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Informacja prasowa dotycząca konferencji 

 

„Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i zakaźnych w populacji pracującej województwa podlaskiego” 

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 

 

Następujące choroby cywilizacyjne: choroby układu krążenia, nowotwory, 

zewnętrzne przyczyny zgonów, odpowiadają za 72,7% wszystkich zgonów  

w województwie podlaskim i za 76,7% wszystkich zgonów w Polsce. 

Województwo podlaskie jest na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi  

o zachorowalność na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. 

 

Konferencja odbyła się 30 listopada i zorganizowana została przez Zakład Zdrowia Publicznego 

wraz z Zakładem Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  

we współpracy z Fundacją Aby Żyć w ramach cyklu edukacyjnego Zdrowie Człowiek Profilaktyka. 

 

Podczas wydarzenia eksperci alarmowali:  

a) z danych demograficznych dotyczących stanu zdrowia osób aktywnych zawodowo w Polsce wynika,  

iż oczekiwana długość trwania życia w pełnym zdrowiu jest niższa niż granica wieku emerytalnego,  

co oznacza, iż część pracowników nie będzie mogła pracować do osiągnięcia ustawowego wieku 

emerytalnego i co za tym idzie będzie wymagać wsparcia systemu ubezpieczeń społecznych, w tym 

zdrowotnych; 

b) ponadto województwo podlaskie jest na pierwszym miejscu w Polsce jeśli chodzi o zapadalność  

na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Zachorowania mogą zakończyć się zapaleniem mózgu, 

zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniem rdzenia kręgowego czy zapaleniem korzeni 

nerwowych, co może prowadzić do niepełnosprawności, konieczności rehabilitacji i skutecznie 

wyeliminować z życia zawodowego. 

 

Odpowiedzią na możliwość zapobiegania zachorowaniom oraz skutkom tych chorób 

cywilizacyjnych oraz chorób odkleszczowych jest realizacja przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

dwóch projektów profilaktycznych: 

a) projekt „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” 

strona internetowa projektu: https://zdrowiewpracy.umb.edu.pl/ 

b) projekt „Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania  

w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”. 

 

 

 

Białystok, 30 listopada 2018 r. 
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projekt „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku bierze udział w realizacji 

projektu pn. „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,  

w ramach Osi priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne  

i zdrowe starzenie. Projekt realizowany jest w okresie od 12.2017 do 12.2021. 

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 12 215 779,22 zł, z czego wartość dofinansowania  

11 602 369,99 zł. 

Lider projektu - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, partnerzy - Łomżyńskie Centrum 

Medyczne, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszenie 

EURYDYKI w Białymstoku. 

Uzasadnienie realizacji projektu: 7 głównych przyczyn zgonów powodowanych jest przez 

choroby cywilizacyjne. Trzy z nich, tj. choroby układu krążenia, nowotwory, zewnętrzne przyczyny 

zgonów, które odpowiadają za 72,7% wszystkich zgonów w województwie podlaskim i za 76,7% 

wszystkich zgonów w Polsce. 

Zagrożenia związane z przedwczesnym zgonem i ich wpływ na populację, oprócz współczynników 

umieralności, określa wskaźnik potencjalnie utraconych lat życia (PYLL). Wskaźnik ten stanowi także 

uzupełnienie analizy umieralności przedwczesnej, gdyż uwzględnia liczbę zgonów z powodu określonej 

przyczyny oraz wiek, w którym nastąpił zgon. 

W województwie podlaskim największe straty wśród mężczyzn powodują: nowotwory złośliwe – 

17,8% utraconych potencjalnych lat życia, choroby układu krążenia – 16,4% utraconych potencjalnych 

lat życia i zewnętrzne przyczyny zgonów – 26,6% utraconych potencjalnych lat życia. Wśród kobiet 

największe straty w potencjalnych latach życia są spowodowane nowotworami złośliwymi – 37,8%, 

następnie zewnętrznymi przyczynami zgonu – 14,7% utraconych potencjalnych lat życia i chorobami 

układu krążenia – 11,8% utraconych potencjalnych lat życia.  

Celem głównym projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej w województwie 

podlaskim” jest przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób 

cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia. Specjalnie 

powołane zespoły złożone z lekarzy, pielęgniarek, dietetyków przeprowadzą badania wśród 

pracowników, udzielają porad zdrowotnych i edukują na temat właściwych zachowań - mówi  

dr n. med. Michalina Krzyżak - specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego i epidemiologii  

z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Projekt pozytywnie wpłynie na efektywność korzystania z zasobów, zwłaszcza personalnych oraz 

przyczyni się do możliwości osiągania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie województwa 

podlaskiego, ponieważ zwiększony zostanie potencjał zdrowotny populacji pracującej poprzez 

wyeliminowanie części ryzyk zdrowotnych i zmniejszenie negatywnych skutków występowania 

problemów zdrowotnych populacji. 

Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu zdrowia uczestników projektu, a w konsekwencji 

zmniejszona może zostać na terenie województwa podlaskiego potrzeba wykorzystywania 
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kapitałochłonnych oraz wysokospecjalistycznych usług sektora ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie 

wykorzystywania infrastruktury opieki stacjonarnej. 

Planowana współpraca lidera – UMB i partnerów, a także beneficjentów projektu przyczyni się  

do intensyfikacji wdrożenia zasady horyzontalnej „Współpraca” na terenie województwa podlaskiego.  

Termin realizacji projektu: grudzień 2017 - grudzień 2021 

Strona internetowa projektu: https://zdrowiewpracy.umb.edu.pl/ 

 

projekt Profilaktyka chorób odkleszczowych i eliminowanie skutków ich występowania  

w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego 

 

Województwo podlaskie jako teren endemiczny jest szczególnie narażony  

na choroby odkleszczowe. W 2016 roku aż 57% zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu 

kleszczowym zapaleniem mózgu (KZM) w Polsce pochodziło z tego regionu. Problem dotyczy wielu 

grup zawodowych i praktycznie nie  dotyczy leśników, którzy od 15 lat są objęci obowiązkowymi 

szczepieniami. Zdając sobie sprawę ze skali zagrożenia w 2017 roku władze województwa, we 

współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, uruchomiły program profilaktyczny. 

Sytuację mieszkańców województwa ma szansę zmienić wdrażany przez Uniwersytet Medyczny  

w Białymstoku wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce 

‘Program profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze w najbardziej zagrożonych grupach 

ludności’, którego założenia są realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Funduszy Unijnych na program obejmujący działania 

edukacyjne oraz profilaktyczno-interwencyjne, w tym szczepienia przeznaczonych zostało ponad  

4 miliony złotych. 

- Celem głównym podejmowanych w projekcie działań jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę 

z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu wśród najbardziej zagrożonych grup ludności. W ramach 

projektu realizowane będzie szerokie spektrum działań edukacyjno-profilaktycznych takich jak 

szkolenia, porady profilaktyczne i szczepienia dostępne dla pracujących w rolnictwie, rybołówstwie czy 

łowiectwie. Blisko 13 tysięcy osób z powiatów o najwyższej zapadalności na tę chorobę może zostać 

zostanie zaszczepionych przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu. W pierwszej kolejności 

zaszczepieni zostaną mieszkańcy powiatów hajnowskiego, sejneńskiego i sokólskiego. Warto dodać, ze 

szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu daje niemalże stuprocentową skuteczność  

i minimalne ryzyko powikłań. – mówi koordynator projektu dr hab. Anna Malinowska-Moniuszko  

z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji z UMB 

Jak pokazują liczne przykłady, to choroby zakaźne w sposób szczególny dezorganizują codzienny 

rytm i w dłuższej perspektywie obniżają produktywność załogi. To zaś z kolei oznacza wymierne, często 

bardzo duże straty dla biznesu i funkcjonowania całej organizacji. Częsta absencja spowodowana 

chorobą generuje dla pracodawcy nie tylko dodatkowe koszty, ale wymusza stałe zmiany w organizacji 

pracy. Jak pokazują liczne przykłady, profilaktyka w miejscu pracy – to inwestycja, nie koszt. 

- Zarówno jako przedsiębiorca zatrudniający kilkadziesiąt osób, ale także prezes Fundacji „Aby Żyć”, 

bardzo popieram inicjatywę realizowaną przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. To inicjatywa 

godna naśladowania i zachęcam Państwa do korzystania z niej. Dodatkowo, zachęcam firmy, aby – 
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niezależnie od tego typu inicjatyw – na własną rękę finansowały i wdrażały w swoich strukturach 

działania z zakresu profilaktyki chorób odkleszczowych, stanowiących zagrożenia dla zdrowia i życia 

pracowników. Są to działania skuteczne i efektywne kosztowo. Zestawiając koszt szczepienia ze skalą 

uzyskanych oszczędności otrzymamy zwrot z tej inwestycji w postaci zmniejszenia chorobowości, 

a co za tym idzie zmniejszenia absencji i większej produktywności. Firma, która stwarza bezpieczne 

i zdrowe miejsce pracy tylko zyskuje. – mówi Andrzej Kuczara Prezes Fundacji Aby Żyć, 

współorganizator wydarzenia. 

- Bardzo ważna jest również edukacja pracowników. Takie spotkania jak to dzisiejsze służą pokazaniu 

dobrych praktyk, kierunków działań, narzędzi pomocnych w ich realizacji, aby były jak najbardziej 

efektywne i przynosiły pracodawcy jak najwięcej korzyści – dodaje Kuczara. 

