wykres 24. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy uczestniczył(a) Pan(i) w wydarzeniu promującym zdrowie 
i zdrowym styl życia organizowanym na terenie Bełchatowa?”[w %] 

 
Źródło: badanie własne PAPI 

 
 

Przytoczone dane świadczą o raczej niskiej świadomości mieszkańców, potwierdzając przeświadczenia 

sygnalizowane podczas panelu eksperckiego. Ważne zatem jest rozwijanie działań informujących 

o dostępności programów profilaktycznych i wydarzeń prozdrowotnych oraz wzmacnianie edukacji na 

temat roli profilaktyki i zdrowych nawyków. 

 

2.4 Charakterystyka zasobów ochrony zdrowia (w tym zasobów 
kadry medycznej i sytuacji organizacyjno-finansowej) 
 

W tym podrozdziale przeanalizowana została sytuacja pod względem zasobów ochrony zdrowia w aspekcie 

świadczeniodawców NFZ, z uwzględnieniem sytuacji kadrowej (ogólne dane dot. powiatu bełchatowskiego 

oraz wybrane informacje dot. poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Bełchatowa). 

Na terenie Bełchatowa funkcjonują dwa publiczne zakłady ochrony zdrowia: Szpital Wojewódzki im. Jana 

Pawła II w Bełchatowie oraz filia Instytutu Stomatologii SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pozostałe zakłady opieki zdrowotnej mają strukturę niepubliczną.  

 

Przychodnie  
 

Według danych BDL GUS na terenie Bełchatowa w 2015 r. funkcjonowało 30 podmiotów ambulatoryjnych 

(przychodni świadczących zarówno podstawową, jak i specjalistyczną opiekę medyczną). Wyszczególniono 

także 6 praktyk lekarskich. W latach 2010-2015 liczba przychodni była względnie stała, zwiększyła się z 27, 

natomiast liczba praktyk lekarskich odnotowywała powolny spadek i w rezultacie w porównaniu do 2010 r. 

zmniejszyła się o połowę (tzn. z 13 do 6). Wzrost liczby przychodni w analizowanym przedziale czasowym 

wpisuje się w tendencje ogólnopolskie oraz jest zjawiskiem charakterystycznym dla powiatu 
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bełchatowskiego, z kolei dla województwa łódzkiego i miast porównywanych odnotowano odwrotny trend 

– tj. spadek liczby przychodni. Podobnej skali dane wykazane są dla Bełchatowa przez Łódzki Oddział 

Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia dla roku 2016: 28 podmiotów – świadczeniodawców NFZ oraz 

liczbę 63 umów42. 

Liczba ta nie odzwierciedla w pełni całej sytuacji zasobów ochrony zdrowia w Bełchatowie, ale wnosi 

informację o tych rodzajach świadczeń, które są dostępne dla każdego (ubezpieczonego) mieszkańca 

Bełchatowa. Uwzględniając placówki nie oferujące świadczeń NFZ, prywatne gabinety, a także podmioty 

zarejestrowane poza Bełchatowem, wnioskować można, że lista tych podmiotów jest o wiele dłuższa – 

sama liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajdujących w ewidencji Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie w 2015 roku liczyła 213.  

Natomiast, wracając do wskaźników GUS, jeśli chodzi o liczbę przychodni przypadającą na 10 tys. 

mieszkańców, to w 2015 r. dla Bełchatowa wynosiła ona 5, będąc tym samym tożsamą ze średnią dla kraju, 

równą dla Sieradza i wyższą dla powiatu bełchatowskiego. Jednocześnie była niższa niż szacowana liczba 

dla województwa łódzkiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli (odpowiednio: 6, 6, 7).  

Przyglądając się z kolei wskaźnikowi, jakim jest liczba mieszkańców na jedną przychodnię przyjmował on 

w 2015 r. następujące wartości 1956 osób dla Bełchatowa, dla Tomaszowa Mazowieckiego 1729, dla 

Sieradza 2145, najkorzystniej kształtując się w przypadku Zduńskiej Woli – 1483. Natomiast w zestawieniu 

ze średnią dla powiatu wynoszącą 2352 mieszkańców na przychodnię Bełchatów odznaczał się większą 

dostępnością, co nie miało już miejsca w przypadku średniej dla województwa łódzkiego i kraju 

(odpowiednio 1596 i 1883).  

 
Wykres 25. Liczba mieszkańców na 1 przychodnię w 2015 r. dla jednostek porównywanych 

 
Źródło: BDL GUS, 2016 r. 

 

Na przestrzeni lat 2010-2016 liczba świadczeniodawców NFZ w zakresie świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Bełchatowie była w miarę stabilna 

                                                 
42 https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15 
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– wynosząc poniżej 10 świadczeniodawców AOS oraz ok. 15 dla POZ. Zmiany zauważalne są w liczbie 

zawartych umów w zakresie tego typu świadczeń. 

 
Tabela 20. Liczba umów i liczba świadczeniodawców w zakresie świadczeń POZ i AOS w Bełchatowie w latach 
2010-2015 

 

Rodzaj świadczenia Liczba umów Liczba świadczeniodawców 

2016 

POZ 17 15 

AOS 13 8 

2015 

POZ 24 15 

AOS 14 9 

2014 

POZ 23 14 

AOS 16 9 

2013 

POZ 24 14 

AOS 18 9 

2012 

POZ 24 14 

AOS 17 9 

2011  

POZ 28 14 

AOS 13 9 

2010 

POZ 32 15 

AOS 12 9 

Źródło: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15 
   

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15
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Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) 
 

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje świadczenia zdrowotne profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, 

rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej43.  

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w 2016 r. realizowało 15 świadczeniodawców z terenu miasta 

Bełchatowa, a liczba zawartych umów na tę formę świadczeń wynosiła 1744. Natomiast w 2016 r. 

w Bełchatowie było zlokalizowanych 12 poszczególnych placówek, w których mieszkańcy  mogli korzystać 

z różnego typu podstawowej opieki (lekarz POZ, pielęgniarka środowiskowa, położna)45. 

 

Tabela 21. Zestawienie placówek z terenu Bełchatowa udzielających świadczeń POZ w 2016 r. 

 

 
Placówka ochrony zdrowia 

 
Rodzaj świadczenia POZ 

 

Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ 
(ul. Edwardów 3A) 
 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 
 

Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ 
(ul. 19 Stycznia 12) 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ dla dzieci 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki 
Środowiskowej-Rodzinnej 

MegaMed (Antracytowa) • Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki 
Środowiskowej-Rodzinnej 

MegaMed (Czapliniecka) • Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki 
Środowiskowej-Rodzinnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
ESKULAP 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ 

• Poradnia(Gabinet) Położnej POZ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
MEDYK w Bełchatowie 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ dla dzieci 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ 

• Poradnia(Gabinet) Położnej POZ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Puls” K. Zochniak i M. Kalecińska sp.j. 
(ul. Energetyków 12) 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki 
Środowiskowej -Rodzinnej 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Puls” K. Zochniak i M. Kalecińska sp.j. 
(ul. Czapliniecka) 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki 
Środowiskowej - Rodzinnej 

                                                 
43 Za: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 
Dz. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm. 
44 Za: dane dostępne na stronie internetowej NFZ dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia za rok 2016 https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15 
45 Dane na 10.2016 pochodzące ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta NFZ: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ. 

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15
https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„WOLA - MED” (ul. Grota Roweckiego 21) 

• Poradnia Medycyny Rodzinnej 

• Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – 
Rodzinnej 

• Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy 

• Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„WOLA - MED” (ul. Częstochowska 27) 

• Poradnia Medycyny Rodzinnej 

• Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo – 
Rodzinnej 

• Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy 

• Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w 
Bełchatowie 

• Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ 

• Poradnia pielęgniarki POZ 

Twoje Centrum Medyczne • Poradnia lekarza rodzinnego 

• Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki 
Środowiskowej – Rodzinnej 

• Poradnia (Gabinet) Położnej Środowiskowej – 
Rodzinnej 

Źródło: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ 

 
Także według większości ankietowanych mieszkańców (52%) dostępność do przychodni POZ jest „dobra 

i bardzo dobra”, a jakość usług tego rodzaju opieki na terenie Bełchatowa uznano raczej za 

dobrą/przeciętną (45% głosów łącznie dla odpowiedzi „dobra” i „bardzo dobra”, z kolei 23% zdecydowało 

się na odpowiedź „ani dobra, ani zła”). 

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) 
 

Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane w poradniach 

specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia (także w domu chorego) przez lekarza 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo przez inną osobę, która ma uprawnienia do udzielania 

świadczeń specjalistycznych. 

Z kolei analizując ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, to w Bełchatowie w 2016 r. funkcjonowało 

8 świadczeniodawców, a podpisanych było 13 umów46. Przyglądając się tej kwestii bardziej z perspektywy 

pacjentów niż systemowo-administracyjnej, to w 2016 r. mieszkańcy Bełchatowa mogli korzystać z usług 

specjalistycznych w 13 miejscach (punktach): 

• Bełchatowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej; 

• Gabinet Dermatologiczny w Bełchatowie Andrzej Jurkiewicz; 

• Kliniki Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak; 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MegaMed; 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ADA-MED”; 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP”; 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WOLA-MED” (ul. Edwardów 3A); 

                                                 
46 Za: dane dostępne na stronie internetowej NFZ dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia za rok 2016 https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15 

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ
https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15
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• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WOLA-MED” (ul. Grota Roweckiego 21); 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”; 

• NZOZ Poradnia Okulistyczna (ul. Czapliniecka 5); 

• NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla dzieci i dorosłych Adam Kuczyński; 

• Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie; 

• Twoje Centrum Medyczne47. 

Poniższa tabela zestawia przychodnie specjalistyczne powadzone przez różne powyższe podmioty na 

terenie Bełchatowa.  

 
Tabela 22. Rodzaje poradni specjalistycznych udzielających świadczeń w ramach NFZ zlokalizowanych 
w Bełchatowie w 2016 r. 

 

 
Typ poradni 

 

 
Liczba poradni 

 
 
 

Okulistyczna 6  
(w tym 1 poradnia dla dzieci) 

Chirurgiczna 1 

Otolaryngologiczna 5 
(w tym 1 poradnia dla dzieci) 

Neurologiczna 4 
(w tym 1 poradnia dla dzieci) 

Gruźlicy i chorób płuc 2 

Ginekologiczno - Położnicza 3 

Alergologiczna 3  
(w tym 1 poradnia dla dzieci) 

Dermatologiczna 2 

Zdrowia Psychicznego 3 

Leczenia uzależnień 1 

Chirurgii urazowo -ortopedycznej 2 

Rehabilitacyjna 2 

Endokrynologiczna 3 

Reumatologiczna 1 

Laryngologiczna 1 

Logopedyczna 1 

                                                 
47 Za: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne  

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne
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Diabetologiczna 2 

Gastroenterologiczna 1 

Kardiologiczna 1 

Nefrologiczna 1 

Neurochirurgiczna 1 

Urologiczna 2 

Onkologiczna 1 

Chirurgii Onkologicznej 1 

Terapii Uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia 

1 

Chorób Zakaźnych  1 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii 3 

Razem 55 

Za dane: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne 

 
Łącznie na terenie Bełchatowa w 2016 r. funkcjonowało 55 różnego typu przychodni specjalistycznych 

świadczących opiekę w ramach NFZ. Nieco więcej niż pozostałych (powyżej 3) zauważa się poradni 

okulistycznych, otolaryngologicznych oraz neurologicznych. 

W opinii respondentów-bełchatowian ta liczba nie zabezpiecza jednak w pełni potrzeb mieszkańców 

w zakresie opieki specjalistycznej według 29% ankietowanych dostępność usług specjalistycznych była 

bardzo zła, według 23% - zła, a dla 22% przeciętna („ani dobra, ani zła”). Natomiast co do jakości tego 

typu świadczeń zdania były zróżnicowane: 28% wskazań uzyskały łącznie odpowiedzi zła i bardzo zła, 37% 

ani dobra ani zła, a 25% dobra i bardzo dobra (pozostałe 10% badanych zrezygnowało z oceny, deklarując, 

że nie korzysta z tego rodzaju świadczeń). 

Generalnie, według ankietowanych największym problemem dotyczącym ochrony zdrowia na terenie 

Bełchatowa były długie kolejki zarówno do lekarzy specjalistów, jak i do lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej. Na długi czas oczekiwania na wizytę do specjalisty uskarżało się 58% badanych.  

O dostępności do poszczególnych świadczeń wnioskować można na podstawie liczby oczekujących czyli 

tzw. kolejki dla przypadków stabilnych. Uczestnicy badań wywołanych zwracali uwagę na duże obłożnie 

i co za tym idzie długi czas oczekiwania na wizytę w przypadku porad specjalistów następujących dziedzin: 

alergologia, endokrynologia, okulista, ortopeda, rehabilitacja, kardiologia, urologia. Dane Narodowego 

Funduszu Zdrowia dla Bełchatowa przedstawiają się następująco dla wybranych poradni, na których 

ograniczoną dostępność uskarżali się zarówno ankietowani mieszkańcy Bełchatowa, jak i problem 

sygnalizowali uczestnicy panelu eksperckiego. W przypadku poradni okulistycznej czas oczekiwania dla 

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne
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przypadku stabilnego w Bełchatowie według strony internetowej NFZ (październik 2016) wynosił, 

w zależności od placówki między 20 a 41 dni, zaś liczba osób oczekujących od 24 aż do 390 osób. 

Na świadczenia z zakresu endokrynologii czekało się od miesiąca wzwyż (dla Szpitala Wojewódzkiego 

podawano liczbę 206 dni). Natomiast chętnych do korzystania z pracowni fizjoterapii dla każdej z placówek 

ujętej w tej statystce było powyżej 300, a czas oczekiwania wynosił ok. 3 miesięcy (między 82 a 133 dni). 

Poradnia urologiczna – wymagała oczekiwania od minimum miesiąca do blisko roku (76 dni dla TCM, 344 

dla Szpitala). Kolejka do poradni alergologicznej zajmowała natomiast ponad 4 miesiące (BCM i Szpital po 

130 dni). Na świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Bełchatowie czekało się 

średnio 4 miesiące (106 dni MegaMed, 150 dni Szpital Wojewódzki). 

 
Tabela 23. Porównanie średniego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia specjalistyczne w 2015 r.: 
Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, Sieradz  

 

  
Średni czas oczekiwania na wybrane świadczenia  
 

Miejscowość Bełchatów Tomaszów 
Mazowiecki 

Zduńska Wola Sieradz 

Endoprotezoplastyka stawu 
biodrowego 

Powyżej roku 173 dni - Powyżej roku 

Endoprotezoplastyka stawu 
kolanowego 

Powyżej roku 233 - Powyżej roku 

Świadczenia z zakresu 
kardiologii 

277 334 85-146 dni 30-140 dni 

Źródło: NFZ, http://kolejki.nfz.gov.pl/ 
 

Przyglądając się danym udostępnionym przez poszczególne zakłady opieki zdrowotnej, potwierdza się 

sygnalizowana ograniczona dostępność do poradni ortopedycznej, alergologicznej, endokrynologicznej, 

urologicznej. 

Dla Szpitala Wojewódzkiego szczególnie długie terminy – powyżej 200 dni – dotyczyły poradni 

kardiologicznej, endokrynologicznej, urologicznej, gastroenterologicznej. Nieco krótszy czas oczekiwania 

– ale nadal przewyższający trzy miesiące – charakteryzował poradnię okulistyczną, alergologiczną, chirurgii 

urazowo – ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc, neurochirurgicznej.  

Poniżej pełne zestawienie  

Tabela 24. Średni czas oczekiwania w poradniach Szpitala Wojewódzkiego – stan na 31.12.2015 

 

Nazwa poradni Czas oczekiwania  
(w dniach) 

alergologiczna  166 

alergologiczna dla dzieci 92 

chirurgii dziecięcej  42 

chirurgii ogólnej 18 

chirurgii onkologicznej 27 

 dermatologiczna 22 

diabetologiczna 88 

gastroenterologiczna 247 

ginekologiczno – położnicza 0 

http://kolejki.nfz.gov.pl/
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gruźlicy i chorób płuc 136 

nefrologiczna 22 

neurochirurgiczna 110 

neurologiczna 48 

okulistyczna 164 

otorynolaryngologiczna 0 

otorynolaryngologiczna dla dzieci 0 

rehabilitacyjna 18 

stomatologiczna 0 

terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 0 

urologiczna 252 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 0 

chirurgii urazowo – ortopedycznej 174 

endokrynologii 247 

kardiologiczna 227 

onkologiczna 28 
Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 
 

W przypadku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej , kolejka dotyczyła podobnych usług. Dla 

MegaMed długi czas oczekiwania – blisko 3 miesiące dotyczył poradni ortopedycznej oraz zakładu 

rehabilitacji (świadczeń z zakresu rehabilitacji). Długie oczekiwanie w przypadku przychodni 

Bełchatowskie Centrum Medyczne dotyczyło m.in. poradni alergologicznej (102 dni), natomiast powyżej 

miesiąca poradni neurologicznej dla dzieci (35) oraz urologicznej (34).  

 
Tabela 25. MegaMed – średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w 2015 r. wg poszczególnych poradni 

 

Poradnia 
średni czas oczekiwania na 

wizytę w 2015 r. 

poradnia neurologiczna 20 

poradnia ginekologiczna 24 

poradnia ortopedyczna 87 

poradnia okulistyczna 27 

poradnia otolaryngologiczna 0 

poradnia rehabilitacyjna 0 

poradnia stomatologiczna 33 

zakład rehabilitacji 81 

Źródło: MegaMed sp.z.o.o. 
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Tabela 26. Średni czas oczekiwania na wizytę w Bełchatowskim Centrum Medycznym w 2015 r. 

 

Poradnia 
średni czas oczekiwania na 

wizytę w 2015 r. 

poradnia alergologiczna 102 

poradnia chirurgii ogólnej 8 

poradnia ginekologiczno-położnicza 4 

poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci 24 

poradnia neurologiczna 13 

poradnia neurologiczna dla dzieci 35 

poradnia otolaryngologiczna 14 

poradnia urologiczna 34 
 Źródło: Bełchatowskie Centrum Medyczne sp.z.o.o. 

 
Leczenie szpitalne  
 

Na terenie Bełchatowa w 2016 r. istniało 2 świadczeniodawców realizujących leczenie szpitalne w ramach 

świadczeń NFZ (Szpital Wojewódzki oraz PAKS), natomiast liczba zawartych umów na świadczenia 

z zakresu leczenia szpitalnego wynosiła 848. 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie mieści się przy ulicy. Czaplineckiej 123. Organem 

założycielskim bełchatowskiego szpitala jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Szpital 

świadczy opiekę całodobową, a wśród jego pacjentów znajdują się mieszkańcy powiatu bełchatowskiego 

(w tym mieszkańcy Bełchatowa) oraz powiatów sąsiednich województwa łódzkiego. 

Na strukturę Szpitala w zakresie opieki szpitalnej składają się następujące jednostki:  

1) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; 

2) Oddział chirurgiczny ogólny; 

3) Oddział chirurgiczny dla dzieci; 

4) Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej; 

5) Oddział chorób wewnętrznych I; 

6) Oddział chorób wewnętrznych II; 

7) Oddział dermatologiczny; 

8) Oddział ginekologiczno-położniczy; 

9) Oddział kardiologiczny; 

10) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych; 

11) Oddział nefrologiczny; 

12) Stacja dializ; 

13) Oddział neonatologiczny; 

14) Oddział neurochirurgiczny; 

15) Oddział neurologiczny; 

                                                 
48 Za: dane dostępne na stronie internetowej NFZ dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia za rok 2016 https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15 

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15
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16) Pododdział udarowy; 

17) Oddział obserwacyjno-zakaźny; 

18) Oddział okulistyczny; 

19) Oddział otorynolaryngologiczny; 

20) Oddział pediatryczny; 

21) Oddział psychiatryczny IA; 

22) Oddział psychiatryczny IB; 

23) Oddział psychiatryczny II; 

24) Oddział psychiatryczny dzienny; 

25) Oddział rehabilitacyjny; 

26) Pododdział rehabilitacji neurologicznej; 

27) Oddział urologiczny; 

28) Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu; 

29) Izba przyjęć; 

30) Blok operacyjny; 

31) Apteka szpitalna; 

32) Centralna sterylizatornia; 

33) Zespół transportu sanitarnego; 

34) Szpitalny oddział ratunkowy49. 

