
81EKONOMIA,  ZARZ¥DZANIE,  MARKETING

proporcjonalne do zak³adanego celu. Problematyka WPROWADZENIE
„zarz¹dzania regulacjami” zdoby³a w ostatnich czasach du¿¹ 

Od lat 60-tych XX wieku, czyli od czasu wyodrêbnienia 
popularnoœæ zarówno w krêgach naukowych, jak i na forum 

nowej dyscypliny naukowej – zarz¹dzania, wiêkszoœæ jego 
takich organizacji miêdzynarodowych jak Unia Europejska, 

teoretyków w swoich pracach najczêœciej koncentrowa³a siê na 
czy Organizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju 

przedstawieniu procesu zarz¹dzania w aspekcie mikroekono-
(OECD). Wed³ug ocen OECD korzyœci z efektywnie 

micznym, a wiêc podkreœlali oni znaczenie planowania, 
przeprowadzonej reformy regulacji mog¹ wynieœæ nawet kilka 

organizacji, kierowania, koordynowania i kontrolowania dla 
procent PKB (np. szacuje siê, ¿e potencjalne korzyœci mog¹ 

efektywnego konkurowania podmiotu gospodarczego, 
stanowiæ w Wielkiej Brytanii do 3,5% PKB natomiast we 

najczêœciej przedsiêbiorstwa, na rynku. Choæ w wiêkszoœci 
Francji, Niemczech i Japonii nawet do 6% PKB). 

prac poœwiêconych teorii zarz¹dzania mo¿na by³o odnaleŸæ 
Prawie we wszystkich opracowywanych programach sformu³owanie, ¿e historycznie najwczeœniejsz¹, w pe³ni 

reform regulacji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i dojrza³¹ dziedzin¹ zarz¹dzania by³a administracja terytorialna 
miêdzynarodowych, podkreœlane jest znaczenie nastêpuj¹cych i pañstwowa (czyli kierowanie oraz ogó³ czynnoœci 
narzêdzi poprawy otoczenia regulacyjnego:zwi¹zanych z wykonywaniem przez organy pañstwowe lub 

 dokonywanie okresowych przegl¹dów istniej¹cych samorz¹dowe ich ustawowych obowi¹zków dotycz¹cych 
regulacji pod k¹tem modyfikacji lub likwidacji ¿ycia publicznego), to w przesz³oœci przejawiano niewielkie 
niefunkcjonalnych rozwi¹zañ prawnych;zainteresowanie t¹ form¹ zarz¹dzania. Sytuacja uleg³a zmianie 

dopiero w ostatnim okresie, gdy du¿¹ popularnoœæ zdoby³  upowszechnienie konsultacji spo³ecznych w procesie 
nowy nurt we wspó³czesnym zarz¹dzaniu – New Public powstawania i uzgadniania nowych projektów 
Management, czyli nowe zarz¹dzanie publiczne. legislacyjnych;
Podejmowane s¹ obecnie próby zastosowania zasad i modeli  zwiêkszenie zastosowania oceny skutków regulacji 
zarz¹dzania, stosowanych dotychczas w aspekcie mikro,                (OSR) jako elementu weryfikuj¹cego funkcjonalnoœæ 
w administracji publicznej. Okreœla siê szereg zadañ wybranego rozwi¹zania legislacyjnego. 
administracji publicznej, które winny byæ zrealizowane 

Publikacja przybli¿a tematykê OSR jako narzêdzia poprzez metody przeniesione z najlepszych praktyk sektora 
niezbêdnego w procesie „zarz¹dzania regulacj¹” na prywatnego. Do nich zaliczaj¹ siê m.in.: mierzenie 
przyk³adzie wa¿nej dziedziny ¿ycia spo³ecznego tj. ochrony konkurencyjnoœci, przedsiêbiorczoœci, decentralizacji, 
zdrowia ludzi. W niniejszym artykule przedstawiam aspekty orientacji na osi¹gane wyniki, kierowanie siê interesem 
metodologiczne OSR. klienta, przewidywanie efektów dzia³alnoœci oraz mierzenie 

prorynkowego nastawienia. Urzêdnik w tej koncepcji jest W Polsce zarówno w œrodkach masowego przekazu, jak              
mened¿erem spraw publicznych wypracowuj¹cym jak i w publikacjach naukowych problematyka OSR jest bardzo 
najlepsze rezultaty jak najskromniejszymi œrodkami – ma³o znana. Przyczyn¹ tego jest zapewne zarówno krótki okres 
zorientowanym na obywatela – klienta i jego potrzeby. stosowania tego instrumentu (zaliczenie OSR do elementów 