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników 

biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo 

narażonych na te czynniki. Szkodliwe czynniki biologiczne zostały podzielone na cztery grupy 

zagrożenia. Krętki boreliozy zostały zaliczone do grupy drugiej, a wirus kleszczowego zapalenia mózgu 

(wariant środkowoeuropejski) do grupy trzeciej. Do tej zalicza się czynniki, które mogą wywoływać  

u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej 

jest bardzo prawdopodobne oraz zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki 

lub leczenia. W przypadku narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych 

zakwalifikowanych do grupy trzeciej, do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnianie 

pracownikom środków ochrony zbiorowej lub – jeśli w inny sposób nie można uniknąć narażenia – 

zapewnienie im środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia, 

organizowanie systematycznych szkoleń, prowadzenie rejestru pracowników narażonych na działanie 

ww. szkodliwych czynników biologicznych w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej – 

poinformowanie pracowników o badaniach lekarskich, z których mogą skorzystać. 

- W przypadku niedopełnienia obowiązku ochrony zdrowia Pracownik może żądać zwrotu kosztów 

leczenia, wyłożenia z góry kosztów potrzebnych na leczenie, zadośćuczynienia za krzywdę, przyznania 

renty czy też poniesienia kosztów przygotowania do innego zawodu. Dlatego pracodawca zobowiązany 

jest z należytą starannością podejmować niezbędne działania, zmniejszające do minimum ryzyko utraty 

życia lub uszczerbku na zdrowiu pracowników – uprzedził mec. Bartosz Fogel z kancelarii prawnej 

GFP Legal, ekspert projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”. 

Przykłady orzecznictwa: 

1. Powód podczas pełnienia zasadniczej służby wojskowej uległ zakażeniu bakterią, która wywołała  

u niego posocznicę meningokokową. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w 2013 r. uznał, iż okoliczności 

niniejszego przypadku przemawiały za przyjęciem odpowiedzialności na zasadzie słuszności  

i zasądził od pozwanego Skarbu Państwa – jednostki wojskowej (w której doszło do zakażenia) 

kwotę 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

2. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku już w 2009 roku uznał, że praca na stanowisku 

elektromontera w zakładzie energetycznym może spowodować narażenie na kontakt z czynnikiem 

biologicznym i uzasadniać zaszczepienie pracownika przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. 
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- Należy rozważyć czy, potencjalnie podczas wykonywania czynności, pracownik może być narażony  

na kontakt ze szkodliwymi czynnikami, niezależnie od tego czy takie zagrożenie wystąpiło wcześniej  

na terenie zakładu pracy albo na pobliskim obszarze. Dlatego oceniając, czy pracownik jest narażony  

na działanie czynników biologicznych, należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj stanowiska pracy  

ale rodzaj czynności rzeczywiście wykonywanych na tym stanowisku – podsumował mec. Fogel. 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców oraz podążając za rekomendacjami polskich  

i światowych trendów – powstał ogólnopolski projekt „Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” skierowany  

do przedstawicieli samorządów i pracodawców, osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz mających 

wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w Polsce. Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na 

potrzebę angażowania się w profilaktykę chorób zakaźnych oraz dostarczanie informacji nt. narzędzi, 

które ułatwią efektywne wdrożenie, przeprowadzenie i ewaluację działań i dostarczanie praktycznej 

wiedzy nt. pozyskiwania alternatywnych środków do realizacji projektów z zakresu profilaktyki, w tym 

także ze środków unijnych. 

- Zachęcam gorąco pracodawców z całej Polski do korzystania z gotowych rozwiązań dostępnych  

na stronie projektu www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl. Oprócz analiz i danych statystycznych oraz 

regulacji prawnych można znaleźć tam przykłady działań, dobre praktyki oraz porady i wskazówki, w 

tym informacje o dodatkowym finansowaniu, które pomogą osiągnąć zamierzony cel – zbudowanie 

zdrowego miejsca pracy. Zachęcam także do korzystania z przygotowanego przez naszych ekspertów 

poradnika – VADEMECUM  PRACODAWCY. W ramach projektu oferujemy również wsparcie 

współpracujących z nami ekspertów w kompleksowym planowaniu i wdrażaniu  programów profilaktyki 

chorób w firmie. Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji na temat możliwości 

przeprowadzenia programu profilaktycznego w zakładzie pracy lub indywidualnym spotkaniem proszone 

są o kontakt  poprzez adres mailowy sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.– zachęcał Tomasz 

Jan Prycel, Współtwórca projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”. 

Więcej informacji na temat cyklu: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl,  

Aleksandra Łańska, +48 731 000 658,  

a.lanska@compasspr.pl 

http://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/
mailto:sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
http://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/