W ramach szpitala funkcjonuje również poradnia POZ, poradnie specjalistyczne, laboratorium, oraz 

zakłady: Opiekuńczo-Leczniczy, Diagnostyki Obrazowej, Diagnostyki Laboratoryjnej, Rehabilitacji 

Leczniczej z Pracownią Fizjoterapii, Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Patomorfologii, a także 

Pracownia Serologiczna50. 

Ponadto usługi szpitalne świadczone są przez American Heart of Poland S.A., Polsko-Amerykańskie Klinki 

Serca pod postacią XII Oddziału Kardiologicznego PAKS w Bełchatowie, mieszczącego się na terenie Szpitala 

Wojewódzkiego51. 

Ogólnie dostępność opieki szpitalnej w Bełchatowie w opinii badanych mieszkańców była raczej dobra (34% 

głosów dla odpowiedzi dobra i bardzo dobra łącznie, 30% wskazań na odpowiedź „ani dobra, ani zła”). 

 

 
 
 
 

                                                 
49 Za: Struktura Organizacyjna Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła Ii w Bełchatowie (Załącznik nr 1 do Statutu 

Szpitala Wojewódzkiego nadanego Uchwałą nr 1189/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2015 
r.), Dz. Urz. Woj. Łódz. 2015, poz. 4098. 
50 Por. strona internetowa Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie: http://www.szpital-
belchatow.pl/content/category/4/18/35/.   
51 Za: http://www.klinikiserca.pl  

 

http://www.szpital-belchatow.pl/content/category/4/18/35/
http://www.szpital-belchatow.pl/content/category/4/18/35/
http://www.klinikiserca.pl/
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Rehabilitacja i fizjoterapia 
 

W Bełchatowie w 2016 r. funkcjonowało 3 świadczeniodawców świadczących usługi rehabilitacji w ramach 

kontraktu z NFZ, a liczba umów na tego typu świadczenia wynosiła 552.  

Natomiast, wg Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w 2016 r. w Bełchatowie 

zarejestrowanych było 10 podmiotów świadczących usługi z zakresu rehabilitacji medycznej i fizjoterapii 

(też prywatnie)53. Rehabilitację w formie dziennej i stacjonarnej realizował Szpital Wojewódzki, 

rehabilitację ambulatoryjną –9 podmiotów: (MegaMed, „Medyk”, NZOZ „Eskulap”, K.Zochniak i M. 

Kalecińska „Puls” s.j., Szpital Wojewódzki, Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ, NZOZ „REDMED" s.c., 

Twoje Centrum Medyczne, NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Dorosłych Adam Kuczyński), 

z kolei rehabilitacja w domu pacjenta świadczona była przez 6 podmiotów (MegaMed, TCM, Szpital 

Wojewódzki, NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Dorosłych Adam Kuczyński, NZOZ 

„Redmed”, „DOTYK MED” Elżbieta Jabłonka). 

Na wysokie zapotrzebowanie i dość ograniczoną dostępność tego typu usług w Bełchatowie wskazują dane 

kolejkowe NFZ dla działu (pracowni) fizjoterapii – dla każdej z placówek ujętej w tej statystce było 

powyżej 300 oczekujących, a czas oczekiwania wynosił ok. 3 miesięcy (między 82 a 133 dni). Na problemy 

z dostępnością wskazywały także badania sondażowe – 47% badanych uznało dostępność do usług 

rehabilitacji i fizjoterapii w Bełchatowie za złą/bardzo złą, natomiast co czwarty ankietowany uznał ją za 

przeciętną tzn. „ani dobrą, ani złą”. Także podczas panelu eksperckiego zwracano uwagę na duże 

zapotrzebowanie na tego typu świadczenia, które przekracza możliwości wynikające z kontraktowania, co 

m.in. prowadzi do długiego czasu oczekiwania na rehabilitację w bełchatowskich placówkach ochrony 

zdrowia.  

Ogólnie w Polsce dostępność świadczeń z zakresu rehabilitacji jest dość ograniczona, co pokazuje także 

raport Narodowej Izby Kontroli z 2014 r. W ostatnich latach zauważa się, mimo wzrostów nakładów NFZ 

na ten rodzaj świadczeń, wydłużenie czasu oczekiwania, zwiększenie liczby oczekujących, a jednocześnie 

kurczenie listy miejsc oferujących rehabilitację bez kolejki. Jednakże na tle kraju, dostępność 

specjalistów tj. lekarzy rehabilitacji w województwie łódzkim jest stosunkowo wysoka – ich liczba na 100 

tys. mieszkańców w roku 2011 wynosiła 5,49 i tym samym była najwyższą w kraju54. Niewystarczająca 

dostępność rehabilitacji leczniczej ma niekorzystny wpływ na zdrowie pacjentów, zwłaszcza, że 

skuteczność rehabilitacji w dużej mierze opiera się na jej wczesności i ciągłości. Długi czas oczekiwania 

na tego typu świadczenie opóźnia powrót do zdrowia i odzyskanie sprawności przez pacjenta. Nadmienione 

problemy w pewnym stopniu także dotykają mieszkańców Bełchatowa, co może niekorzystnie wpływać na 

ich zdrowie. 

 

                                                 
52 Za: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15 
53 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, http://rpwdl.csioz.gov.pl/.  
54 Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej – informacja o wynikach kontroli, Narodowa Izba Kontroli, 
Warszawa 2014, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7435,vp,9348.pdf, 22.11.2016 r. 

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15
http://rpwdl.csioz.gov.pl/
https://www.nik.gov.pl/plik/id,7435,vp,9348.pdf
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Świadczenia opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej i hospicyjno-
paliatywnej  
 

Opieka długoterminowa i hospicyjno-paliatywna skierowana jest do pacjentów przewlekle i nieuleczalnie 

chorych lub niesamodzielnych, którzy ze względu na stan zdrowia, niesprawność fizyczną lub brak 

samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, wymagają stałej kontroli lekarskiej, profesjonalnej 

pielęgnacji i/lub rehabilitacji. Działalność stacjonarną w ramach szeroko rozumianej opieki 

długoterminowej prowadzą zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz pielęgnacyjno-opiekuńcze o profilu 

ogólnym i profilu psychiatrycznym, hospicja oraz oddziały opieki paliatywnej. Opieka długoterminowa oraz 

hospicyjno-paliatywna udzielana jest też w formie opieki domowej. Dobra dostępność do tego typu opieki 

poprawia jakość życia pacjentów, a także zwiększa mobilność życiowo-zawodową oraz pozytywnie 

oddziałuje na stan psychiczny ich rodzin/opiekunów.  

 

 Opieka paliatywna i hospicyjna 

 

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe pacjentów 

chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie 

choroby. Opieka ta ma przede wszystkim zapobiegać bólowi i innym objawom somatycznym oraz je 

uśmierzać, a dotyczy to zarówno łagodzenia cierpień fizycznych, jak i psychicznych. Świadczenia 

gwarantowane w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej mogą być realizowane w warunkach: 

stacjonarnych (w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej), domowych 

(w hospicjach domowych dla dorosłych lub dla dzieci) oraz ambulatoryjnych (w poradni medycyny 

paliatywnej - skierowane do pacjentów, których stan ogólny jest stabilny).  

W 2016 r. istniało dwóch świadczeniodawców dla miasta Bełchatowa oraz 2 umowy dotyczące świadczeń 

NFZ w tym zakresie. Świadczenia w warunkach stacjonarnych realizowane były przez Oddział Opieki 

Paliatywno-Hospicyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Liczba miejsc (łóżek) w ramach oddziału 

od 2010 roku jest na stałym poziomie i wynosi 21. Natomiast świadczenia w hospicjum domowym były 

realizowane przez dwa podmioty: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie oraz Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej EPIONE s.k. 

 

Opieka długoterminowa: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 

 

Pacjentom przewlekle chorym w ramach opieki długoterminowej przysługują świadczenia pielęgnacyjne 

i opiekuńcze. Opieka ta może być realizowana w warunkach stacjonarnych oraz domowych. Na terenie 

Bełchatowa opieka pielęgnacyjna długoterminowa świadczona jest stacjonarnie przez Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy funkcjonujący w ramach Szpitala Wojewódzkiego. Zakład dysponuje 25 miejscami (łóżkami)55. 

                                                 
55 Por. http://www.szpital-belchatow.pl/content/view/70/35/ 

 

http://www.szpital-belchatow.pl/content/view/70/35/
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Długoterminowa opieka udzielona w warunkach domowych obejmująca świadczenia zespołu 

długoterminowej opieki domowej dla pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie realizowana jest 

na terenie Bełchatowa przez Poznańską Agencję Medyczną ”HELP!” (domowa opieka nad pacjentami 

wentylowanymi mechanicznie - oddział łódzki).  

Pielęgniarska opieka domowa to rodzaj opieki długoterminowej nad przewlekle chorymi przebywającymi 

w domu, w przypadku których nie jest konieczna hospitalizacja w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, 

ale ze względu na problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej 

w warunkach domowych. 

Na terenie miasta Bełchatowa, wg danych NFZ w 2016 r. istniało 3 świadczeniodawców NFZ, którzy 

realizowali świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach pielęgniarskiej domowej opieki 

długoterminowej (w tym roku zawarte były także 3 umowy na ten rodzaj opieki): 

• Bogusław Sobolewski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EPIONE” s.k.  

• NZOZ PROMED s.c. Jolanta Figielek, Dorota Kołtunowicz, Beata Kuśmirek, Marzena Owczarek, Ilona 

Wielopolska – Waleszczyk 

• Opieka Długoterminowa „TROSKA”. 

 Natomiast liczba podmiotów świadczących długoterminową opiekę pielęgnacyjną w domu pacjenta, 

uwzględniająca także te bez kontraktów z NFZ, była niewiele wyższa – według Wojewódzkiego Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie Bełchatowa w 2016 r. funkcjonowało 6 takich 

podmiotów (oprócz wyżej wymienionych wskazano jeszcze na placówki takie jak: Szpital Wojewódzki, 

Bełchatowskie Centrum Medyczne, Dotyk-Med. Elżbieta Jabłonka)56. 

 

Opieka dentystyczna 
 

Na terenie Bełchatowa w 2016 r. funkcjonowało 8 placówek świadczących usługi stomatologiczne w ramach 

NFZ57. Dla Bełchatowa – Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyszczególnia 

następujące placówki świadczące leczenie stomatologiczne w ramach NFZ: 

• Gabinet Stomatologiczny Magdalena Klekot-Antoszczyk (poradnia stomatologiczna), 

• „MegaMed” Sp. z o.o. (poradnia stomatologiczna), 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Stomatologiczna „MoDent” (poradnia 

stomatologiczna), 

• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Anna Manicka-Wengier (poradnia protetyki stomatologicznej), 

• Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bożena Graczyk (poradnia stomatologiczna), 

• Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Bełchatowie-B.Pawełczyk (poradnia stomatologiczna), 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi (Filia w Bełchatowie), 

                                                 
56 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/RegistryList 
57 Za: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15 

 

https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/Search.aspx?OW=15
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• Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (poradnia stomatologiczna)58. 

Należy jednocześnie pamiętać, że na terenie miasta Bełchatowa działalność prowadzą także prywatne 

placówki/ gabinety stomatologiczne świadczące tylko usługi odpłatne, co zwiększa ogólną dostępność tego 

typu usług dla mieszkańców Bełchatowa. Wśród nich należy wymienić podmioty ujęte w Wojewódzkim 

Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:  

• Centrum Stomatologii Estetycznej Aquarius, 

• Gabinet stomatologiczny SmartDent, 

• Gabinet stomatologiczny Perfect Smile,  

• Gabinet stomatologiczny Dental Studio, 

• Perfect-Dent Przychodnia Stomatologiczna, 

• Przychodnia Stomatologiczna "AESTHETIC DENTAL" Emilia Bartczak, 

• NZOZ Oss-Dent s.c. Klementyna Ossowska, Rafał Ossowski, 

• Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ – poradnia stomatologiczna59. 

Jeśli chodzi o dostępność i jakość opieki dentystycznej w ramach NFZ w Bełchatowie, to ponad połowa 

badanych mieszkańców dostępność określiła jako złą i bardzo złą (łącznie 53%), a jej  jakość jako raczej 

średnią ze wskazaniem na niską (31% wskazało łącznie na odpowiedzi „zła” i „bardzo zła”, natomiast wg 

22% ankietowanych jakość zasłużyła na miano „ani dobra, ani zła”). Ok. 1/5 badanych mieszkańców 

przyznała, że nie korzysta z usług stomatologicznych realizowanych w ramach NFZ. Z kolei połowa 

z ankietowanych (53%) zadeklarowała, że korzysta z prywatnych porad i usług medycznych – a usługi 

stomatologiczne znalazły się wśród najczęściej wskazywanych rodzajów usług przez tę grupę.  

 
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
 

Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień są skierowane do osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie 

prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych. Tego typu opieka może być 

zatem realizowana: w poradni, w ośrodku dziennym, w izbie przyjęć oraz w szpitalu. 

Ogólnie w 2016 r. zawarte były 3 umowy na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnieńoraz z terenu 

Bełchatowa można było wyszczególnić dwóch świadczeniodawców NFZ (Szpital Wojewódzki oraz Twoje 

Centrum Medyczne) 

Leczenie psychiatryczne i leczenie uzależnień w ramach NFZ zapewniają w Bełchatowie następujące 

placówki: 

• Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień WOLMED Joanna Wysogląd-Wolniak (poradnia zdrowia 

psychicznego, poradnia leczenia uzależnień), 

                                                 
58 Za: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieStomatologiczne  
59 Zob. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/RegistryList 

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/LeczenieStomatologiczne
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• Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Oddział Psychiatryczny Dzienny, oraz 

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Leczenie uzależnień, leczenie alkoholowych zespołów 

abstynencyjnych (detoksykacja) itp.), 

• Twoje Centrum Medyczne sp. z o.o. (poradnia zdrowia psychicznego)60. 

Działalność tychże placówek dopełnia oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie oraz 

formy pomocy psychologicznej kierowane dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (prowadzenie 

terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej) W 2015 r. w działania z zakresu dbałości o zdrowie psychiczne 

zaangażowało się 7 podmiotów udzielających wsparcia w tym: 

• Zespół Poradnictwa Specjalistycznego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, 

• Stowarzyszenie KARAN, 

• Klinika WOLMED, 

• Szpital (Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Ośrodek terapii 

uzależnienia od alkoholu, Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, Oddziały 

psychiatryczne), 

• Poradnia Życia Rodzinnego, 

• Stowarzyszenie Abstynenckie Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel”, 

• Ośrodek Wsparcia Rodziny. 

Z oferowanej przez te instytucje pomocy w 2015 r. skorzystało 2 599 osób, natomiast w spotkaniach grup 

wsparcia dla osób uzależnionych i członków ich rodzin uczestniczyło 254 osób61.  

Ponadto, istotne zadanie w zakresie wsparcia psychologicznego dla nieletnich pełnią placówki świetlicowe 

środowiskowe, do których w 2015 r. uczęszczało łącznie 372 dzieci (Świetlica Socjoterapeutyczna „Ster”, 

Świetlica Środowiskowa „Promyk”, Świetlica Środowiskowa „Arka”, Ośrodek Wsparcia Rodziny, Klub 

Środowiskowy OSW „Strzelca”). 

 

Opieka nocna i świąteczna 
 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne 

dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Pomoc tego rodzaju jest 

świadczona w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

z której opieki pacjent korzysta na co dzień. 

Na terenie miasta Bełchatowa nocna i świąteczna w formie wyjazdowej i ambulatoryjnej świadczona jest 

przez Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie62.  

 

                                                 
60 Za: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne 
61 Sprawozdanie za 2015 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 
2014-2020, Bełchatów 2016. 
62 Za: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/ 
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Ratownictwo medyczne  
 

Zasady systemu ratownictwa medycznego – jego organizacji, funkcjonowania i finansowania wynikają 

z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757). Głównym 

celem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje minister 

właściwy do spraw zdrowia a na obszarze danego województwa – wojewoda, wśród którego zadań znajduje 

się planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu.  

Na terenie województwa łódzkiego, zgodnie z planem działania systemu, w stałej dyspozycji pozostaje: 

• 98 Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), w tym: 33 specjalistyczne (S) i 64 podstawowe (P) 

stacjonujące w poszczególnych powiatach i na terenie aglomeracji łódzkiej. 

• 17 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (w skrócie: SOR) funkcjonujących w strukturach szpitali 

wieloprofilowych; 

• Lotniczy Zespół Ratownictwa Medycznego (LZRM) z miejscem stacjonowania w Łodzi 

• kilkadziesiąt jednostek organizacyjnych (oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego63. 

Świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego są realizowane w mieście Bełchatowie w ramach rejonu 

operacyjnego nr 10/13. Oprócz Bełchatowa w skład tego rejonu wchodzą następujące jednostki: gmina 

Bełchatów, Miasto i Gmina Zelów, Gminy: Drużbice, Kleszczów, Kluki, Szczerców, Rusiec. Dysponentem 

jednostki ratownictwa medycznego dla tego rejonu w 2016 r. było Centrum Medyczne Riemer Sp. J. 

Pogotowie Ratunkowe Riemer, natomiast jednostka systemu ratownictwa w postaci Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego prowadzona była w ramach Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. 

Ponadto w do systemu ratownictwa zalicza się także całodobowe lądowisko własne Szpitala Wojewódzkiego 

dla śmigłowca ratunkowego (położone ok. 75 metrów od SOR, z którego transport pacjenta do SOR, wynosi 

do 2 minut). Struktura zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 10/13 w 2016 r. 

kształtowała się następująco: 1 zespół specjalistyczny oraz 3 zespoły podstawowe. Miejsce stacjonowania 

1 zespołu podstawowego oraz 1 zespołu specjalistycznego znajdowało się na terenie miasta Bełchatów64. 

Łącznie na terenie powiatu bełchatowskiego w 2015 r. odnotowano 6 562 wyjazdów zespołów ratownictwa 

medycznego, z tego 6 174 stanowiły wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Liczba zgonów 

przed podjęciem albo w trakcie wykonywania czynności ratunkowych wynosiła 131, z tego niemal w całości 

(130) dotyczyły osób poniżej 18 roku życia. 

Średni czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do 

przekazania pacjenta do szpitala w przypadku Bełchatowa wynosił w 2015 ok. 58 min. 26 sek.  

 

 

                                                 
63 Za: https://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/jak-sie-leczyc/6115-system-ratownictwa-medycznego 
64 Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego wraz z załącznikami, Łódź, 

czerwiec 2016. 
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Tabela 27. Czas udzielania pomocy przez zespoły ratownictwa medycznego dla rejonu operacyjnego nr 10/13 
(dla miast powyżej 10 tys. mieszkańców) w 2015 r. 

