
Nasze społeczeństwo boryka się z wieloma ważnymi 
problemami w obszarze zdrowia. Jednym z najbardziej 
palących jest starzejące się społeczeństwo. Do 2040 roku 
liczba Polaków, którzy przekroczą 80. rok życia, ma 
się zwiększyć z 1,7 mln do 3,4 mln. Innym, nie mniej 
ważnym, są choroby wynikające z biernego palenia 
i zanieczyszczonego powietrza. Na szczęście obu tym 
wyzwaniom można przeciwdziałać.

Rosnącej liczbie osób starszych i chorych wymagających opieki w Polsce 
towarzyszą niestety niewystarczająca liczba miejsc w szpitalach, braki 
sprzętowe oraz niedostateczna wiedza z zakresu opieki paliatywnej 
i długoterminowej. Z tymi problemami stara się walczyć Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, który 
pozyskał na te cele pieniądze z Funduszy norweskich i EOG. Podlasie to – 
jak wskazywano we wniosku o dotację – jeden z bardziej pod tym względem 
zaniedbanych rejonów w kraju. 

Z myślą o chorych 
Hospicjum zostało wybudowane w 2008 roku, a już po kilku latach stało się jasne, 
że jest zbyt małe w stosunku do potrzeb. W 2013 roku budynek powiększono 
o około 300 m2. Wyposażono go w 14 dodatkowych łóżek dla pacjentów stacjo-
narnych, konieczny stał się również zakup sprzętu, zarówno do rozbudowanej 
części hospicjum, jak i do już istniejących komórek organizacyjnych. Niezbędne 
były też dodatkowe szkolenia dla personelu.
Dyrektor SPZOP Irena Mickiewicz przypomina, że inwestycja kosztowała blisko 
1,78 mln zł, z czego Fundusze norweskie i EOG pokryły prawie 1,35 mln zł. 
– Wkład własny pozyskano ze środków finansowych samorządu województwa 
podlaskiego oraz ze środków, jakimi dysponował zakład – zaznaczyła. 
Zakupiono m.in. respiratory, przenośne ultrasonografy, koncentratory tlenu, 
ssaki, łóżka wielofunkcyjne, materace, szafki, wanny z hydromasażem, pod-
nośniki mobilne i sufitowe. – Mamy sprzęt bardzo wysokiej klasy, lepszy niż 
na niejednym oddziale rehabilitacji – zauważył Łukasz Drażba, fizjoterapeuta 
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w suwalskim hospicjum. – Jako fizjoterapeuci 
mamy skończonych wiele kursów specjalistycz-
nych, które też dużo kosztują, a grant norweski 
(i EOG – przyp. red.) umożliwił nam rozwój 
pod tym kątem. Z kursów i szkoleń skorzystali 
lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci – w su-
mie 41 pracowników zakładu. Jak duże jest 
zapotrzebowanie na opiekę paliatywną, mogą 
świadczyć liczby. Tylko w roku 2016 opieką ho-
spicjum w Suwałkach – stanowiącego wówczas 
jedyną (!) placówkę na Podlasiu świadczącą 
kompleksową opiekę paliatywną i długotermino-
wą – objęto 419 osób. Z Funduszu norweskie-
go i EOG na lata 2009 – 2014 skorzystali też 
Szpital na Wyspie w Żarach, który dostosował 
tamtejszy oddział geriatryczny do potrzeb osób 
starszych i z niepełnosprawnościami, a także 
Zespół Opieki Długoterminowej w Lubsku. 
Z zakresu organizacji i prowadzenia opieki 
długoterminowej, pielęgnacji, żywienia i reha-
bilitacji szkolono nie tylko personel medyczny, 
lecz również członków rodzin i opiekunów osób 
starszych, przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych. Inwestycja kosztowała blisko 2 mln zł, 
a dofinansowanie wyniosło niemal 1,6 mln zł.

Złapać oddech
W Polsce z powodu chorób wywołanych 
biernym paleniem rocznie umiera do kilku 
tysięcy osób, a 45 tys. umiera z powodu chorób 
wywołanych zanieczyszczonym powietrzem. 
Fundusz norweski (wspomagany przez budżet 
państwa) dofinansował profilaktyczne badania 
układu oddechowego. 

  Szymon Pewiński
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Taki program zrealizowano m.in. w powiecie 
ostrołęckim (województwo mazowieckie). 
W 2015 roku objęto nim palaczy (także 
biernych), młodzież, mężczyzn między 
35. a 59. rokiem życia oraz osoby, które 
ukończyły 65 lat. Przeprowadzono w sumie 
22 akcje obejmujące badania profilaktyczne 
i akcje edukacyjne. 
Z badań podstawowych skorzystało blisko 
2,4 tys. osób, 370 przeszło badania pogłębio-
ne, takie jak konsultacje w poradni pulmonolo-
gicznej, RTG lub tomografię komputerową.
Podobny program zrealizowano w powie-
cie nidzickim (województwo warmińsko-
-mazurskie), gdzie przeprowadzono badania 
spirometryczne dla ponad 1,2 tys. osób 
powyżej 35. roku życia. Z RTG klatki piersio-
wej skorzystało ponad 2 tys. osób. U ponad 
1,3 tys. dzieci i młodzieży przeprowadzono 
testy alergiczne. 

Jeszcze więcej pieniędzy 
na ochronę zdrowia 
To tylko kilka z wielu przykładów wykorzystania 
w Polsce środków z Funduszy norweskich 
i EOG na opiekę zdrowotną. Na tym jednak 
nie koniec. Przedstawiciele władz Polski, 
Norwegii, Islandii i Liechtensteinu w grudniu 
2017 roku podpisali umowę określającą kolejną 
kwotę, jaką do roku 2021 otrzyma nasz kraj – 
809 mln euro. Część środków z tej puli będzie 
także wspierać ochronę zdrowia w Polsce.
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