 

Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, 
licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez 
dyspozytora medycznego do przybycia zespołu 
ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia 

Średni czas 
interwencji zespołu 
ratownictwa 
medycznego od 
przyjęcia zgłoszenia o 
zdarzeniu do 
przekazania pacjenta 
do szpitala 

Maksymalny czas 
interwencji zespołu 
ratownictwa 
medycznego od 
przyjęcia zgłoszenia o 
zdarzeniu do 
przekazania pacjenta 
do szpitala 

mediana 
czasu dotarcia 
na miejsce 
zdarzenia 

maksymalny 
czas 
dotarcia na 
miejsce 
zdarzenia 

liczba wyjazdów 
przekraczających 
maksymalny czas 
dotarcia na 
miejsce 
zdarzenia 

    

7 min. 8 sek. 58 min. 40 
sek 

323 58 min. 26 sek. 2 godz. 11 min. 19 sek 

Źródło: Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego wraz z załącznikami, 
Łódź, czerwiec 2016 

 
Tabela 28. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w 2015 r. na terenie powiatu bełchatowskiego 

 

Jednostka Wyjazd do stanu 
nagłego 

zagrożenia 
zdrowotnego 

Wyjazdy 
niezwiązane ze 
stanem nagłego 

zagrożenia 
zdrowotnego 

Zgony przed 
podjęciem albo 

w trakcie 
wykonywania 
medycznych 

czynności 
ratunkowych 

Liczba pacjentów 
przewiezionych 

przez zespół 
ratownictwa 

medycznego do 
szpitala 

0 - 18 
lat 

>18 lat 0 - 18 
lat 

>18 lat 0 - 18 
lat 

>18 
lat 

powiat bełchatowski 359 5 815 35 353 130 1 4 716 

Źródło: Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego wraz z załącznikami, 
Łódź, czerwiec 2016 

 
Apteki 
 

Wśród usług związanych z ochroną zdrowia istotną funkcję pełnią placówki apteczne. Możliwość zakupienia 

potrzebnych leków, w tym takich przygotowanych na zamówienie, jest jedną z podstawowych potrzeb 

zdrowotnych. Dostępność aptek i ulokowanie ich w pobliżu miejsca zamieszkania ma szczególne znaczenie 

dla osób przewlekle czy ciężko chorych, które wymagają długotrwałego bądź stałego przyjmowania 

lekarstw.  

Na terenie miasta Bełchatowa w 2015 roku znajdowało się 26 aptek ogólnodostępnych, czyli ponad połowa 

(68%) wszystkich aptek powiatu bełchatowskiego. W latach 2010-2015 dostępności do usług aptecznych 

była w Bełchatowie w miarę stała, oscylując między 22 a 27 jednostkami, a od 2013 zauważalny jest 
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tendencja wzrostowa. Według spisu dyżurów aptek zamieszczonego na stronie powiatu bełchatowskiego 

w 2016 r. w Bełchatowie działalność prowadziło 27 aptek, z czego jedna pełniła dyżur całodobowo, 

a siedem było otwartych w niedziele65.  

W 2015 roku na 1 aptekę przypadało przeciętnie 2 256 mieszkańców (wykres 26) Świadczy to o stosunkowo 

dobrej sytuacji, na tle kraju i województwa, gdyż rozpatrywany wskaźnik przyjmował wartość niższą 

w porównaniu ze średnią dla Polski (3 017), województwa łódzkiego (2 734), powiatu bełchatowskiego 

(2 971). Bełchatów pod względem omawianej cechy zdecydowanie przewyższa Zduńską Wolę (3 071 

osób/aptekę), natomiast nie prezentuje się aż tak korzystnie na tle Tomaszowa Mazowieckiego i Sieradza, 

gdzie w 2015 roku na 1 aptekę przypadało odpowiednio 2 206 i 2 145 mieszkańców.  

 

Wykres 26. Liczba mieszkańców na 1 aptekę ogólnodostępną w 2015 r. w jednostkach porównywanych 

 
Źródło BLD, GUS 2016 r. 

 
Na podstawie powyższych danych, a także opinii mieszkańców dostępność do aptek można uznać za mocną 

stronę miasta – 85% ankietowanych w ramach badania PAPI dostępność do usług aptecznych w Bełchatowie 

określiło jako „dobrą i bardzo dobrą”.  

 

Zasoby kadry medycznej 
 

W 2014 roku dostępność lekarzy w placówkach ochrony zdrowia, funkcjonujących na terenie powiatu 

bełchatowskiego kształtowała się na poziomie 478 lekarzy (BDL GUS, brak danych za rok 2015)66. W latach 

                                                 
65 Za: http://www.powiat-belchatowski.pl/dla-mieszkanca-t286/dyzury-aptek-t300, 5.12.2016 r. 
66 Dane dla kategorii BDL GUS określonej jako personel pracujący – lekarze. Dane obejmują zakłady opieki zdrowotnej 

oraz praktyki, które złożyły sprawozdanie MZ-88. Nie obejmują jednostek, których organem tworzącym jest MON lub 
MSWiA. Nie obejmują osób pracujących w NFZ, administracji państwowej, uczelniach wyższych. Dane obejmują osoby 
pracujące w danej placówce bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa 
o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenie) i wymiar czasu pracy. Liczba lekarzy nie jest liczbą unikalną, 
jedna osoba może być wykazana więcej niż jeden raz, w przypadku świadczenia pracy w więcej niż jednym miejscu. 
Kategoria „personel pracujący” pokazuje pełną dostępność zasobu: fizycznie jednej osoby, która prowadząc kilka 
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2010-2014 nastąpił wzrost liczby lekarzy, który wynosił 10%. Ogólnie, województwo łódzkie w omawianym 

przedziale czasowym charakteryzowało się dwukrotnie wyższą dynamiką przyrostu liczby lekarzy (zmiana 

o 28%).  

Jednocześnie na 1 lekarza w powiecie bełchatowskim przypadało przeciętnie 236 mieszkańców, 

a w związku z tym poziom dostępności kadry medycznej w powiecie był niższy w porównaniu ze średnią 

dla Polski (191) oraz województwa łódzkiego (160).  

Jeśli chodzi o dostępność pielęgniarskiego personelu pracującego w placówkach ochrony zdrowia i opieki 

medycznej funkcjonujących na terenie powiatu bełchatowskiego, to w 2014 r. pracowało 811 pielęgniarek 

oraz 87 położnych. W stosunku do 2010 nastąpił niewielki spadek liczby pielęgniarek (o 22), natomiast 

liczba położnych pozostała na podobnym poziomie. Na 10 tysięcy mieszkańców powiatu przypadało zatem 

79 pielęgniarek i położnych. Należy w tym miejscu odnotować, iż pod względem dostępności tego typu 

personelu ochrony zdrowia, powiat bełchatowski plasuje się powyżej średniej dla Polski (68 pielęgniarek 

i położnych na 10 tys. mieszkańców) oraz województwa łódzkiego (66).  

Informacji na temat zasobów kadry medycznej dopełniają dane udostępnione przez Łódzką Izbę Lekarską 

oraz poszczególne zakłady opieki zdrowotnej. Liczba lekarzy zameldowanych na terenie Bełchatowa, 

którzy uzyskali specjalizację w latach 2010-2016 wynosiła 32 (por. Tabela 26). Należy zaznaczyć, że dane 

te nie oddają pełnego obrazu sytuacji zmiany liczby specjalistów, gdyż zameldowania na terenie 

Bełchatowa nie można uznać z równoznacznym do świadczenia usług w Bełchatowie, z kolei świadczenia 

specjalistyczne mogą być realizowane w mieście przez specjalistów tam niezameldowanych. Jednakże 

przywołane informacje dają pewien ogólny wgląd w sytuację zmiany kadry specjalistycznej w Bełchatowie 

– i tak odnotowano widoczny przyrost lekarzy z następującymi specjalizacjami: choroby wewnętrzne (6), 

medycyna rodzinna (5) oraz psychiatria (4). Istotne z punktu widzenia procesów starzenia się 

społeczeństwa jest także pojawienie się specjalizacji do tej pory nieobecnej w Bełchatowie – geriatry.  

 

Tabela 29. Liczba lekarzy zameldowanych na terenie Bełchatowa, którzy uzyskali specjalizację w latach  
2010-2016 

 

Specjalizacja 
Nazwa specjalizacji 

Liczba lekarzy zameldowanych na terenie 
Bełchatowa, którzy uzyskali specjalizację 

w latach 2010-2016 

Kardiologia 1 

Choroby wewnętrzne 6 

Neurochirurgia 1 

Anestezjologia i intensywna terapia 1 

Nefrologia 3 

                                                 
działalności/będąc pracownikiem w kilku miejscach zwiększa ogólną dostępność personelu medycznego z perspektywy 
mieszkańców. 
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Medycyna pracy 2 

Medycyna rodzinna 5 

Okulistyka 1 

Kardiologia 1 

Psychiatria 4 

Medycyna ratunkowa 1 

Neurologia 2 

Ortopedia i traumatologia 1 

Geriatria 1 

Radiologia i diagnostyka obrazowa 1 

Alergologia 1 

Łącznie 32 

Źródło: Łódzka Izba Lekarska 
 

Zmiany kadrowe w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej są wynikiem wielu czynników: sytuacji 

finansowej, kontraktowania NFZ, dostępności personelu medycznego, a także – zapotrzebowania na 

określonego typu świadczenia wśród pacjentów. Mając na uwadze ostatni z tych czynników 

przeanalizowano dane dotyczące kadry medycznej udostępnione przez niektóre placówki ochrony zdrowia 

funkcjonujące w Bełchatowie.  

Przyglądając się liczbie lekarzy świadczących opiekę w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie to liczba na 

przestrzeni lat 2010-2016 (w 2016 – stan na 31.10) była raczej stabilna dla pracowników etatowych, uległa 

natomiast widocznemu wzrostowi dla pracowników na kontrakcie/ umowie cywilno-prawnej (por. Tabela 

27). Zmiana dotyczyła raczej formy zatrudnienia niż liczby specjalistów świadczących usługi. Wzrost 

pracowników dotyczył: lekarzy rezydentów (z 23 do 36), lekarzy psychiatrów z 12 do 17, lekarzy pediatrów 

z 6 do 12, neurochirurgów z 3 do 5, lekarzy chorób wewnętrznych z 15 do 22.  

 
Tabela 30. Zestawienie liczby lekarzy pracujących w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie w latach 2010-2016 

 

Forma 
zatrudnienia/ rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Etat 157 154 158 161 147 152 152 

Kontrakt/umowa 
cywilnoprawna 

36 52 64 73 91 88 98 

Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 
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Tabela 31. Statystki dot. kadr lekarskich wg poszczególnych specjalizacji oraz form zatrudnienia w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie w latach 2010-2016 

 

  31.12. 2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12. 2014 31.12. 2015 31.10.2016 

  etat 

kontrakt/  
umowa 

cywilnopr. etat 

kontrakt/  
umowa 

cywilnopr. etat 

kontrakt/  
umowa 

cywilnopr. etat 

kontrakt/  
umowa 

cywilnopr. etat 

kontrakt/  
umowa 

cywilnopr. etat 

kontrakt/  
umowa 

cywilnopr. etat 

kontrakt/  
umowa 

cywilnopr. 

lekarz - alergologia 2 x 2 x 2 x 2 x x 2 x 2 x 2 

lekarz - alergologia dziecięca x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 
lekarz - anestezjologia i intensywna 
terapia 3 7 4 8 2 9 2 9 2 9 2 9 1 10 

lekarz - audiolog 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 

lekarz - chirurgia ogólna 4 5 3 5 5 5 6 5 1 9 1 9 1 9 

lekarz - chirurgia dziecięca 4 x 3 1 3 1 2 2 2 3 2 4 1 5 

lekarz - chirurgia onkologiczna 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 

lekarz - chirurgia naczyniowa x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 

lekarz - choroby wewnętrzne 11 4 13 4 11 8 13 8 14 10 10 9 11 11 

lekarz - choroby zakaźne 6 x 6 1 5 2 5 2 5 2 4 2 4 1 

lekarz - dermatologia i wenerologia 5 1 4 1 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 

lekarz - diabetologia 1 x 1 x 1 1 2 1 1 1 1 1 x 2 

lekarz - endokrynologia x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

lekarz - gastroenterologia x 2 x 2 x 3 x 3 x 3 x 3 x 2 

lekarz - kardiologia 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 

lekarz - medycyna paliatywna 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 

lekarz - medycyna rodzinna x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 

lekarz - medycyna pracy 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 

lekarz - medycyna ratunkowa 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 

lekarz - nefrologia 1 1 1 1 2 3 1 4 1 4 1 4 x 4 

lekarz - neonatologia 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 

lekarz - neurochirurgia 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

lekarz - neurologia 6 1 6 1 8 1 8 1 1 7 1 7 1 7 

lekarz - neurologia dziecięca 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 
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lekarz - okulistyka  5   5   6 1 5 1 5 1 4 2 4 2 

lekarz - onkologia kliniczna x x x x x x 1 x 1 x x x x x 

lekarz - ortopedia i traumatologia 7 x 6 x 8 1 6 1 7 1 7 1 7 1 

lekarz - otolaryngologia 3 x 3 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 1 

lekarz - patomorfologia x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 

lekarz - pediatria 6 x 6 x 7 x 5 3 6 3 7 3 2 10 

lekarz - położnictwo i ginekologia 11 x 12 1 12 1 11 1 12 1 12 1 12 1 

lekarz - psychiatria 12 x 14 x 17 x 17 x 18 x 18 x 17 x 

lekarz - psychiatria dzieci i młodzieży 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 

lekarz - radiodiagnostyka 5 x 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 x 5 

lekarz - rehabilitacja medyczna 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 

lekarz - reumatologia x x x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 

lekarz - stomatologia x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 

lekarz - choroby płuc x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 

lekarz - urologia 5 x 5 x 5 1 5 1 6 1 6 1 6 1 

lekarze bez specjalizacji 11 5 9 7 7 4 9 6 8 5 9 5 8 5 

lekarze rezydenci 23 1 23 2 19 3 24 3 25 6 30 4 36 4 

lekarze stażyści 5 x 6 x 9 x 8 x 4 x 7 x 12 x 
Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowi
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Stabilna sytuacja odnośnie zatrudnienia lekarzy dotyczyła także niepublicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, które udostępniły dane na potrzeby niniejszego dokumentu. 

W przypadku NZOZ MegaMed łączna liczba zatrudnionych lekarzy wynosiła łącznie 44 i w latach 2010-2016 

nie ulegała widocznym zmianom. Podobnie wyglądała sytuacja kadrowa w NZOZ Bełchatowskie Centrum 

Medyczne – liczba lekarzy ogółem w 2016 r. wynosiła 37 i w poprzednich latach oscylowała wokół tej 

wartości, jedynie rok 2011 stanowił wyjątek z powodu zauważalnego wzrostu liczby pracowników do 

powyżej 40 lekarzy.  

 
Tabela 32. Lekarze zatrudnieni w NZOZ MegaMed w 2016 r. 

 

Specjalizacja Liczba lekarzy 

POZ 20 

chirurgia ogólna 1 

ortopedia 3 

diabetologia 2 

ginekologia 2 

kardiologia 2 

neurologia 4 

okulista 3 

onkologia 1 

laryngologia 2 

urologia 3 

rehabilitacja 3 

Źródło: MegaMed sp.z.o.o. 

 
Tabela 33. Lekarze zatrudnienie w NZOZ Bełchatowskie Centrum Medyczne w latach 2010-2016 

 

Lekarze: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I st specjalizacji 3 4 3 3 3 3 3 

II st specjalizacji 33 38 36 34 32 31 34 

Liczba lekarzy ogółem 38 46 39 37 35 34 37 

Źródło: Bełchatowskie Centrum Medyczne sp.z.o.o. 
 

Statystyka dotycząca kadry za lata 2010-2016 dla NZOZ Medyk kształtowała się następująco:  

6zatrudnionych lekarzy ogółem, w tym wyróżnia się wg specjalizacji:  

• 2 lekarzy rodzinnych, 

• 2 lekarzy pediatrów, 

• 1 lekarz diabetolog, 
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• 1 lekarz pulmonolog. 

NZOZ „PULS”: 

• 1 lekarz pediatra (II stopnia – alergologia), 

• 3 lekarzy chorób wewnętrznych (2 – II stopnia – w tym 1 lekarz medycyny pracy – i 1 II 

stopnia/pulmonolog). 

Kadra NZOZ Twoje Centrum Medyczne za lata 2010-2016: łączna liczba lekarzy 14, w tym następujący 

specjaliści:  

• pediatria - 3 

• choroby wewnętrzne - 2 

• medycyna rodzinna - 2 

• urologia - 2 

• okulistyka - 2 

• psychiatria - 2 

• choroby zakaźne - 1 

Natomiast jeśli chodzi o pozostały personel medyczny – to w przypadku Szpitala Wojewódzkiego liczba 

zatrudnionych pielęgniarek w latach 2010-2016 uległa zmniejszeniu (z 583 do 566, ok. 3%). Niewielki 

spadek dotyczył także położnych (o 5 etatów), a w porównaniu do 2010 znaczny spadek zanotowała liczba 

zatrudnionych ratowników medycznych (z 26 do 10). 

 

Tabela 34. Sytuacja kadrowa Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie w latach 2010-2016: pielęgniarki, położne, 
ratownicy medyczni 

 

Personel medyczny/ 
rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

pielęgniarki 583 576 561 562 567 568 566 

położne 64 63 61 62 61 59 59 

ratownicy medyczni 26 26 9 9 9 9 10 

Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 
 

Zmniejszająca się liczba pielęgniarek była zauważalna także w przypadku bełchatowskich NZOZ 
Bełchatowskie Centrum Medyczne, natomiast dla pozostałych analizowanych placówek była w latach 2010-
2016 stała (NZOZ MegaMed – 51, NZOZ Medyk – 6, NZOZ Puls – 6, NZOZ Twoje Centrum Medyczne – 4). 
Liczba położnych – ze względu na zatrudnienie niewielkiej liczby tego typu personelu we wszystkich 
analizowanych placówkach w latach 2010-2016 była raczej stabilna (Bełchatowskie Centrum Medyczne – 4 
położne, MegaMed – 5 oraz po jednej w NZZO Medyk oraz NZOZ Puls). 
 
 Tabela 35. Sytuacja kadrowa NZOZ Bełchatowskie Centrum Medyczne: pielęgniarki, położne 

 

Personel  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

pielęgniarki 21 27 18 18 17 17 16 

położne 4 4 4 4 4 4 4 

Źródło: Bełchatowskie Centrum Medyczne sp.z.o.o. 
 

Podczas panelu eksperckiego uczestnicy zwracali uwagę na potrzeby poszerzenia kadry związane ze 

starzeniem się mieszkańców np. lekarze geriatrzy, pielęgniarki środowiskowe. Z drugiej strony poruszano 
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także temat dość ograniczonej dostępności do młodej kadry – zarówno w przypadku lekarzy, jak i 

pielęgniarek (szukają atrakcyjniejszej pracy w większych ośrodkach miejskich albo poza krajem). Łączy 

się z tym kwestia „starzenia” się kadry medycznej, w tym zwłaszcza pielęgniarskiej - coraz wyższa średnia 

wieku pielęgniarek to zjawisko charakterystyczne dla województwa łódzkiego, podobnie jak dla Polski - 

połowa z nich to osoby powyżej 50 roku życia. 

Z kolei potrzeby mieszkańców co do kadry lekarskiej w pewien sposób obrazują wyniki badania 

sondażowego. I tak w opinii mieszkańców uczestniczących w sondażu ulicznym, do najbardziej 

potrzebnych lekarzy w Bełchatowie należy: kardiolog (38% wskazań), okulista (21%) oraz ortopeda (16%). 

 

Wykres 27. Najbardziej potrzebni lekarze w Bełchatowie w opinii respondentów [% wskazań] 

 

  
Źródło: badanie własne PAPI 
 
 

2. 5 Profilaktyka i prewencja 
 
Programy i badania profilaktyczne, z których mogą korzystać mieszkańcy Bełchatowa są organizowane 

i finansowane przez różne jednostki, w tym m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowotny – 

Łódzki Oddział Wojewódzki, Samorząd Województwa Łódzkiego, Starostwo Powiatowe, Miasto Bełchatów, 

poszczególne zakłady opieki zdrowotnej oraz stowarzyszenia pozarządowe. Poniżej zestawiono 

najważniejsze programy profilaktyczne realizowane w 2016 r. oraz w latach poprzednich (2010-2015), 

które były dostępne także dla bełchatowian.  
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Profilaktyka w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie 
województwa łódzkiego (badania finansowane przez Ministerstwo 
Zdrowia i ŁOW NFZ)67 
 
a. Profilaktyka raka piersi 

 

Program skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały 

mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej lub otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki 

raka piersi w roku ubiegłym, pisemne wskazania do wykonania ponownego badania mammograficznego. 

Profilaktyczne badanie mammograficzne można wykonać w poradniach lub w mammobusie kursującym po 

województwie łódzkim. W przypadku nieprawidłowego wyniku badania uczestniczki programu kieruje się 

do kolejnego etapu celem przeprowadzenia dalszej, pogłębionej diagnostyki.  

Informacje o kursowaniu mammobusów w powiatach województwa łódzkiego w poszczególnych miesiącach 

są na bieżąco uzupełniane i publikowane m.in. na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 

NFZ. Bełchatowianki m.in. w roku 2015 i 2016 mogły przebadać się w mammobusie NZOZ Medica kilkanaście 

razy stojącym na Placu Narutowicza w Bełchatowie. Oprócz mammobusów badania w ramach programu na 

terenie Bełchatowa można wykonać w pracowni mammograficznej NZOZ MegaMed68. 

 
b. Profilaktyka raka szyjki macicy 

 

To program profilaktyczny skierowany do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie 

miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego. Z oferowanej w ramach programu 

bezpłatnej cytologii można skorzystać w każdej poradni ginekologicznej mającej podpisaną umowę z NFZ 

na porady położniczo-ginekologiczne (nie trzeba mieć skierowania).  

W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym, w celu weryfikacji wstępnego 

rozpoznania, lekarz ginekolog kieruje uczestniczkę do etapu pogłębionej diagnostyki (m.in. na badanie 

kolposkopowe).  

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy na terenie Bełchatowa 

realizują następujące placówki: 

• Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

• NZOZ MegaMed  

• NZOZ Bełchatowskie Centrum Medyczne69. 

 

 

 

                                                 
67 Na podstawie informacji https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/profilaktyka 
68 Za: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne 
69 Za: strona internetowa Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy: 

http://wybierzzycie.pl/wykaz-gabinetow/ 

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/profilaktyka
http://wybierzzycie.pl/wykaz-gabinetow/
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c. Profilaktyka raka jelita grubego 
 

Program badań przesiewowych raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych. 

Program jest organizowany i finansowany przez Ministerstwo Zdrowia  

W systemie bez zaproszeń badaniami przesiewowymi w kierunku raka jelita grubego zostaną objęte: 

• osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego: 

• w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, 

• w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita 

grubego, 

• w wieku 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany 

z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania 

przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów 

amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć 

powtarzane kolonoskopie co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie 

ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych 

(nadzorczych) kolonoskopii; 

Mieszkańcy Bełchatowa nie mają dostępnych badań w ramach tego programu na terenie swojego miasta, 

jednakże wśród realizatorów badań znajdują się placówki ochrony zdrowia zlokalizowane w pobliskich 

ośrodkach m.in. w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim70. 

d. Profilaktyka chorób układu krążenia 

Program skierowany do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym, u których 

dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia. Dodatkowo, osoby te w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły 

korzystać z badań w ramach programu u innego świadczeniodawcy. Adresatami programu są 

w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie 

cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne 

i inne). 

Z badań można skorzystać u lekarza pierwszego kontaktu (wszystkie poradnie podstawowej opieki 

zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu). Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia 

tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą: 

• ponownego badania za 5 lat, 

• edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat, 

• pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem, 

• skierowania na leczenie do specjalisty. 

W Bełchatowie badania w ramach profilaktyki chorób układu krążenia można wykonać w następujących 

placówkach: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II W Bełchatowie, NZOZ Bełchatowskie Centrum 

                                                 
70 Za: https://www.nfz-lodz.pl/about/66-dla-pacjenta/dla-pacjenta-profilaktyka/1642-profilaktyka-raka-jelita-
grubego 
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Medyczne, NZOZ MegaMed, NZOZ Eskulap, NZOZ Medyk, NZOZ Twoje Centrum Medyczne, NZOZ Puls, NZOZ 

Wola-Med71, 

e. Profilaktyka jaskry  

Badania dla osób powyżej 35 r. ż., które nie były diagnozowane w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 

miesięcy lub u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry. Badania przesiewowe w kierunku wczesnego 

wykrywania jaskry można wykonać we wszystkich poradniach okulistycznych, które podpisały umowę 

z NFZ. Mieszkańcy Bełchatowa zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ mają 

możliwość realizacji profilaktyki jaskry w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej we wszystkich 

poradniach okulistycznych funkcjonujących na terenie Bełchatowa, które posiadają umowę z NFZ (Szpital 

Wojewódzki, NZOZ MegaMed, NZOZ Twoje Centrum Medyczne, NZOZ Wola-Med, Poradnia Okulistyczna 

przy ul. Czaplinieckiej 5)72. 

f. Profilaktyka chorób płuc 

f.1. Program profilaktyki chorób odtytoniowych 

Program adresowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40 

a 65 rokiem życia, które nie miały - w ramach programu profilaktyki POChP - wykonanych badań 

spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) jest realizowany bez skierowania w wybranych 

placówkach POZ, z którymi ŁOW NFZ zawarło umowę, bez względu na przynależność pacjenta innych 

lekarzy POZ. W ramach programu profilaktycznego lekarz zobowiązany jest poinformować pacjenta 

o skutkach zdrowotnych palenia tytoniu oraz zaplanować terapię odwykową. W uzasadnionych medycznie 

przypadkach osoba uczestnicząca w programie poddawana jest badaniu spirometrycznemu. Na terenie 

Bełchatowa nie znajduje się żadna placówka będąca realizatorem tego programu profilaktycznego, 

najbliższy podmiot realizujący program w województwie łódzkim znajduje się w Łasku. 

f.2. Program profilaktyki gruźlicy 

Adresatami programu są osoby dorosłe będące na liście pielęgniarki POZ, bez rozpoznanej gruźlicy, które 

miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub u których stwierdza się przynajmniej jedną 

z następujących okoliczności usposabiających: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie 

długotrwałą chorobą, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. Programem objęte są również osoby, które 

samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ. 

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarkę POZ, która przeprowadza wywiad 

zdrowotny, wypełnia ankietę oraz edukuje pacjenta nt gruźlicy. W przypadku osób z grupy największego 

ryzyka zachorowania (w ankiecie uzyskali liczbę punktów > 9) pielęgniarka POZ przekazuje pisemną 

informację o wynikach ankiety lekarzowi POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, oraz wskazuje 

                                                 
71 Za: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne  

72 Zob. https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/6517-realizacja-profilaktyki-jaskry-przez-poradnie 

okulistyczne    

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne
https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/6517-realizacja-profilaktyki-jaskry-przez-poradnie%20okulistyczne
https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/6517-realizacja-profilaktyki-jaskry-przez-poradnie%20okulistyczne
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pacjentowi tryb dalszego postępowania (m.in. informacja o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ 

celem dalszej oceny stanu zdrowia).  

Wśród podmiotów realizujących ten program profilaktyczny na terenie Bełchatowa należy wymienić m.in. 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, NZOZ MegaMed, NZOZ Medyk. 

g. Badania prenatalne 

Program skierowany do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

• wiek: od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym 

kończy 35 lat), 

• wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka, 

• stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca 

dziecka, 

• stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną 

monogenetycznie lub wieloczynnikową, 

• stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych 

wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu. 

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad płodu i wczesne rozpoznanie wad 

płodu. Określenie ryzyka i wykrycie wad we wczesnym okresie ciąży umożliwia leczenie już w okresie życia 

płodowego, a ponadto pozwala rodzicom dziecka na przygotowanie się do natychmiastowego wdrożenia 

specjalistycznej opieki po jego narodzeniu. 

Aby skorzystać z badań w ramach programu konieczne jest skierowanie zawierające informacje 

o wskazaniach do objęcia programem, wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań 

potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.  

Program badań prenatalnych realizowany jest przez poradnie, w których po wykonaniu nieinwazyjnych 

badań diagnostycznych (badania genetyczne USG płodu (11/13 tydzień oraz 18/23 tydzień), badania 

biochemiczne - oznaczenia w surowicy krwi) podejmowana jest decyzja dotycząca dalszego postępowania 

– w razie wskazań medycznych ciężarne kierowane są na badania inwazyjne (pobranie materiału do badań 

genetycznych w drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG ). 

Podmioty realizujące badania prenatalne w ramach powyższego programy dla mieszkańców województwa 

łódzkiego zlokalizowane są w Łodzi73. 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Zob. https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne 
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Wojewódzkie programy polityki zdrowotnej organizowane przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Łódzkiego, finansowane przez Samorząd 

Województwa Łódzkiego. 

  
Tabela 36. Zestawia programów realizowanych w latach 2010-2016: 
 

Rok Programy Realizator na terenie 
Bełchatowa  
 

2016 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci 
i młodzieży . 
Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc. 
Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych 
z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa 
łódzkiego (I i II edycja). 
 

Wśród realizatorów 
powyższych programów 
nie znajdują się 
placówki ochrony zdrowia 
funkcjonujące na terenie 
Bełchatowa. 
 

2015 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci 
i młodzieży . 
Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego HPV. 
Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu 
krążenia. 
Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc. 
Program zwiększenia dostępności świadczeń gwarantowanych 
z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa 
łódzkiego. 

Brak realizatorów na terenie 
Bełchatowa. 

2014 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci 
i  młodzieży, 
Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie 
wad wzroku i zeza u dzieci, 
Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego HPV, 
Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku 
szkolnym, 
Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu 
krążenia, 
Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita 
grubego, 
Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc. 

Brak realizatorów na terenie 
Bełchatowa. 

2013 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci 
i młodzieży, 
Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie 
wad wzroku i zeza u dzieci, 
Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, 
Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego HPV, 
Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku 
szkolnym. 

Brak realizatorów na terenie 
Bełchatowa. 

2012 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci 
i młodzieży, 
Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie 
wad wzroku i zeza u dzieci, 
Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 

Brak danych nt. realizatorów 
poszczególnych programów 
w roku 2012. 
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Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych 
zaburzeń funkcji poznawczych 
Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian 
nowotworowych górnych dróg oddechowych 
Akcja profilaktyczna „Zdrowa kobieta – profilaktyka raka piersi”, 
Akcja profilaktyczna Wczesnego Wykrywania Jaskry, 
Program wczesnego wykrywania i zapobiegania powstawaniu wad 
postawy u dzieci w wieku szkolnym, 
Program badań przesiewowych w kierunku alergii dla dzieci w 
wieku szkolnym, 
Program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w wieku 
szkolnym. 

2011 Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym 
Program zapobiegania rozwojowi niedowidzenia – wczesne 
wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci, 
Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i 
młodzieży,  
Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita 
grubego, 
Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych 
zaburzeń funkcji poznawczych, 
Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian 
nowotworowych górnych dróg oddechowych, 
Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, 
Akcja profilaktyczna Wczesnego Wykrywania Jaskry, Akcja 
profilaktyczna Zdrowa Kobieta – profilaktyka raka piersi, 
Program profilaktyki gruźlicy płuc  

Szpital Wojewódzki im. Jana 
Pawła II w Bełchatowie był 
realizatorem następujących 
programów:  

• Program zapobiegania 
próchnicy dla dzieci 
w wieku szkolnym, 

• Akcja profilaktyczna 
Zdrowa Kobieta– 
profilaktyka raka piersi, 

• Program zapobiegania 
i wczesnego wykrywania 
cukrzycy typu 2. 

 

2010 Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla uczniów 
klas VI szkół podstawowych ,  
Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, 
Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita 
grubego, 
Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych 
zaburzeń funkcji poznawczych, 
Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian 
nowotworowych górnych dróg oddechowych, 
Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym, 
Program zapobiegania rozwojowi niedowidzenia – wczesne 
wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci, 
Akcja profilaktyczna Wczesnego Wykrywania Jaskry, Akcja 
profilaktyczna Zdrowa Kobieta – profilaktyka raka piersi, 
Akcja profilaktyczna Zdrowy Mężczyzna – profilaktyka raka 
prostaty. 

Szpital Wojewódzki im. Jana 
Pawła II w Bełchatowie był 
realizatorem następujących 
programów:  

• Program zapobiegania 
i wczesnego wykrywania 
cukrzycy typu 2, 

• Program zapobiegania 
próchnicy dla dzieci 
w wieku szkolnym, 

• Akcja profilaktyczna 
Zdrowa Kobieta– 
profilaktyka raka piersi, 

• Akcja profilaktyczna 
Zdrowy Mężczyzna– 
profilaktyka raka prostaty. 

 
Źródło: http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/wojewodzkie-programy-zdrowotne 
 
    

Jak wynika z powyższego zestawienia, liczba realizowanych programów wojewódzkich jest stosunkowo 

duża, natomiast ograniczenie w korzystaniu z nich może stanowić brak bezpośredniej dostępności tzn. 

brak realizatora „na miejscu” w Bełchatowie (realizatorzy w m.in. Łodzi, Zgierzu, Piotrkowie 

Trybunalskim). 

 

http://www.profilaktyka.lodzkie.pl/wojewodzkie-programy-zdrowotne


 

95 
 

Programy organizowane i finansowane przez Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie 
 

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 
 
Program realizowany jest od 2012 r. i skierowany do dziewczynek w 16 r.z. na stałe zameldowanych na 

terenie powiatu bełchatowskiego (zaczęto od dziewczynek z rocznika 1996). Szczepienie przebiega 

w trzech etapach, jest poprzedzone wizytą u lekarza. W 2016 roku realizatorem programu było 

Bełchatowskie Centrum Medyczne. 

 

Program profilaktyki raka gruczołu krokowego w powiecie bełchatowskim na lata 2015-2017 

Program kierowany jest do mężczyzn, zameldowanych na terenie powiatu bełchatowskiego, w wieku 50-

70 lat. W ramach programu zapewnia się uczestnikom bezpłatną wizytę u urologa, wykonanie badania 

laboratoryjnego na poziom antygenu sterczowego (PSA) i bezpłatne badanie USG. Osobom, u których 

zdiagnozowane zostaną nieprawidłowości zapewnia sie konsultację ze specjalistą oraz skierowanie do 

dalszego leczenia w ramach ubezpieczenia NFZ. 

Z programu w 2015 r. skorzystało 800 mężczyzn. Realizatorem obu edycji programu była przychodnia 

MegaMed w Bełchatowie74. 

 

Program „Mój ekologiczny styl życia”  

To projekt z zakresu edukacji ekologicznej, którego celem jest profilaktyka i promocja zdrowego stylu 

życia. Odbyły się trzy edycje programu: w 2014, 2015 oraz 2016 r. Realizatorem programy była placówka 

MegaMed75. 

Akcja skierowana jest do mieszkańców dotkniętych otyłością, chorobami układu krążenia oraz cukrzycą. 

W ramach programu mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych badań oraz porad lekarzy, między innymi 

dietetyków. Równolegle przeprowadzano cykl pogadanek dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy powiatu, po 

wcześniejszym zapisaniu się, mogli wykonać badania krwi (podstawowa morfologia, poziom cholesterolu, 

trójglicerydów, elektrolitów, poziom cukru we krwi), a potem z wynikiem zgłosić się na konsultację do 

dietetyka.  

 

 

                                                 

74 Za: http://www.powiat-belchatowski.pl/menu/bezplatne-badania-dla-panow-juz-trwaja/1/, 23.11.2016. 
75 http://www2.dolsat.pl/content/wyr%C3%B3%C5%BCnienie-dla-megamed oraz http://www.powiat-

belchatowski.pl/menu/badzmy-zdrowi-badzmy-ekologiczni/1/  

 

 

http://www.powiat-belchatowski.pl/menu/bezplatne-badania-dla-panow-juz-trwaja/1/
http://www2.dolsat.pl/content/wyr%C3%B3%C5%BCnienie-dla-megamed
http://www.powiat-belchatowski.pl/menu/badzmy-zdrowi-badzmy-ekologiczni/1/
http://www.powiat-belchatowski.pl/menu/badzmy-zdrowi-badzmy-ekologiczni/1/
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Profilaktyka PPSE – działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji 
zdrowia 
 

W 2015 roku działania prowadzone i koordynowane przez PSSE w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji 

zdrowia wynikały z założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz sytuacji epidemiologicznej i potrzeb zdrowotnych mieszkańców. 

W 2015 r. dla mieszkańców Bełchatowa dostępne były następujące programy oświatowej koordynowano 

przez PPSE: 

• „Zadbaj o swoje płuca”- dotyczący profilaktyki chorób układu oddechowego i gruźlicy realizowany 

w 6 szkołach podstawowych; kierowany do uczniów klas I-VI oraz rodziców. 

• „Czyste Powietrze wokół Nas”- dotyczący edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku 5-6 lat i ich 

rodziców. Realizowany w 18 przedszkolach. 

• „Trzymaj Formę” – propagowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia i aktywności 

fizycznej. Program kierowany do uczniów z gimnazjów, klas V-VI szkół podstawowych oraz 

rodziców.  

• „Nie Pal przy mnie proszę” dotyczący profilaktyki antytytoniowej – skierowany do uczniów z klas 

I-III z 18 szkół podstawowych oraz rodziców. 

•  „Znajdź właściwe rozwiązanie” program dotyczący profilaktyki antytytoniowej dedykowany 

uczniom klas I-III w 13 gimnazjach oraz rodzicom.  

• Obchody Światowego Dnia AIDS, które w 2015 r. odbyły się w VI Liceum Ogólnokształcącym 

w Bełchatowie. Działania miały na celu uświadomienie młodzieży problematyki dotyczącej 

profilaktyki HIV/AIDS w aspekcie zachowań ryzykownych (prelekcje, warsztaty, praca własna 

uczniów: prezentacje multimedialne, sesja plakatowa).  

• Akcja antytytoniowa Światowy Dzień bez Tytoniu (31 maja) – działania edukacyjno-profilaktyczne 

powiązane z badaniami ciśnienia tętniczego krwi, kontrolą wagi ciała, oraz badaniem na obecność 

tlenku węgla w wydychanym powietrzu przeprowadzone zostały we współpracy ze Szpitalem 

Wojewódzkim w Bełchatowie. 

• Akcja letnia „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży” objęła 682 dzieci wypoczywających na 

koloniach, półkoloniach i na innych alternatywnych formach wypoczynku letniego. Działania 

edukacyjne dotyczyły: profilaktyki zasad higieny osobistej, zatruć pokarmowych, zatruć grzybami, 

HIV/AIDS, profilaktyki antytytoniowej, antydopalaczowej i promieniowania UVA i UVB. 

W ramach interwencji nieprogramowych PPSE prowadzono następujące działania: 

• edukacyjno-profilaktyczne w zakresie Światowego Dnia Zdrowia (7 kwietnia) przebiegającego pod 

hasłem „ Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym” dotyczącego bezpieczeństwa żywności od 

producenta do konsumenta.  

• wizualno- edukacyjne w zakresie „Europejskiego Dnia Wiedzy o antybiotykach”, które objęły 10 

podmiotów leczniczych.  
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Prowadzono też działania związane z realizacją Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej „Dopalaczom 

Mówimy Stop- Wybieramy Zdrowie” skierowanej do uczniów gimnazjów i rodziców (kampania będzie 

realizowana do 2018 r.). 

W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie środków zastępczych („nowych narkotyków”, 

„dopalaczy”) podjęto różnego typu działania, natomiast w ich ramach na terenie Bełchatowa odbyły się:  

• projekcja filmu „Dopalacze– nie zamykaj oczu” w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie; 

• ekspozycja roll-upa, badania smokolyjzerem oraz edukacja werbalna połączona z dystrybucją 

materiałów edukacyjnych poświęconym środkom zastępczym podczas Festynu „Zdrowa Niedziela” 

(07.06.2015r.); 

• dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz projekcja filmu „Dopalacze– nie zamykaj oczu” 

w Świetlicach: „Ster” i „Promyk” podczas wypoczynku letniego;  

• dystrybucja materiałów edukacyjnych powiązana z omówieniem zasad współpracy w zakresie 

profilaktyki używania dopalaczy z Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej; 

• prelekcja na temat profilaktyki używania dopalaczy przez młodzież skierowana do rodziców szkół 

ponadgimnazjalnych; 

• przesłanie do gimnazjów informacji dot. terminu i programu szkolenia w zakresie realizacji 

kampanii „Stop dopalaczom – wybierzmy zdrowie”; 

• omówienie działań profilaktycznych z zakresu używania dopalaczy z pedagogiem Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bełchatowie oraz przekazanie materiałów w postaci ulotek 

dla wychowanków i rodziców oraz scenariuszy zajęć.  

Kampania antytytoniowa „Rzuć Palenie Razem z Nami” 19 listopada 2015 r., ramach której Inspekcja 

Sanitarna w Bełchatowie przeprowadziła badania „smokolyzerem”, mające na celu wykrycie zawartości 

tlenku węgla w wydychanym przez badanych powietrzu. Działania podejmowane były w ramach współpracy 

z Urzędem Miasta Bełchatowa. 

 

Programy organizowane przez lub na zlecenie Miasta Bełchatów  

Dla mieszkańców Bełchatowa bardzo ważne w kontekście profilaktyki są działania organizowane oraz 

zlecane przez Miasto Bełchatów, ponieważ ich dostępność jest największa ze wszystkich omawianych 

w tym podrozdziale rodzajów działań profilaktycznych (są dostępne na miejscu – „na wyciągnięcie ręki”).  

Wymienić należy zatem festyn profilaktyczny „Zdrowa Niedziela” organizowany corocznie od 2014 r. 

w Bełchatowie. Promuje on zdrowy tryb życia i zachęca do troski o własne zdrowie. Festyn odbywa się we 

współpracy ze stowarzyszeniami oraz gabinetami lekarskimi. Podczas „Zdrowej Niedzieli” mieszkańcy 

mogą korzystać z nieodpłatnych specjalistycznych porad i badań profilaktycznych. Ofertę profilaktyczną 

uzupełniają akcje pozyskiwania dawców szpiku kostnego oraz akcje honorowego krwiodawstwa. 

W 2014 r. Miasto skierowało do mieszkańców powyżej 60 roku  ofertę bezpłatnych szczepień przeciw 

grypie.  

W celu profilaktyki uzależnień prowadzone są też działania związane z rozszerzeniem oferty edukacyjnej 

– alternatywne i atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież, a także uświadamianie 
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o zagrożeniach niesionych przez używki. W 2015 r. 16 podmiotów realizowało programy profilaktyczne, 

w tym: szkoły, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie, Straż Miejska w Bełchatowie, organizacje 

pozarządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Łącznie podjęto 144 działań. 

W spotkaniach, warsztatach profilaktycznych uczestniczyło w sumie 3 136 osób, w tym: dzieci i młodzież 

– 2 537, rodzice – 599.Ponadto spotkania i warsztaty profilaktyczne zorganizowano również dla 153 

nauczycieli. 

W 2015 r. w Bełchatowie odbyło się 10 kampanii profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem, 

zdrowiem i antyuzależnieniowcyh (m.in.„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Dopalaczom mówimy STOP – 

wybieram zdrowie”, „Bezpieczne dziecko z GKS Bełchatów”, „Światowy dzień bez Papierosa”, „Tydzień 

na rzecz bezpiecznego Internetu” ,„Szkoła wolna od dymu tytoniowego”, „Nie dla dopalaczy”). 

W realizację kampanii zaangażowały się 25 podmiotów, w tym m.in.: szkoły, Komenda Powiatowa Policji 

w Bełchatowie, Straż Miejska w Bełchatowie, organizacje pozarządowe, Miejskie Centrum Kultury 

w Bełchatowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie, Urząd Marszałkowski 

w Łodzi, Urząd Miasta Bełchatowa, Bełchatowskie Centrum Profilaktyki i Terapii, Społeczna Akademia 

Nauk, Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, Klub GKS Bełchatów. 

Od 12 lat Straż Miejska prowadzi szeroko zakrojone programy profilaktyczne, które skierowane są przede 

wszystkim do dzieci i młodzieży. Programy te realizowane są przez Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki 

Szkolnej. Zadania Zespołu są ściśle związane z profilaktyką pierwszorzędową i obejmują środki, które 

umożliwiają zwalczanie zasadniczych przyczyn patologii, promocję zdrowia psychicznego i fizycznego oraz 

przedłużanie życia. Realizowane programy profilaktyczne obejmują zarówno placówki przedszkolne, 

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, jak i samych rodziców. Wśród działań związanych 

z profilaktyką zdrowotną w 2015 roku Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej zrealizował zajęcia 

w szkołach, takie jak m.in. „Żyję zdrowo – nie palę!”, „Alkohol - wróg czy przyjaciel”, „Alkohol 

i  uzależnienia - zagrożenia na imprezach” czy „Zanim spróbujesz - narkotyki i dopalacze”. Dodatkowo, 

działalności profilaktyczna Straży Miejskiej obejmuje również szkolenia dla nauczycieli i rodziców 

w zakresie profilaktyki antynarkotykowej. Łącznie w 2015 roku Zespół ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej 

przeprowadził zajęcia w 457 klasach z 10 095 osobami, obejmując wszystkie placówki edukacyjnej 

zlokalizowane na terenie Bełchatowa. 

Istotne działania dotyczą promowania aktywności fizycznej – w 2015 r. w Bełchatowie zorganizowano 

7 działań promujących zdrowy i aktywny styl życia dla seniorów, w tym: 

• „Festiwal Misja Kobieta”, 

• „Festiwal Drugiej Młodości”, 

• zajęcia stałe promujące zdrowy i aktywny styl życia, prowadzone dla seniorów z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku,  

• „Sercańska Akademia Seniora – Zdrowo i aktywnie w trzeci wiek”, 

• „Uprawianie Sportu alternatywą na nudę dla seniora”, 

• „Trzymaj formę”, 

• Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. 
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W działaniach promujących zdrowy i aktywny styl życia wśród osób starszych zaangażowanych było 

7 podmiotów. Z kolei działań/programów profilaktycznych skierowanych do osób starszych odbyło się 16, 

w tym m.in.: 

• Profilaktyka gruźlicy – NZOZ Medyk, NZOZ MegaMed, 

• Profilaktyka chorób układu krążenia - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, 

• Dni Walki z Depresją – WOLMED, 

• Dni dla Osób z chorobą Alzheimera – WOLMED, 

• Bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat –NZOZ Salve Medica w Łodzi, 

• Festyn „Zdrowa Niedziela”, 

• Program profilaktyczny pn. „Mój ekologiczny styl życia – II edycja – NZOZ MegaMed, 

• Profilaktyka raka gruczołu krokowego – NZOZ MegaMed, 

• Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia - NZOZ MegaMed, 

• Profilaktyka wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - NZOZ MegaMed. 

Istotną inicjatywą z pogranicza profilaktyki i edukacji było przyłączenie się Miasta Bełchatowa w maju 

2015 r. do akcji społecznej pn. „Koperta Życia”. W ramach akcji specjalnie przygotowane karty 

informacyjne, w których zawierają się najważniejsze informacje dotyczące pacjenta – jego stanu zdrowia, 

przyjmowanych leków, alergiach oraz telefony kontaktowe do bliskich. Karty w plastikowych kopertach 

umieszcza w lodówce albo/oraz w schowku w samochodzie, a za pomocą specjalnych naklejek oznacza się 

lodówkę/schowek, by ratownik medyczny wiedział, że znajd ujdzie tam Kopertę. Dzięki możliwości 

wykorzystania informacji zawartych w „Kopercie Życia”, ratownicy medyczni są w stanie w szybki sposób 

dotrzeć do danych, pozwalających na skuteczną pomoc osobie wymagającej nagłej interwencji 

medycznej. „Koperta Życia” wprowadzona została w głównej mierze dla mieszkańców Bełchatowa w wieku 

60 +, osób chorych oraz samotnych. Mieszkańcy mogli pobierać za darmo „Kopery Życia” w Urzędzie Miasta, 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz poszczególnych przychodniach zdrowia76.  

Ważnym krokiem zwiększającym bezpieczeństwo mieszkańców było zainstalowanie na terenie Bełchatowa 

automatycznych defibrylatorów AED. Defibrylatory pojawiły się w Bełchatowie w 2016 roku, stanowiąc 

realizację projektu autorstwa Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie w ramach III edycji 

Budżetu Obywatelskiego. Defibrylatory AED są rozmieszczone w trzech miejscach na terenie Bełchatowa: 

na budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1), na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej (ul. Dąbrowskiego 2) oraz na budynku administratora targowiska miejskiego (ul. Wojska 

Polskiego 34). To defibrylatory zautomatyzowane, które używane w sytuacji zagrożenia życia, 

samodzielnie analizują rytm pracy serca i podpowiadają krok po kroku, co należy zrobić, żeby podjąć 

działania adekwatne do stanu pacjenta. Do obsługi defibrylatorów przeszkoleni zostali pracownicy 

jednostek, na których umieszone są urządzenia. Co ważne, prawidłowa defibrylacja przeprowadzona 

w ciągu 2-3 minut od momentu utraty przytomności pozwala na przeżycie w 75% przypadków77.  

                                                 
76 Na podst. http://www.belchatow.pl/2013-07-10-05-57-13/rodzina-zdrowie-pomoc-

spoleczna/zdrowie/profilaktyka/2916-koperta-na-wage-zycia 
77 Na podst. http://www.belchatow.pl/aktualnosci/3666-publiczne-defibrylatory-juz-sa 
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Ponadto w 2015 r. Urząd Miasta podjął współpracę zakresie profilaktyki zdrowotnej z następującymi 

podmiotami: 

• współpraca z Fundacją Ronalda Mc Donalda z siedzibą w Warszawie w zakresie organizacji badań 

USG u dzieci w wieku od 9 miesięcy do ukończenia 6 roku życia, 

• współpraca z NZOZ Salve Medica w Łodzi w zakresie realizacji bezpłatnej mammografii dla kobiet 

w wieku 50 – 69 lat, 

• współpraca z Zakładami Opieki Zdrowotnej działającymi na terenie miasta Bełchatowa, Szpitalem 

Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującym w Łodzi, 

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczna oraz 

poszczególnymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi w obszarze 

profilaktyki i ochrony zdrowia78. 

 
Potrzeby mieszkańców odnośnie profilaktyki  
 
Uczestnicy sondażu ulicznego zapytani o to, z zakresu jakiej tematyki najbardziej potrzebne są programy 

profilaktyczne w Bełchatowie, najczęściej wymieniali tematykę: kardiologiczną (49% wskazań), 

onkologiczną (30%) oraz dentystyczną (17%). 

 

Wykres 28. Tematyka najbardziej potrzebnych programów profilaktycznych w Bełchatowie wg badanych [w %] 

 
Źródło: badanie własne PAPI 

 
Natomiast poproszeni o wskazanie kanałów komunikacji, poprzez które chcieliby być informowani na temat 

wydarzeń prozdrowotnych, bezpłatnych badań profilaktycznych itp., najczęściej wymieniali Internet 

(przywołując przy okazji zarówno strony internetowe, jak i media społecznościowe np. Facebook) – w ten 

sposób odpowiedziało blisko ¾ respondentów. Następną pod względem częstości wskazań była informacja 

w przestrzeni miasta, czyli m.in. plakaty, banery, ulotki (40% wskazań), z kolei co czwarty badany 

stwierdził, że z chętnie dowiadywałby się na temat takich wydarzeń w placówkach ochrony zdrowia np. 

                                                 
78 Sprawozdanie za 2015 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 

2014-2020, Bełchatów 2016, Urząd Miasta Bełchatowa.  
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od lekarza, pielęgniarki czy pracownika recepcji. Nieco mniejszą popularnością cieszyły się tradycyjne 

kanały przekazu informacji, takie jak telewizja, radio czy prasa. 

 
Wykres 29. Preferowana przez respondentów źródła informacji nt. programów zdrowotnych [% wskazań] 

 
Źródło: badanie własne PAPI 

 

Warto zatem zastanowić się nad wzmocnieniem powyższych kanałów komunikacji podczas informowania 

mieszkańców Bełchatowa o wydarzeniach prozdrowotnych oraz programach i badaniach profilaktycznych.    
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Część III   
Strategiczna 

 
Myślenie o wytyczaniu kierunków polityki zdrowotnej i programowaniu działań w zakresie ochrony zdrowia 

na terenie Miasta Bełchatowa wymaga podejścia strategicznego, i podobnie jak strategiczne myślenie 

o rozwoju jednostek terytorialnych i usług publicznych świadczonych na poziomie samorządowym, wymaga 

odpowiedzi na kluczowe, strategiczne pytania: Po co to robimy i co jest naszą aspiracją? Jakie są obszary, 

w których chcemy skoncentrować swoje wysiłki? Jak chcemy, żeby wyglądała sytuacja w tym aspekcie za 

5-6 lat? Udzielenie odpowiedzi na te pytania było konieczne, aby móc zaplanować poszczególne elementy 

Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa. W ten sposób wypracowano rdzeń dokumentu, czyli 

trzy elementy, składające się na integralną całość: 

• wizję – rozumianą jako pożądany stan docelowy funkcjonowania Miasta Bełchatowa 

w zakresie ochrony zdrowia w 2022 roku; 

• główny cel – zasadnicza aspiracja rozwoju polityki zdrowotnej, wyznaczający zasadniczy 

kierunek dążeń; 

• obszary interwencji polityki zdrowotnej na terenie miasta Bełchatowa.  

W takim ujęciu powyższe elementy stanowią „rdzeń” dokumentu Programu, który kolejno jest wypełniany 

i uszczegółowiany poprzez zapisy celów strategicznych, celów operacyjnych oraz zadań i działań.  

 

3.1 Wizja – pożądany stan docelowy funkcjonowania Miasta 
Bełchatowa w zakresie ochrony zdrowia w 2022 
 
 

Działania prowadzone przez poszczególne instytucje są skoordynowane (publiczne, zakłady opieki 

zdrowotnej, organizacje pozarządowe) i uzupełniają się nawzajem. Całościowe podejście do potrzeb 

i problemów zdrowotnych mieszkańców przejawia się m.in. poprzez sprawnie działający system 

informowania o różnych wydarzeniach, programach, usługach, ale także polega na wyposażeniu pacjenta 

– zdiagnozowanego w ramach profilaktyki – w pełen pakiet informacji, by wiedział jak dalej postępować.  

Dzięki prężnie działającej informacji i promocji mieszkańcy Bełchatowa wiedzą o ofercie prozdrowotnej 

i chętnie uczestniczą w różnych wydarzeniach oraz korzystają z nieodpłatnych badań profilaktycznych. 

Bełchatowianie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na temat zdrowia poprzez powszechnie 

dostępne publikowane informacje (m.in. lokalne media tradycyjne, platforma internetowa, media 

społecznościowe), a w razie wątpliwości – wiedzą do kogo skierować się z pytaniem i problemem. 

Skuteczna i systematyczna profilaktyka opiera się m.in. na badaniach rocznikowych i koncentruje na 

zapobieganiu problemom, które coraz bardziej zagrażają mieszkańcom Bełchatowa – w tym chorobom 

cywilizacyjnym.  
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Edukacja dotycząca zdrowego stylu życia jest prowadzona we współpracy przez różne instytucje 

i obejmuje swoim zasięgiem poszczególne grupy wiekowe pozwalając na kształtowanie świadomości, 

właściwych nawyków żywieniowych, promowanie aktywności fizycznej – zaczynając od kobiet w ciąży, 

dzieci i młodzieży, a na seniorach kończąc. Ponadto prężnie działa edukacja dotycząca szczepień, 

zwłaszcza obowiązkowych, której towarzyszy aktywne informowanie – także w przychodniach lekarzy POZ, 

pediatrów – oraz aktualizacja istotnych faktów i wiedzy medycznej w tym zakresie. Ważnym elementem, 

który charakteryzuje działania edukacyjno-profilaktyczne w Bełchatowie jest zmasowana, konsekwentna, 

systematyczna, skoordynowana profilaktyka antyużywkowa (w tym antydopalaczowa) skierowana do 

młodzieży i rodziców. W efekcie wśród mieszkańców obserwuje się coraz większą świadomość na temat 

zagrożeń, zaangażowanie i korzystanie z oferowanego wsparcia. 

W Bełchatowie podejmowane są kroki zmierzające do realizacji potrzeb określonych grup mieszkańców. 

Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi mieszkańcy Bełchatowa mają dostęp do potrzebnych specjalistów: na 

lokalną skalę jest rozwiązany problem kolejek do pediatry, dostępny jest też lekarz geriatra. Starsi 

bełchatowianie czują się „zaopiekowani” – istnieją różne formy wsparcia dla seniora: ofertę spędzania 

czasu wolnego uzupełnia pomoc w sytuacjach dnia powszedniego (np. placówki opieki dziennej, opieka 

domowa, wsparcie ze strony wolontariuszy). Także w przypadku osób przewlekle chorych istnieje 

wsparcie. Podejmowane są działania zwiększające dostępność różnych sfer życia dla osób 

niepełnosprawnych (dostępność komunikacyjna, zawodowa, zdrowotna, społeczna, kulturalna), 

a równolegle dla rodzin/ opiekunów osób zależnych oferuje się wsparcie psychologiczne i „organizacyjne” 

(dostępna czasowa usługa opiekuńcza pozwalająca opiekunom na realizację pilnych spraw, także 

w losowych sytuacjach). Dodatkowo, w Bełchatowie istnieje izba interwencyjna – miejsce odciążające 

szpital, gdzie udziela się pomocy/ zabiegów higienicznych osobom bezdomnym, nietrzeźwym.  

 

3.2 Cel główny - zasadnicza aspiracja polityki zdrowotnej Miasta 
Bełchatowa 
 

Politykę zdrowotną miasta Bełchatowa charakteryzują prężne działania edukacyjne i informacyjne – 

promujące zdrowy styl życia, skierowane do różnych grup odbiorców (w tym zwłaszcza do dzieci 

i młodzieży, rodziców, seniorów) oraz systematyczna i skuteczna profilaktyka szczególnie chorób 

cywilizacyjnych. Wszelkie działania podejmowane są w oparciu o efektywną międzysektorową 

współpracę bełchatowskich instytucji działających w szeroko rozumianym obszarze zdrowia, która także 

przejawia się w skoordynowanej ofercie usług wspierających i opiekuńczych dla wrażliwych grup 

społecznych: osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych.  
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3.3 Obszary interwencji polityki zdrowotnej  
 
 
W ramach Programu Ochrony Zdrowia na lata 2017-2022 wyróżniono cztery następujące obszary 

interwencji polityki zdrowotnej na terenie miasta Bełchatowa: 

Obszar 1. 

Profilaktyka skrojona na miarę – dostępność badań i programów profilaktycznych dla mieszkańców 

Bełchatowa 

Obszar 2. 

Współpraca międzysektorowa oraz koordynacja działań w obszarze ochrony zdrowia 

Obszar 3. 

Edukacja – informacja – komunikacja kluczem do wzmocnienia świadomości zdrowotnej mieszkańców 

Bełchatowa 

Obszar 4.  

Rozwój usług wspierających – w chorobie oraz dla zdrowia 

Dla wyżej wymienionych obszarów przygotowano analizę strategiczną SWOT – w kontekście słabych 

i mocnych stron oddzielnie dla każdego z obszarów oraz wspólną w zakresie szans i zagrożeń. 

 

Mocne strony Słabe strony 
 

Obszar 1.Profilaktyka skrojona na miarę – dostępność badań i programów profilaktycznych dla 
mieszkańców Bełchatowa 

• Dostępne dla mieszkańców 
Bełchatowa programy 
profilaktyczne o różnej tematyce: 
onkologicznej, żywieniowej 
(organizowane przez różne 
podmioty: Urząd Miasta 
Bełchatowa, Starostwo Powiatowe, 
NFZ, poszczególne placówki 
ochrony zdrowia oraz 
stowarzyszenia pozarządowe); 

• Aktywność poszczególnych ZOZ-ów 
jako realizatorów programów 
profilaktycznych;  

• Dostępność odpowiedniego zaplecza 
infrastrukturalno-sprzętowego; 

• Pogłębiona działalność Straży 
Miejskiej w zakresie profilaktyki 
szkolnej o charakterze 
prozdrowotnym; 

• Prężna działalność edukacyjno-
profilaktyczna stowarzyszeń.  

• Niska świadomość zdrowotna mieszkańców – 
brak chęci do korzystania z badań 
profilaktycznych; 

• Kosztowność niektórych typów badań; 

• Niewystarczająco skuteczne informowanie 
mieszkańców o dostępnych badaniach, 
programach profilaktycznych;  

• Brak koordynacji wszystkich programów  
edukacyjnych, profilaktycznych: także tych 
prowadzonych w szkołach; 

• Brak skoordynowanej, wspólnej profilaktyki 
prozdrowotnej między samorządami lokalnymi, 
regionalnymi (w przypadku programów 
powiatowych szacuje się że większość 
korzystających stanowią mieszkańcy 
Bełchatowa). 

 
 

Obszar 2. 
Współpraca międzysektorowa oraz koordynacja działań w obszarze ochrony zdrowia 

• Aktywni partnerzy różnych 
przedsięwzięć (instytucje 

• Możliwy konflikt interesów między 
poszczególnymi instytucjami; 
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publiczne, prywatne,  organizacje 
pozarządowe); 

• Prężna działalność edukacyjno-
profilaktyczna stowarzyszeń; 

• Doświadczenia we współpracy 
między placówkami ochrony 
zdrowia a Miastem; 

• Działania edukacyjne np. 
antynikotynowe, antydopalaczowe 
prowadzone we współpracy przez 
kilka instytucji m.in. UM, PSSE, SM, 
Policja; 

• Udział i zaangażowanie ze strony 
szkół w programy edukacyjno-
zdrowotne (ogólnopolskie, lokalne). 

• Brak chęci/woli współpracy w przypadku 
niektórych instytucji; 

• Brak/ słaba wymiana informacji oraz 
nieskuteczna komunikacja między 
poszczególnymi instytucjami ochrony zdrowia. 

 

Obszar 3. 
Edukacja – informacja – komunikacja kluczem do wzmocnienia świadomości zdrowotnej 

mieszkańców Bełchatowa 

• Aktywna działalność stowarzyszeń i 
instytucji pozarządowych; 

• Aktywna działalność instytucji 
publicznych oraz partnerów 
placówek ochrony zdrowia; 

• Działania edukacyjne np. 
antynikotynowe, antydopalaczowe 
prowadzone we współpracy przez 
kilka instytucji; 

• Udział i zaangażowanie ze strony 
szkół w programy edukacyjno-
zdrowotne; 

• Rosnąca świadomość 
bełchatowskich rodziców nt. 
zagrożeń; 

• Cyklicznie (co rok) organizowana 
„Zdrowa Niedziela” i zauważalnie 
rosnąca liczba uczestników 
wydarzenia. 

• Brak  powszechnie dostępnej i łatwo osiągalnej 
dla każdej grupy wiekowej  informacji nt. usług 
zdrowotnych; 

• Niska świadomość zdrowotna mieszkańców – w 
tym często niewielka wiedza nt. praw pacjenta; 

• Obawy przed szczepieniami obowiązkowymi dla 
dzieci, w tym rezygnacja z dostępnych 
szczepień HPV – z powodu silnych działań grup 
„antyszczepionkowych”; 

• Brak/ słaba wymiana informacji oraz 
nieskuteczna komunikacja między 
poszczególnymi instytucjami ochrony zdrowia. 

 

Obszar 4. Rozwój usług wspierających – w chorobie oraz dla zdrowia 

• Działalność Środowiskowego Domu 
Samopomocy  - zapewnienie 
wsparcia społecznego osobom 
przewlekle psychicznie chorym, 
upośledzonym umysłowo oraz 
osobom wykazującym inne 
przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych; 

• Ogólnodostępne obiekty sportowe – 
inwestycje w infrastrukturę 
sportową na terenie miasta, która 
pozwala na wzmacnianie aktywnego 
stylu życia; 

• Stosunkowo wysoka popularność 
wolontariatu szkolnego w 
Bełchatowie; 

• Niewystarczająca oferta w zakresie opieki 
długoterminowej: stacjonarnej całodobowej, 
dziennej, domowej; 

• Niewystarczająca forma wsparcia rodzin i 
opiekunów osób zależnych/niepełnosprawnych; 

• Trudny dostęp do usług stomatologicznych w 
ramach NFZ (niewielka liczba kontraktów); 

• Brak nawyków zdrowych i aktywności fizycznej. 
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Szanse, okazje  Zagrożenia, trudności 

Obszary 1,2,3,4 

• Możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych np. w ramach funduszy 
europejskich; 

• Możliwość pozyskania środków w ramach 
Rządowego Programu Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020; 

• Stosunkowo niskie koszty działań 
komunikacyjnych i informacyjnych; 

• Rosnąca świadomość zdrowotna Polaków; 

• Popularyzacja działań podnoszących 
świadomość zdrowego stylu życia; 

• Rozwój działań i narzędzi promujących 
zdrowy styl życia oraz dostępność usług z 
zakresu profilaktyki; 

• Wykorzystanie dostępnych narzędzi do 
promocji/informowania o akcjach 
prozdrowotnych, organizowanych 
badaniach profilaktycznych itp.  

• Niestabilność systemowych rozwiązań 
organizacyjno-prawnych w ochronie 
zdrowia (planowane zmiany/ 
restrukturyzacje systemu opieki 
zdrowotnej i finansowania świadczeń, 
zmiany dot. szpitali, likwidacja NFZ itp.) 

• Migracja kadry medycznej; 

• Trudności natury organizacyjno-
administracyjnej; 

• Popularność niezdrowej żywności i mało 
aktywnego stylu życia szczególnie wśród  
dzieci i młodzieży. 

 

 

3.4 Plany działań dla poszczególnych obszarów 
 

W ramach niniejszego podrozdziału przedstawiono charakterystykę każdego z obszarów interwencji 

polityki zdrowotnej wraz z planem działań dla każdego z nich. Plan działania dla obszaru obejmuje trzy 

zasadnicze poziomy: 

1. poziom celów strategicznych (zwanych inaczej celami kierunkowymi, odpowiadających na 

pytanie: po co to robimy?); 

2. poziom celów operacyjnych (wskazujących na sposoby realizacji – odpowiadających na pytanie: 

jak to robimy?);  

3. poziom zadań (odpowiadających na pytanie: co konkretnie robimy?). 
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Rysunek 3. Siatka celów strategicznych dla obszarów interwencji polityki zdrowotnej w ramach Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa  
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Obszar 1. Profilaktyka skrojona na miarę – dostępność badań 
i programów profilaktycznych dla mieszkańców Bełchatowa 
 

Ten obszar podkreśla znaczenie celowych i systematycznie prowadzonych działań profilaktycznych, 

które koncentrowałyby się na kwestiach kluczowych i odpowiadały na potrzeby mieszkańców, 

koncentrując na dominujących problemach związanych z chorobami cywilizacyjnymi: profilaktyka 

żywieniowa (otyłość, diabetologia), profilaktyka dentystyczna dla dzieci i młodzieży, profilaktyka 

chorób układu ruchu oraz chorób układu krążenia, profilaktyka chorób zakaźnych wieku dziecięcego 

(szczepienia). By mówić o skuteczności tego typu przedsięwzięć, konieczna jest współpraca między 

poszczególnymi jednostkami/organizatorami oraz realizatorami profilaktyki (Urząd Miasta i jego 

jednostki organizacyjne, instytucje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej, placówki oświatowe i 

inne), a także ciekawa i atrakcyjna dla odbiorców forma prowadzonych działań.  
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Rysunek 4. Siatka celów operacyjnych dla Obszaru 1 
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Zadania dla Obszaru 1 

 
Cel strategiczny 1. Rozwój działań profilaktycznych i zwiększenie dostępności do badań 

Cel operacyjny 1.1. Kontynuacja dotychczasowych działań profilaktycznych 

Zadania: 

• Kontynuacja programów dot. profilaktyki uzależnień zleconych przez Miasto Bełchatów 

organizacjom pozarządowym oraz realizowanych przez Straż Miejską. 

• Kontynuacja wydarzeń: Festyn profilaktyczny „ Zdrowa Niedziela”, Międzynarodowy Dzień 

Rzucania Palenia Tytoniu, przy jednoczesnym rozszerzaniu działań. 

• Współpraca z realizatorami badań mammograficznych. 

 

Cel operacyjny 1.2. Wprowadzanie programów profilaktycznych nakierowanych zwłaszcza na 

choroby cywilizacyjne 

Zadania:  

• Realizacja programów i wydarzeń profilaktycznych skoncentrowanych na profilaktyce 

chorób układu krążenia, nowotworów.  

• Profilaktyka chorób narządu ruchu, zaburzeń metabolicznych i alergii poprzez profilaktykę 

żywieniową oraz popularyzację aktywności fizycznej. 

• Profilaktyka dentystyczna dzieci i młodzieży. 

 

Cel operacyjny 1.3.  Uzupełnianie działań i programów prowadzonych przez inne podmioty 

Zadania: 

• Zachęcanie pracodawców do wdrożenia badań poziomu cukru w ramach badań 

okresowych/profilaktycznych.  

• Realizacja profilaktyki chorób zakaźnych. 

 

Cel strategiczny 2: Rozwój przedsięwzięć wspierających skuteczną profilaktykę  

 

Cel operacyjny 2.1. Usprawnienie pozyskiwania i przekazywania informacji nt. stanu zdrowia 

mieszkańców 

Zadania: 

• Utrzymanie w Programach Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi wśród priorytetów 

zapisów odnoszących się do wsparcia dla organizacji realizujących zadania w zakresie 

ochrony zdrowia i promujących zdrowy styl życia. 
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Obszar 2. Współpraca międzysektorowa oraz koordynacja działań 
w obszarze ochrony zdrowia 
 

Obszar ten w dużej mierze determinuje sukces działań znajdujących się w pozostałych obszarach 

polityki zdrowotnej Miasta Bełchatowa. Kluczowa dla Obszaru 2 współpraca ma polegać przede 

wszystkim na usprawnieniu przepływu informacji, udrożnieniu komunikacji między różnymi 

instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia na terenie Bełchatowa: placówkami opieki 

zdrowotnej, stowarzyszeniami, instytucjami publicznymi itp. Pozwoli to na zwiększenie 

skuteczności podejmowanych wspólnie inicjatyw, prowadząc także do zwiększenia komfortu 

bełchatowskich pacjentów– oferując im całościowe, uzupełniające się usługi w ramach ochrony 

zdrowia.  
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Rysunek 5. Siatka celów operacyjnych dla obszaru 2 
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Zadania dla Obszaru 2 

 
Cel strategiczny 1. Współpraca wewnętrzna między podmiotami działającymi w obszarze 

zdrowia 

Cel operacyjny 1.1 Wymiana informacji i konsolidacja bełchatowskich instytucji działających w 

obszarze zdrowia 

Zadania: 

• Utworzenie Forum dla Zdrowia - miejsca cyklicznych spotkań, propagowania dobrych 

praktyk oraz wymiany informacji między podmiotami realizującymi na terenie Bełchatowa 

zadania z zakresu ochrony zdrowia. 

   

Cel operacyjny 1.2 Realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów  

Zadania: 

• Opracowanie Informatora dla pacjenta 

• Organizacja wspólnych wydarzeń - sympozjów, wykładów szkoleń, konferencji dla 

mieszkańców o tematyce prozdrowotnej. 

• Opracowanie systemu przekazywania i publikowania informacji od szkół o podejmowanych 

działaniach profilaktycznych. 

 

Cel strategiczny 2. Współpraca na szerszą skalę – lokalnie i ponadlokalnie 

 

Cel operacyjny 2.1 Utworzenie bazy partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć w tym 

edukacyjnych, informacyjnych 

Zadania: 

• Nawiązanie kontaktu i zaproszenie do współpracy instytucji kultury, placówek 

edukacyjnych, klubów sportowych, a także organizacji zrzeszających mieszkańców, w tym 

np. kluby seniora. 

• Realizacja działań w placówkach oświatowych mających na celu wzmacnianie kompetencji 

rodziców. 

• Rozwijanie współpracy z pracodawcami nakierowanej na wsparcie w działaniach 

informacyjnych.  

Cel operacyjny 2.2 Wzmocnienie instytucji wolontariatu w Bełchatowie 

Zadania: 

• Propagowanie wolontariatu, zwłaszcza szkolnego. 

 

Cel operacyjny 2.3 Partnerstwo medialne oraz obejmujące podmioty wspierające działania 

informacyjne  
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Zadania: 

• Wzmocnienie współpracy z przedstawicielami lokalnych mediów.  

• Nawiązanie współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi.   

Cel operacyjny 2.4 Współdziałanie  z innymi samorządami  

Zadania: 

• Nawiązanie współpracy z samorządami powiatu, województwa. 

 
Obszar 3. Edukacja – informacja – komunikacja kluczem do 
wzmocnienia świadomości zdrowotnej mieszkańców Bełchatowa 
 

Tak zdefiniowany obszar polityki koncentruje się umacnianiu działań edukacyjnych, informacyjnych 

i komunikacyjnych nakierowanych na mieszkańców Bełchatowa, co w rezultacie ma przyczynić się 

do wzrostu wiedzy i świadomości zdrowotnej Bełchatowian. Polega na popularyzowaniu określonych 

treści, organizowaniu i realizowaniu całych programów oraz pojedynczych wydarzeń, a także 

dotyczy rozwoju kanałów komunikacji. W zakres obszaru wchodzi promocja zdrowego i aktywnego 

stylu życia, w tym zbilansowanego żywienia – edukacja od podstaw – skierowana do kobiet w ciąży, 

młodych/potencjalnych rodziców, dzieci i młodzieży, ale także do osób starszych. 
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Rysunek 6. Siatka celów operacyjnych dla obszaru 3 
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Zadania dla Obszaru 3 
 

• Cel strategiczny 1. Zwiększenie dostępu mieszkańców do informacji w obszarze ochrony 

zdrowia 

 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój komunikacji i informowania za pomocą mediów tradycyjnych 

i internetowych 

Zadania: 

• Regularne zamieszczanie komunikatów nt. programów i wydarzeń dot. tematyki zdrowotnej 

w lokalnych mediach – także w wydaniach internetowych. 

• Regularne zamieszczanie komunikatów nt. programów i wydarzeń dot. tematyki zdrowotnej 

na stronach internetowych: Urzędu Miasta, poszczególnych instytucji oraz na oficjalnym 

profilu Facebook’owym Miasta Bełchatowa, współpracujących organizacji publicznych i 

pozarządowych. 

 

Cel operacyjny 1.2. Zaangażowanie mieszkańców i jednostek do przekazywania informacji (w tym 

„marketing szeptany”) 

Zadania: 

• Informowanie mieszkańców poprzez kościoły i związki wyznaniowe o realizowanych na 

terenie miasta działaniach w zakresie ochrony zdrowia.  

• Zaangażowanie organizacji zrzeszających seniorów do popularyzacji informacji m.in. na 

temat dostępności badań/programów profilaktycznych i wydarzeń prozdrowotnych. 

 

Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie widoczności tematyki zdrowia – informacja w przestrzeni 

miejskiej 

Zadania: 

• Przekazywanie informacji o wydarzeniach w sferze ochrony zdrowia m.in. poprzez banery, 

plakaty, murale i inne materiały promocyjne.  

 

Cel strategiczny 2. Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wiedzy mieszkańców na 

temat zdrowia 

 

Cel operacyjny 2.1.  Organizacja wydarzeń tematycznych nakierowanych na promocję i ochronę 

zdrowia 

Zadania: 

• Realizacja edukacji prozdrowotnej w ramach organizowanych na terenie miasta wydarzeń 

kulturalnych, sportowych. 

• Realizacja kampanii, konferencji o charakterze profilaktyki zdrowotnej.   
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Cel operacyjny 2.2: Wzmocnienie zaangażowania placówek edukacyjnych w popularyzację 
tematyki prozdrowotnej 

Zadania: 

• Opracowanie i realizacja projektów kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe wśród 

przedszkolaków.  

• Włączenie w edukację prozdrowotną szkół,  w tym pedagogów szkolnych, wychowawców, 

pielęgniarek szkolnych.   

 

Cel operacyjny 2.3: Zwiększenie dostępu mieszkańców do edukacji  prozdrowotnej 

• Organizacja punktu informacji prozdrowotnej. 

 

Obszar 4. Rozwój usług wspierających – w chorobie oraz dla zdrowia 

Głównym celem tego obszaru jest stwarzanie warunków i wspieranie inicjatyw mających na celu 

podnoszenie jakości życia mieszkańców Bełchatowa zarówno tych zdrowych, jak i tych 

wymagających szczególnej pomocy i opieki. Przewiduje się tu przedsięwzięcia wspierające 

seniorów, osoby przewlekle chore oraz niepełnosprawne, ale także rodziny/opiekunów osób 

zależnych. 

W obszarze tym uwzględniono również koordynację oferty sportowej oraz animację istniejącej 

infrastruktury sportowej, co wspierać będzie profilaktykę chorób metabolicznych, chorób narządu 

ruchu, chorób układu krążenia.  

Ważnym elementem są działania wspierające dostępność usług dentystycznych dla dzieci 

i młodzieży, akcent w tym obszarze położony jest także na wykorzystanie wolontariatu szkolnego 

jako siły wspomagającej, zarówno organizację, jak i realizację poszczególnych przedsięwzięć.  
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Rysunek 7. Siatka celów operacyjnych dla obszaru 4 

 
 

Zadania dla Obszaru 4 

Cel strategiczny 1: Wsparcie dla osób niesamodzielnych, ich rodzin/opiekunów.   

 

Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie możliwości infrastrukturalnych, instytucjonalnych i kadrowych   

w świadczeniu usług dla osób niesamodzielnych, ich  rodzin/ opiekunów  

Zadania: 

• Zwiększenie liczby miejsc w  Środowiskowym Domu Samopomocy „Koniczynka”.   

• Utworzenie miejsc oferujących wsparcie osobom niesamodzielnym oraz ich 

rodzinom/opiekunom.   

• Zwiększenie liczby usług opiekuńczych. 

• Pozyskanie partnerów Bełchatowskiej Karty Rodziny świadczących usługi rehabilitacyjne. 

 

  

Cel strategiczny 1. 

Wsparcie dla osób niesamodzielnych, 
ich rodzin/opiekunów  

Cel operacyjny 1.1. 

Zwiększenie możliwości 
infrastrukturalnych, 

instytucjonalnych i kadrowych  w 
świadczeniu usług dla osób 

niesamodzielnych, ich rodzin/ 
opiekunów 

Cel strategiczny 2. 

Wspieranie  prozdrowotnych 
zachowań mieszkańców Bełchatowa   

Cel operacyjny 2.1. Aktywizacja 
osób niesamodzielnych i 

starszych 

Cel operacyjny 2.2. 
Propagowanie aktywności 

sportowej i rekreacyjnej  wśród 
dzieci, młodzieży, rodzin 
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Cel Strategiczny 2.  Wspieranie  prozdrowotnych zachowań mieszkańców Bełchatowa    

 

Cel operacyjny 2.1. Aktywizacja osób niesamodzielnych i starszych  

Zadania: 

• Pomoc w organizacji Wolontariatu Seniorów.  

• Kontynuacja wsparcia kluczowych instytucji senioralnych w ich działalności na rzecz 

aktywizacji osób starszych. 

• Organizacja przedsięwzięć integracyjnych o charakterze prozdrowotnym z udziałem osób 

niepełnosprawnych.  

 

Cel operacyjny 2.2. Propagowanie aktywności sportowej i rekreacyjnej  wśród dzieci, młodzieży, 

rodzin.   

Zadania: 

• Organizacja cyklicznych ogólnomiejskich wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, 

rodzin. 

• Włączenie bełchatowskich sportowców jako autorytetów w celu aktywizacji młodzieży do 

aktywności ruchowej, sportu i rekreacji. 

• Rozszerzenie oferty bełchatowskich siłowni zewnętrznych poprzez zorganizowane na nich 

zajęć sportowych.   
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Część IV  
Wdrożenie, monitoring 

i ewaluacja 
 

Istotnym elementem Programu Ochrony Zdrowia jest zaplanowanie i opracowanie systemu 

wdrażania i monitorowania zawartych w nim celów i projektów. W tej części omówiona zostaje 

spójność Programu z dokumentami wyższego rzędu oraz główne założenia systemu wdrożeniowo-

monitorującego.  

 

4.1 Spójność z dokumentami wyższego rzędu 

 

Program Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 jest spójny m.in. z wymienionymi 

poniżej dokumentami planistycznymi i strategicznymi. 

 

Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020. 

Krajowe ramy strategiczne. 

„Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020. Krajowe ramy strategiczne” to dokument 

opisujący stan i długofalową wizję rozwoju krajowego systemu ochrony zdrowia. Jego cel główny 

stanowi: „zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost 

gospodarczy w Polsce”. Program Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 jest 

zbieżny z powyższym dokumentem, a szczególnie z następującymi celami długoterminowymi 

i operacyjnymi zawartymi w „Policy Paper”: 

• Cel długoterminowy: Opracowanie i wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie 

postaw prozdrowotnych zwiększających dostępność do programów zdrowotnych 

(profilaktycznych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności i umieralności, 

w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych. 

o Cel operacyjny A: Rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny 

naprawczej ukierunkowany na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.  

• Cel długoterminowy: Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych do roku 

2030 zmian demograficznych, w szczególności wzmocnienie działań na rzecz rozwoju infra-

struktury 

i zasobów kadrowych w obszarach opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi. 
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o Cel operacyjny B: Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez 

rozwój opieki nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.  

• Cel długoterminowy: Wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług 

zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej. 

o Cel operacyjny C: Poprawa efektywności i organizacji systemu opieki zdrowotnej  

w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej oraz 

wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ochronie 

zdrowia.  

• Cel długoterminowy: Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych  

w priorytetowych, wynikających z uwarunkowań epidemiologicznych, dziedzinach medycyny  

(np. kardiologia, onkologia, neurologia, medycyna ratunkowa, ortopedia i traumatologia, 

psychiatria). 

o Cel operacyjny D: Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych w kontekście 

dostosowania zasobów do zmieniających się potrzeb społecznych. 

Szczególną uwagę w obu dokumentach zwrócono na dostępność i jakość usług medycznych oraz 

profilaktykę i kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie. W Programie dla Bełchatowa 

ważnym elementem jest także opieka nad osobami starszymi w związku z procesem starzenia się 

społeczności miejskiej, co również zostało wskazane w Policy Paper jako jeden z celów 

długoterminowych.  

 

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) to podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego – 

wyznaczający najważniejsze cele i zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim 

jakości życia społeczeństwa. Cel strategiczny NPZ stanowi wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, 

poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. 

Do realizacji powyższych zamierzeń wyznaczonych zostało sześć celów operacyjnych, które 

prowadzić mają m.in. do zwiększania świadomości prozdrowotnej mieszkańców. 

Program Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 wykazuje spójność 

z najważniejszymi założeniami Narodowego Programu Zdrowia, a zwłaszcza z jego następującymi 

celami operacyjnymi: 

• Cel operacyjny 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej 

społeczeństwa;  

• Cel operacyjny 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami 

ryzykownymi. 

• Cel operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu 

psychicznego społeczeństwa. 

• Cel operacyjny 5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.  
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Bardzo istotnym elementem Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 

jest profilaktyka i edukacja prozdrowotna wszystkich grup mieszkańców. Koresponduje to z celami 

operacyjnymi NPZ, które kładą szczególny nacisk na poszerzenie świadomości zdrowotnej obywateli  

w zakresie odżywiania się, aktywności fizycznej, jak również zdrowia psychicznego i zapobiegania 

stosowaniu wszelkiego typu używek.  

 
 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2014–2020 

W Polsce od kilkunastu lat obserwowany jest proces zmiany struktury demograficznej, którego cechą 

jest rosnący udział osób starszych w populacji ogółem. Celem Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 jest poprawa jakości i poziomu życia tej 

grupy wiekowej. Cele Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 

powiązane są z tym programem w następujących kwestiach:  

• Cel szczegółowy 2. Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej 

osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej 

• Cel szczegółowy 3. Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym 

upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, 

w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej. 

• Cel szczegółowy 4. Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz 

wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji: rozwój systemów wsparcia 

umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, w szczególności 

osobom starszym o ograniczonej samodzielności. 

Oba dokumenty zwracają szczególną uwagę na edukację profilaktyczną oraz ideę wolontariatu,  

w tym zarówno wolontariatu młodzieży, jak i osób starszych. Podkreślona jest także potrzeba 

wsparcia dla osób starszych wymagających pomocy i ich rodzin/opiekunów.  

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 to dokument ogólnopolski, który 

uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem 

ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami 

w kapitał ludzki. Program Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 posiada zbieżne 

założenia z ww. Programem Operacyjnym, co dotyczy zwłaszcza następujących priorytetów: 

• Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji: 

o Cel szczegółowy 16. Zwiększenie zdolności podmiotów polityk publicznych do 

wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  
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o Cel szczegółowy 17. Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne  

i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

o Cel szczegółowy 19. Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla 

osób  

o różnym stopniu niesamodzielności. 

 

• Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia: 

o Cel szczegółowy 1. Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie 

chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku 

aktywności zawodowej.  

o Cel szczegółowy 2. Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych  

w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług zdrowotnych. 

o Cel szczegółowy 4. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych 

odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. 

Ponadto, oba dokumenty za jedną z kluczowych wartości uznają dostępność do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych oraz informacji na ich temat, jak również zwracają uwagę na wykwalifikowaną 

i dostępną kadrę medyczną odpowiadającą na aktualne potrzeby demograficzne kraju w tym 

problem starzejących się społeczeństw w poszczególnych gminach i miastach. Duży nacisk 

położono również na pomoc osobom niepełnosprawnym w aktywnym uczestnictwie w życiu 

społecznym. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego jest dokumentem regionalnym określającym główne 

wyzwania rozwojowe dla całego województwa w zakresie spójności gospodarczej, społecznej 

i przestrzennej.  

Z Programem Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa komplementarne są wymienione poniżej cele 

operacyjne zawierające się w Celu strategicznym 2. Spójność społeczna:   

• Cel operacyjny 5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych: (5.2. Rozwój usług 

i poprawa dostępu do sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej; 

5.2.1. rozwój i racjonalizacja bazy ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy 

zastępczej; 5.2.2. rozwój usług i programów profilaktyki zdrowotnej oraz innych z zakresu 

pomocy społecznej i pieczy zastępczej) 

• Cel operacyjny 6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym: (6.2. Reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji 
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i wykluczeniom społecznym;  6.2.2. Aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym). 

Oba dokumenty szczególną uwagę poświęcają problemowi jakości usług zdrowotnych i ich 

dostępności (cel operacyjny 5 Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020) oraz pomocy  

i wsparciu dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych (cel operacyjny 6 Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2020). 

 

Łódzki Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 

Łódzki Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 to ważny dokument na poziomie 

wojewódzkim. Jego zasadniczym celem jest wsparcie obszarów istotnych dla rozwoju województwa, 

szczególnie  

w dziedzinach, w których region charakteryzuje się największym odchyleniem od celów krajowych. 

Kierunki i główne cele strategiczne Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata      

2017-2022 są komplementarne m.in. z następującymi priorytetami i celami szczegółowymi 

Łódzkiego RPO: 

• Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych: 

o Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia.  

o Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej. 

• Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne 

o Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

Celem szczegółowym Łódzkiego RPO jest zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych 

odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne, co koresponduje z celami Programu 

Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa. Drugą kwestią uwzględnioną w obu dokumentach jest 

pomoc i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym np. niepełnosprawnych czy 

przewlekle chorych.  

 

Strategia polityki zdrowotnej dla województwa łódzkiego na lata 2014-2020 

Jest to bardzo ważny dokument dotyczący tematyki zdrowotnej. Określa najważniejsze cele 

w zakresie polityki zdrowotnej województwa na podstawie analizy danych oraz monitoringu 

realizacji poprzedniej strategii na lata 2007-2013. Celem nadrzędnym Strategii jest „poprawa 

wybranych mierników stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego”. Program Ochrony 

Zdrowia dla Miasta Bełchatowa jest spójny ze Strategią w zakresie celów: 

• Cel strategiczny 1. Koordynacja działań w systemie ochrony zdrowia w regionie. 

• Cel strategiczny 2. Poprawa skuteczności działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji 

zdrowia. 

• Cel strategiczny 3. Poprawa dostępności usług zdrowotnych. 

• Cel strategiczny 4. Poprawa jakości usług zdrowotnych. 
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Cele Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa wpisują się w ramy kierunków działań tak 

kompleksowego opracowania jak Strategia polityki zdrowotnej dla województwa łódzkiego W obu 

dokumentach podkreślono istotę koordynacji między poszczególnymi szczeblami i sektorami oraz 

konieczność większej profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia.  

 

Strategia w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego- 

aktualizacja (z 23.08.2016 r.) 

Dokument na poziomie regionalnym, którego głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie. 

Został on skonstruowany ze względu na podmioty i cele z 4 dziedzin: spójność społeczną, zdrowie, 

aktywność mieszkańców oraz zaangażowanie zawodowe. W zakresie zdrowia i spójności społecznej 

jest on komplementarny z Programem Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa w poniżej 

przedstawionych obszarach działań: 

• Rodziny - A: Wspieranie rodzin 

o Obszar oddziaływania 3: Promowanie wczesnej diagnostyki dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi. 

• Dzieci i młodzież - Obszar oddziaływania 4: Wczesna diagnostyka i profilaktyka zdrowego 

trybu życia. 

• Osoby dorosłe - Obszar oddziaływania 1: Osoby w wieku produkcyjnym zagrożone 

marginalizacją. 

• Osoby starsze 

o Obszar oddziaływania 1: Zwiększenie aktywności osób starszych. 

o Obszar oddziaływania 3: Działania prozdrowotne. 

o Obszar oddziaływania 4: Interwencje. 

• Osoby z niepełnosprawnościami - A: Profilaktyka, B: Integracja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych , C: Rozwój opieki nad osobami niesamodzielnymi  

Cele zapisane w Strategii w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego odpowiadają  

w największym stopniu celom wytyczonym dla obszarów 1 i 4 Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta 

Bełchatowa, czyli zagadnieniom profilaktyki i wsparcia osób zależnych. Szczególną uwagę zwrócono 

na kwestie osób z niepełnosprawnościami i ich problemy.  

 

Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020 

Ten dokument strategiczno-operacyjny zawiera diagnozę sytuacji demograficznej województwa 

łódzkiego, wyzwania oraz działania mogące ograniczyć wyludnianie się tego regionu. Program 

Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa jest z nim spójny w zakresie poniższych celów:  

• Priorytet I. Zdrowie i możliwości funkcjonalne mieszkańców regionu: 

o Cel I.1. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia w okresie całego 

życia. 
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o Cel I.2. Wysoka dostępność podstawowej opieki medycznej. 

o Cel I.3. Wysoka dostępność do wyspecjalizowanych usług opieki medycznej. 

• Priorytet VII. Polityka niedyskryminacyjna:  

o Cel VII.1. Promocja i wdrożenie polityki niedyskryminacji, w tym równości szans 

kobiet  

i mężczyzn, osób niepełnosprawnych i starszych. 

Oba dokumenty podkreślają jak ważna jest profilaktyka oraz dostępność do usług zdrowotnych, jak 

również skupiają się na sytuacji osób niepełnosprawnych i starszych (obszary 1 i 4 w Programie 

Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa). 

 

Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych 
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy 
w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 
 
Celem strategicznym dokumentu jest „tworzenie warunków umożliwiających osobom 

niepełnosprawnym równoprawny udział we wszystkich sferach życia”. Wytyczono w nim 6 celów 

operacyjnych, z którymi w większości są  zbieżne założenia i działania określone dla obszaru 4 

Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa: 

• Cel operacyjny 1. Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat osób 

niepełnosprawnych, ich praw, potrzeb i możliwości oraz wkładu we wszystkie sfery życia. 

• Cel operacyjny 3. Profilaktyka oraz doskonalenie systemów kompleksowego wsparcia 

medycznego skierowanego do osób niepełnosprawnych. 

• Cel operacyjny 5. Tworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostęp 

do przestrzeni publicznej i prywatnej oraz uczestnictwa w życiu społecznym. 

• Cel operacyjny 6. Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne. 

 

Strategia rozwoju powiatu bełchatowskiego na lata 2015-2020 

Strategia rozwoju powiatu bełchatowskiego jest jednym z najważniejszych dokumentów na 

poziomie powiatowym. Określa ona ogólne działania, które mają prowadzić do całościowego rozwoju 

powiatu bełchatowskiego. Program Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa jest zbieżny ze Strategią 

rozwoju powiatu bełchatowskiego na lata 2015-2020 pod względem niżej wymienionych celów: 

 

• Cel strategiczny: Spójność społeczna  

o  Cel operacyjny: Wysoka jakość oraz dostępność usług publicznych: (1. Rozwój  

i podnoszenie standardów opieki zdrowotnej oraz 2. Rozwój cyfryzacji i usług 

cyfrowych w sektorze publicznym – rozwój e-administracji) 



 

127 
 

W obu dokumentach zwrócono uwagę na dostępność i wysoki standard usług medycznych. 

Dodatkowo ważnym elementem jest wprowadzanie nowoczesnych technologii i usług cyfrowych  

w sektorze publicznym.  

 

Strategia rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 

Strategia rozwoju miasta jest ważnym dokumentem na poziomie lokalnym. Określa główne kierunki 

rozwoju miasta w sposób bardziej szczegółowy od dokumentów na wyższych szczeblach, jak również 

podaje doprecyzowane propozycje działań dostosowane do potrzeb miasta Bełchatowa. Kierunki 

działań Programu Ochrony Zdrowia wpisują się w następujące założenia i cele Strategii rozwoju 

Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022: 

• Cel Strategiczny: Wysoka jakość życia zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego 

o Cel operacyjny: Dostęp do usług publicznych na wysokim poziomie 

o Cel operacyjny: Bezpieczne społeczeństwo 

Profilaktyka oraz edukacja o zagrożeniach cywilizacyjnych (w tym chorobach cywilizacyjnych) jest 

ważnym elementem w obu dokumentach. Kształtowanie świadomości zdrowotnej mieszkańców jest 

bardzo istotne dla ochrony zdrowia, co jest podkreślane również w innych dokumentach 

strategicznych. 

 

 

4.2 Założenia systemu monitoringu, wdrażania i ewaluacji 
Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa 
 

Program Ochrony Zdrowia będzie wdrażany i monitorowany przez uzgodnione i wyznaczone do tego 

podmioty, przy wykorzystywaniu dostępnych narzędzi i procedur. Podmiotami zaangażowanymi 

w proces wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa 

na lata 2017-2022” oraz pełniącymi określone w nim role będą: 

I. Strażnik Programu – Prezydent Miasta Bełchatowa  

II. Opiekun Obszarów – Wiceprezydent Miasta Bełchatowa we współpracy z merytorycznym 

Wydziałem/Zespołem Urzędu Miasta Bełchatowa  

III. Partnerzy – przedstawiciele podmiotów i instytucji zaangażowanych w proces realizacji 

zadań  

w ramach poszczególnych obszarów interwencji polityki zdrowotnej. Partnerzy będą nieco 

różnić się w przypadku poszczególnych obszarów interwencji polityki zdrowotnej, jednakże 

wśród zaangażowanych podmiotów należy wymienić m.in.: 

a. Instytucje i jednostki publiczne: Straż Miejska w Bełchatowie, Państwowa 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bełchatowie, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bełchatowie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka”, 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Wydziały/Zespołu Urzędu Miasta 

Bełchatowa (w zależności od aktualnych potrzeb) i inne.  

b. Organizacje pozarządowe.  

c. Publiczne oraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej  

d. Placówki kulturalne (Biblioteki, MCK) oraz edukacyjne  

e. Lokalne media i lokalni pracodawcy.  

Strażnik Programu wraz z Opiekunem Obszarów współtworzą Zespół ds. wdrażania i monitoringu 

Programu. Ich działania są dopełniane i uzupełnianie przez wsparcie ze strony Partnerów.  

 
Rysunek 8. Zespół ds. wdrażania i monitoringu Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa 

 
Kompetencje członków Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Programu są następujące: 

a) Strażnik Programu: 

• inicjuje proces monitoringu; 

• określa standardy bieżącego monitorowania wdrażania Programu (wprowadza niezbędne 

zmiany do procedury monitoringu); 

• przedstawia wyniki monitoringu i rekomendacje Radzie Miasta; 

• koordynuje pracę Opiekuna Obszarów; 

• mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działań zapisanych w Programie (wdrażania Programu); 

• zabiega o zapewnienie finansowania dla planowanych przedsięwzięć strategicznych 

(monitoruje możliwość pozyskania środków zewnętrznych); 

• w razie potrzeby – odpowiada za aktualizację zapisów Programu. 

Partnerzy

Opiekun 
Obszarów

Strażnik 
Programu

Prezydent Miasta 
Bełchatowa

Wiceprezydent Miasta Bełchatowa 
we współpracy z merytorycznym 

Wydziałem/Zespołem Urzędu Miasta

Instytucje i jednostki publiczne

Organizacje pozarządowe

Publiczne oraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

Placówki kulturalne oraz edukacyjne 

Lokalne media i lokalni pracodawcy
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b) Opiekun Obszarów 

• koordynuje i zarządza procesem monitoringu realizacji Programu; 

• w sposób stały monitoruje realizację zadań i stopień osiągania celów w ramach 

poszczególnych obszarów; 

• pozyskuje i agreguje informacje i dane mające służyć monitoringowi danego 

obszaru/realizacji Programu; 

• formułuje rekomendacje dotyczące wdrażania zapisów poszczególnych obszarów; 

• przygotowuje i przekazuje Strażnikowi Programu cykliczną informację dot. stanu 

wdrażania zapisów obszarów; 

• podejmuje działania na rzecz angażowania partnerów do realizacji założeń 

poszczególnych obszarów. 

c) Partnerzy – podmioty zaangażowane w proces monitoringu Programu  

• przekazują Opiekunowi Obszarów informacje nt. realizowanych zadań wpisujących się  

w założenia poszczególnych obszarów oraz statystyki i dane pomocne w procesie 

monitorowania wskaźników dla poszczególnych celów i obszarów; 

• zgłaszają Opiekunowi Obszarów pojawienie się trudności lub dodatkowe potrzeby związane 

z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w Programie.  

 

Wskaźniki monitorowania Programu 

System monitorowania Programu ułatwi weryfikację skuteczności działań określonych w ramach 

celów strategicznych i operacyjnych ujętych w dokumencie. Monitoring realizacji Programu opierać 

się będzie na zestawie wskaźników produktów i rezultatów, stanowiących jednocześnie efekty 

poszczególnych zadań zaplanowanych w ramach Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta Bełchatowa 

na lata 2017-2022. 

Wskaźniki zostały opracowane w podziale na obszary interwencji polityki zdrowotnej 

i przyporządkowane do celów strategicznych. Wskazują na realizację poszczególnych działań 

zaplanowanych w Programie Ochrony Zdrowia, a tym samym są świadectwem wypełniania 

podstawowych założeń Programu. Wskaźniki dotyczą zatem tylko niektórych zadań – tych które 

intuicyjnie można monitorować za pomocą mierników ilościowych. Taka selekcja była konieczna, 

aby zachować operacyjność systemu wdrażania i monitoringu. Oczywiście warto pogłębiać działania 

monitorujące i ewaluacyjne poprzez monitoring o charakterze jakościowym (np. opisowym) 

dotyczący wybranych zjawisk i procesów, które będą zachodziły podczas kolejnych lat wdrażania 

założeń Programu.  

Wskaźniki służące monitorowaniu realizacji Programu, odnoszące się do poszczególnych jego 

obszarów i celów strategicznych przedstawiono w poniższej tabeli. Jako źródło danych dla 

zaproponowanych mierników wskazano Urząd Miasta – oznacza to, że Urząd będzie koordynował 

proces gromadzenia danych pomiarowych, w tym pozyskiwał je od realizatorów poszczególnych 

zadań, a także od Partnerów Zespołu ds. monitoringu i wdrażania Programu. 
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Tabela 37  Zestawienie wskaźników do monitoringu i ewaluacji Programu Ochrony Zdrowia 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Obszar 1. Profilaktyka skrojona na miarę – dostępność badań i programów profilaktycznych 
dla mieszkańców Bełchatowa 

Cel strategiczny 1. Rozwój działań profilaktycznych i zwiększenie dostępności do badań 

Liczba osób korzystających z programów/ wydarzeń 
profilaktycznych  

osoby UMB 

Liczba zrealizowanych programów/wydarzeń  profilaktycznych  sztuki UMB 

Cel strategiczny 2: Rozwój przedsięwzięć wspierających skuteczną profilaktykę 

Liczba zadań zleconych w ramach Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi podmiotom realizującym zadania 
w obszarze ochrony zdrowia  

sztuki UMB 

Obszar 2. Współpraca międzysektorowa oraz koordynacja działań w obszarze ochrony 
zdrowia Cel strategiczny 1. Współpraca wewnętrzna między podmiotami działającymi w obszarze 
zdrowia Liczba spotkań odbytym w ramach Forum dla Zdrowia sztuki UMB 

Liczba podmiotów uczestniczących w spotkaniach Forum dla 
Zdrowia  

sztuki UMB 

Liczba wspólnie zorganizowanych  wydarzeń o tematyce 
prozdrowotnej przez podmioty działające w obszarze ochrony 
zdrowia  

sztuki 

UMB 

Cel strategiczny 2. Współpraca na szerszą skalę  lokalnie i ponadlokalnie 

Liczba podmiotów zaangażowanych we współpracę  sztuki UMB 

Liczba zrealizowanych działań w placówkach oświatowych 
mających na celu wzmacnianie kompetencji rodziców 

sztuki UMB 

Obszar 3. Edukacja – informacja – komunikacja kluczem do wzmocnienia świadomości 
zdrowotnej mieszkańców Bełchatowa 

Cel strategiczny 1: Zwiększenie dostępu mieszkańców do informacji w obszarze ochrony 
zdrowia 

 
Liczba komunikatów zamieszczonych w mediach tradycyjnych, na 
stronach internetowych, mediach społecznościowych    

sztuki UMB 

Cel strategiczny 2: Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wiedzy na temat 
zdrowia  

 Liczba zorganizowanych przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie 
ochrony zdrowia  

sztuki UMB 

Liczba użytkowników miejskiego punktu informacji 
prozdrowotnej 

osoby UMB 

Obszar 4. Rozwój usług wspierających mieszkańców Bełchatowa – w chorobie oraz dla 
zdrowia 

Cel strategiczny 1. Wsparcie dla osób zależnych, ich opiekunów i rodzin 

Liczba nowych świadczących usługi rehabilitacyjne w ramach 
Bełchatowskiej Karty Rodziny 

sztuki UMB 

Cel Strategiczny 2. Wspieranie prozdrowotnych zachowań mieszkańców Bełchatowa 

Liczba przedsięwzięć integracyjnych o charakterze 
prozdrowotnym z udziałem osób niepełnosprawnych 

sztuki UMB 

Liczba wydarzeń animujących infrastrukturę sportową sztuki UMB 
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Procedury wdrażania i monitorowania Programu 

W ramach systemu wdrażania, monitorowania i ewaluacji Programu Ochrony Zdrowia dla Miasta 

Bełchatowa przewidziano procedurę przepływu informacji, gromadzenia danych 

i sprawozdawczości, która pozwoli na skuteczną ocenę stopnia realizacji zamierzeń 

sformułowanych w dokumencie oraz procedurę prowadzenia polityki informacyjnej Programu – 

która określa najważniejsze założenia upowszechniania założeń i osiągnięć Programu.  

 
Procedura przepływu informacji, gromadzenia danych  
i sprawozdawczości 
 
Miasto nie będzie jedynym realizatorem zapisów dokumentu strategicznego, jakim jest Program 

Ochrony Zdrowia. Będą to również organizacje pozarządowe, instytucje i jednostki publiczne, 

niepubliczne zakłady ochrony zdrowia itp. Miasto w części projektów będzie koordynatorem lub 

animatorem podejmowanych działań. 

Sprawozdanie z postępów w realizacji zadań i celów zawartych w Programie jest przygotowywane  

raz w roku.  

Opiekun Obszarów pozyskuje od Partnerów informacje na temat zadań strategicznych 

zrealizowanych/będących w realizacji/planowanych do realizacji w danym roku kalendarzowym na 

terenie miasta Bełchatowa.  

Opiekun Obszarów agreguje pozyskane informacje i w oparciu o nie opracowuje sprawozdanie 

całościowe z realizacji Programu. Następnie przedkłada je Strażnikowi Programu celem 

przedstawienia wyników monitoringu Programu Radzie Miasta Bełchatowa, najpóźniej do 31 

października każdego roku. 

 

Procedura prowadzenia polityki informacyjnej Programu 

Upowszechnianie wśród mieszkańców Bełchatowa informacji o realizowanych i zrealizowanych 

zamierzeniach zawartych w Programie Ochrony Zdrowia łączy się z określonymi w dokumencie 

obszarami interwencji polityki zdrowotnej, a zwłaszcza z założeniami Obszaru 3 – mówiącymi 

o wzmocnieniu informowania bełchatowian nt. działań dotyczących ochrony zdrowia. Podmiotem 

odpowiedzialnym  

za prowadzenie polityki informacyjnej w ramach Programu jest Opiekun Obszarów we współpracy 

z merytorycznymi Wydziałami/Zespołami Urzędu Miasta Bełchatowa. 

Przynajmniej dwa razy w roku Opiekun Obszarów przygotowuje notatkę medialną dotyczącą 

postępów w realizacji przedsięwzięć Programu oraz zadań planowanych do realizacji w najbliższym 

czasie. Notatka kierowana jest do upowszechnienia wśród wszystkich Partnerów Programu, 

lokalnych i regionalnych mediów oraz do publikacji na stronie internetowej Miasta Bełchatowa.  
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4.3 Sposoby finansowania realizacji Programu Ochrony 

Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 

 

Zadania zawarte w Programie będą finansowane z różnych źródeł: budżetu Miasta Bełchatowa,  

a także mogą być współfinansowane przez środki pozyskane z budżetu państwa, NFZ, funduszy 

zewnętrznych – w tym środków unijnych. W przypadku zadań realizowanych we współpracy z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego będzie możliwe współfinansowanie i zaangażowanie środków 

budżetów tychże jst. 

Poniżej wymieniono przykładowe potencjalne źródła finansowania Programu. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata  
2014 – 2020 
 
Jednym ze źródeł finansowania zadań przewidzianych w ramach Programu Ochrony Zdrowia dla 

Miasta Bełchatowa może być Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020. W ramach tego Programu przedsięwzięcia dotyczące potrzeb zdrowotnych mieszkańców 

Bełchatowa będą wspierane przez Oś priorytetową VII Infrastruktura dla usług społecznych (Działanie 

VII.2 i VII.3), której głównym celem jest poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych, 

edukacyjnych i opieki społecznej, oraz rozwój e-usług.  

Przykładowe przedsięwzięcia to: 

1. budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do 

potrzeb osób starszych i osób z niepełno sprawnościami; 

2. zakup wyrobów medycznych i wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń 

medycznych; 

3. dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia 

usług bytowych: remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej  

wraz  z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu, 

adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy 

społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego 

projektu; 

4. projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji 

budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy: w zakresie pełnienia funkcji 

zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka  

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

5. projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji 

budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących 
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formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

6. mieszkalnictwo socjalne i wspomagane: przebudowa lub remont zdegradowanych budynków 

w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane w powiązaniu z procesem 

aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

7. tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: budowa, przebudowa 

lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług  

w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby 

dziecięce) umożliwiającej godzenie życia zawodowego. 

Beneficjentami projektów 1-2 mogą być: 

• w ramach projektów dotyczących wsparcia podmiotów udzielających świadczeń 

zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i 

hospicyjnej - podmioty wykonujące działalność leczniczą (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt.5 

ustawy o działalności leczniczej); 

• w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze działające jako przedsiębiorcy, 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe (zgodnie z art. 4 

ust. 1 pkt.1-3 ustawy o działalności leczniczej), lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój 

zawód w ramach działalności leczniczej. 

Natomiast dla projektów 3-7 beneficjentami mogą być następujące podmioty: 

• jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst; 

• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; 

• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; 

• podmioty lecznicze w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej; 

• podmioty ekonomii społecznej; 

• organizacje pozarządowe; 

• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; 

• przedsiębiorcy; 

• TBS (jedynie w zakresie mieszkalnictwa społecznego). 

Działania dotyczące ochrony zdrowia mogą być także wspierane przez Oś priorytetowa IX Włączenie 

społeczne (Działanie IX.2), której celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.   

Przykładowe przedsięwzięcia to: 

1. rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy  

w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych; 
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2. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla 

dzieci (powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu 

patologiom; 

3. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób 

starszych lub z niepełno sprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb 

wynikających z  niesamodzielności; 

4. rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i 

rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami – wdrożenie 

programów zdrowotnych; 

5. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla 

dzieci powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu 

patologiom; 

6. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób 

starszych lub z niepełno sprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb 

wynikających z niesamodzielności. 

Beneficjentami tego typu projektów mogą być: 

• powiatowe i gminne samorządowe jednostki organizacyjne (projekty 1); 

• instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii 

społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty 

wskazane w art. 4 bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art.5 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (projekty 2-6). 

W ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 można także ubiegać się o dofinansowanie 

tworzenia Centrów Usług Społecznych (w ramach Osi Priorytetowej IX). O takie środki unijne może 

wystąpić grupa samorządów lub partnerstwo jednostki samorządu terytorialnego i lokalnych 

podmiotów statutowo działających w obszarze świadczenia usług społecznych np. organizacji 

pozarządowych, spółdzielni socjalnych, kościołów, związków wyznaniowych. Maksymalne 

dofinansowanie może obejmować do 90% kosztów inwestycji. Co ważne, wydatki na infrastrukturę 

nie mogą przekroczyć 10% wartości całego przedsięwzięcia. Większość środków należy przeznaczyć 

na działania skierowane na bezpośrednią pomoc mieszkańcom, czyli na realizację usług społecznych, 

m.in. zatrudnienie kadry. Wśród innych wymagań jest także zapis o świadczonych przez Centra 

usługach na rzecz mieszkańców, które powinny być : 

• kompleksowe tj. obejmować min. trzy typy form pomocy,  

• dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb oraz zasobów instytucjonalnych i osobowych 

obszaru objętego projektem.  
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W szczegółowych wymaganiach są także informacje dot. minimalnego czasu funkcjonowania 

Centrów w ramach finansowania, jak również po zakończeniu dotacji. 

 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014–2020 
Zadania związane z dostępnością i rozwojem oferty z zakresu usług skierowanych do osób starszych 

mogą być dofinansowane przez Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2014–2020. Celem tego programu jest poprawa jakości oraz poziomu życia osób starszych. 

Jednym z czterech priorytetów programu ASOS, kluczowym w kontekście Programu Ochrony Zdrowia 

dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022 jest Priorytet 1 Edukacja Osób Starszych – obejmujący 

szereg zajęć edukacyjnych z zakresu dziedzin takich jak prawo, gospodarka, sport czy turystyka, 

a także warsztaty i programy edukacyjne dotyczące tematyki procesów starzenia i osób starszych 

oraz Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – skupiający się na 

wsparciu różnych form samopomocy i usług opiekuńczych dla starszych osób, oraz na rozwijaniu idei 

wolontariatu. 

Podmioty, które są uprawnione do składania wniosków dotyczących tego typu projektów to: 

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie 

przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

będące spółkami. 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

Kolejnym źródłem finansowania zadań, tym razem związanych z rehabilitacją społeczną 

i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, są programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. PFRON zajmuje się pozyskiwaniem i gospodarowaniem środkami 

przeznaczonymi przede wszystkim na wspieranie osób niepełnosprawnych i pracodawców. 

Finansowanie odbywa się za pośrednictwem powiatów, organizacji pozarządowych, a także poprzez 

programy PFRON. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela wsparcia finansowego w zakresie: 

• środki dla pracodawców jako dofinansowanie do wynagrodzeń;  

• pomoc dla indywidualnych osób niepełnosprawnych: 

o likwidacja barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych, 

o zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, 

o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; 

• wsparcie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych; 
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• wsparcie specjalistycznych placówek np. Warsztaty Terapii Zajęciowej; 

• przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej np. Zakłady Aktywności Zawodowej. 

Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych to: pracodawcy, organizacje samorządowe, a także osoby indywidualne.  

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) 

Dzięki pomocy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możliwe jest finansowanie działań 

powiązanych z działaniami profilaktycznymi. Europejski Fundusz Społeczny wspiera działania, które 

dotyczą poprawy sytuacji na rynku pracy, zwalczania ubóstwa, wspierania równości płci, dążenia do 

wysokiego poziomu kształcenia. 

Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące: 

• działania dotyczące wdrażania i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób, 

które negatywnie wpływają na zasoby pracy; 

• realizacji działań związanych z innowacjami społecznymi i współpracą międzynarodową; 

• realizacji działań mających na celu aktywizację społeczno-zawodową osób 

niepełnosprawnych; 

• poprawy jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu 

niesamodzielności. 

Wnioskodawcami programu PO WER mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne, stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,  administracja 

rządowa i jej jednostki podległe, organizacje pozarządowe, ich związki i federacje, podmioty 

ekonomii społecznej i ich federacje lub związki, samorząd gospodarczy i zawodowy, instytucje 

integracji  

i pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na 

poziomie wyższym, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, 

przedsiębiorcy, podmioty opieki zdrowotnej, podmioty lecznicze, partnerzy, w tym partnerzy 

społeczni w rozumieniu PO WER oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców  

i pracowników.  
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Wykaz źródeł 
 

Podczas opracowania części diagnostycznej oraz strategicznej dokumentu „Program Ochrony 

Zdrowia dla Miasta Bełchatowa na lata 2017-2022” korzystano z następujących źródeł: 

1. Dokumenty strategiczne, sprawozdania, raporty specjalistyczne 

• „Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego, 2016, Pracownia Naukowo-Edukacyjna 

Primus, 2016. 

• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa, Consus Carbon Engineering, Kraków 

2015. 

• Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za rok 2015. 

• Sprawozdanie za 2015 r. z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Bełchatowa na lata 2014-2020, Bełchatów 2016. 

• Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bełchatowskiego – 2015 rok, Państwowa 

Inspekcja Sanitarna, Bełchatów 2016. 

• Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2015. Zbiorczy raport krajowy z rocznej 

oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych w 

art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska – Inspekcja 

Ochrony Środowiska, Warszawa 2016. 

• Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Łodzi, Łódź 2016. 

• R. Pawankar, G.W. Canonica, S.T. Holgate, R.F. Lockey, Biała Księga Alergii Światowej 

Organizacji Alergii 2011-2012. Streszczenie wykonawcze, WAO, 2011. 

• „Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa łódzkiego”, 

Ministerstwo Zdrowia 2016. 

• „Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa łódzkiego”, Ministerstwo 

Zdrowia 2016. 

• „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020”, 

Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2015. 

• „Badania przesiewowe stanu uzębienia wśród dzieci ze szkół podstawowych” w na podst. 

3. edycji akcji „Chroń Dziecięce Uśmiechy”, Ipsos, grudzień 2015. 

• „Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego 

Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r.”, GUS, notatka informacyjna, Warszawa 2015. 

• Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, 

Rządowa Rada Ludnościowa, red. naukowa Z. Strzelecki, J. Szymborski, Warszawa 2015 

• „Niebieska księga cukrzycy”, Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą, Warszawa 2013. 

• „Dostępność i finansowanie rehabilitacji leczniczej – informacja o wynikach kontroli”, 

Narodowa Izba Kontroli, Warszawa 2014. 
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• Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego 

wraz z załącznikami, Łódź, czerwiec 2016 

•  „Prognoza ludności na lata 2014-2050”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.  

•  „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020. Krajowe ramy strategiczne”, 

Warszawa 2014.  

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, Warszawa 2016, Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dn. 4.08.2016 r.,  Dz. U. poz. 1492 z 2016 r. 

• Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, 

Warszawa 2013. 

• Łódzki Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Łódź 2014. 

2. Strony internetowe i dane dostępne w otwartych internetowych  bazach danych 

• Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl 

• Rejestr Podmiotów Wykonywujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl 

• Zintegrowany Informator Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, https://zip.nfz.gov.pl 

• Strona internetowa Miasta Bełchatowa: http://www.belchatow.pl/ 

• Strona internetowa Powiatu Bełchatowskiego: http://www.powiat-belchatowski.pl/   

• Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie: www.szpital-belchatow.pl/  

• Krajowy Rejestr Nowotworów: http://onkologia.org.pl  

• Strona programu ECAP – Projekt celowy nr 6 PO5 2005 C/06572 „Wdrożenie systemu 

profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych w Polsce” (ECAP - Epidemiologia 

Chorób Alergicznych w Polsce) przeprowadzony na zlecenie Ministra Zdrowia i stanowi 

kontynuację międzynarodowych badań European Community Respiratory Health Survey II 

(ECRHS II) oraz International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), 

www.ecap.pl. 

• Portal Monitoringu Jakości Powietrza, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

http://www.powietrze.lodzkie.pl/  

 

3. Inne 

Dane statystyczne przekazane przez: 

• Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II w Bełchatowie 

• NZOZ MegaMed Sp.z o.o.  

• NZOZ Bełchatowskie Centrum Medyczne Sp.z o.o. 

• NZOZ Twoje Centrum Medyczne Sp.z o.o. 

• NZOZ Puls 

• NZOZ Medyk 

• Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bełchatowie - Państwową Inspekcję 

Sanitarną. 

http://www.stat.gov.pl/bdl
https://rpwdl.csioz.gov.p/
https://zip.nfz.gov.pl/
http://www.powiat-belchatowski.pl/
http://www.szpital-belchatow.pl/
http://onkologia.org.pl/
http://www.ecap.pl/
http://www.powietrze.lodzkie.pl/
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Dzięki członkostwu w Bełchatowskich Klubach Seniora oraz organizacjach 

pozarządowych osoby w wieku emerytalnym mogły wymieniać poglądy, dzielić się 

przeżyciami, jak również brać udział w wycieczkach, wyjazdach oraz spotkaniach 

okolicznościowych. 

Dodatkowo strona internetowa Miasta Bełchatowa i utworzona w zakładce 

„Dla seniorów” dostępna poprzez ścieżkę „Mieszkaniec” → „Dla seniorów”, 

umożliwiła zapoznanie się w/w grupie osób z zamieszczonymi informacjami 

dotyczącymi oferty dla bełchatowskich seniorów.  

 Bogata oferta sportowa, kulturalna, czy oświatowa oferowana przez 

instytucje, kluby czy organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta 

Bełchatowa, jej dopasowanie do różnych potrzeb osób w wieku poprodukcyjnym 

miejmy nadzieję, wpłynie na popularyzowanie twórczych form spędzania czasu i 

będzie zachęcać coraz większą grupę ludzi na emeryturze do czynnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. 

 