obowi¹zkowych projektu nowego aktu prawnego nast¹pi³o Jak wiadomo jednym z najwa¿niejszych instrumentów, 
dopiero na podstawie zmiany Regulaminu Pracy Rady który umo¿liwia pañstwu „zarz¹dzanie obywatelami” jest 
Ministrów z dnia 4 wrzeœnia 2001 r (M.P. Nr 33, poz. 547), kszta³towanie systemu prawnego, w którym jednostka 
natomiast wskazówki odnoœnie jej stosowania ustalono w funkcjonuje. Teorie nowego zarz¹dzania publicznego k³ad¹ 
„Metodologicznych podstawach oceny skutków regulacji”, nacisk na to, aby rozwi¹zania prawne, lub inaczej mówi¹c 
dokumencie przyjêtym przez rz¹d w 2003 r.), jak i ma³e nowe akty prawne by³y podejmowane przez pañstwo 
zainteresowanie krêgów naukowych tym narzêdziem. Ocena wy³¹cznie wtedy, kiedy s¹ niezbêdne oraz pod warunkiem, ¿e 
skutków regulacji jest stosowana w Polsce zaledwie od obci¹¿enia i uci¹¿liwoœci dla obywateli i podmiotów 
niespe³na 4 lat, co t³umaczy wzglêdnie niski stopieñ jejspo³eczno-gospodarczych, wynikaj¹ce z ich wdro¿enia bêd¹ 

Wy¿sza Szko³a Mened¿erska w Warszawie uzyska³a pozytywn¹ opiniê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej na 
uruchomienie i prowadzenie kierunku – PIELÊGNIARSTWO na poziomie studiów wy¿szych I-go stopnia. Poni¿ej 
prezentujemy artyku³ przybli¿aj¹cy zagadnienia z zakresu zarz¹dzania, dotycz¹cy oceny skutków regulacji w ochronie 
zdrowia ludnoœci.
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METODOLOGICZNE ASPEKTY OCENY SKUTKÓW 
REGULACJI (OSR)

®OCHRONA ZDROWIA LUDNOŒCI

W artykule przedstawiono g³ówne zasady oceny skutków regulacji w zakresie ochrony zdrowia. System oceny skutków regulacji jest 
jednym z kluczowych elementów procesu zarz¹dzania regulacj¹, maj¹cym na celu zwiêkszenie efektywnoœci nowych rozwi¹zañ 
prawnych. Odbywa siê to poprzez ocenê, czy nowy projekt maksymalizuje korzyœci i minimalizuje koszty spo³eczne wynikaj¹ce z jego 
wdro¿enia. 

Zaprezentowano podstawowe etapy oceny oraz g³ówne metody pomiaru korzyœci i kosztów wynikaj¹cych z wdro¿enia projektu z 
zakresu ochrony zdrowia.
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rozwoju w porównaniu z pañstwami, w których jest ona stosowania pochodzi z lat 90-ych poprzedniego stulecia.            
wykorzystywana od kilkunastu lub nawet kilkudziesiêciu lat. W chwili obecnej cieszy siê on du¿¹ popularnoœci¹ w krajach 
Wyra¿amy nadziejê, ¿e problematyka OSR wejdzie na wysoko rozwiniêtych, gdzie systemy ochrony zdrowia s¹ na 
sta³e do programów nauczania i projektów badawczych wysokim poziomie i s¹ stale doskonalone. Dotyczy to krajów 
szkó³ wy¿szych, zw³aszcza o profilu mened¿erskim. Wspólnoty Brytyjskiej, Irlandii, Kanady, Australii, Nowej 

Zelandii i niektórych innych krajów europejskich. Rosn¹ce Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie podsta-
zainteresowanie ocen¹ skutków zdrowotnych znalaz³o swój wowych zasad dotycz¹cych oceny skutków zdrowotnych 
wyraz w próbach ujednolicenia jej metodologii na szczeblu nowych projektów ochrony zdrowia ludzi. Zasady te mog¹ 
Unii Europejskiej. Tak póŸne wyodrêbnienie oceny skutków mieæ zastosowanie zarówno w przypadku oceny projektów           
zdrowotnych na szczeblu wspólnotowym wynika z koniecz-i programów, podejmowanych na mniejsz¹ skalê, jak i do 
noœci uwzglêdniania do tej pory efektów zdrowotnych oceny oddzia³ywania aktów prawnych, które maj¹ szerszy 
realizowanych krajowych polityk, programów i projektów.kontekst spo³eczny.

Po³o¿enie nacisku na ocenê efektów zdrowotnych i po-Geneza OSR wstanie nowego instrumentu badania wynika z faktu, ¿e 
Ocena skutków regulacji po raz pierwszy pojawi³a siê w zdrowie ludnoœci jest zaliczane do jednego z najwa¿niejszych, 

Stanach Zjednoczonych ju¿ w latach 70-tych XX wieku ale tak¿e najtrudniejszych do oceny obszarów i nie mo¿e byæ 
pocz¹tkowo jako instrument ciesz¹cy siê wiêksz¹ badane jedynie jako tzw. element wp³ywu na œrodowisko. 
popularnoœci¹ w krêgach uniwersyteckich, ni¿ jako instrument O wieloaspektowoœci pojêcia zdrowie œwiadczy np. 
stosowany przy opracowywaniu nowych propozycji definicja Œwiatowej Organizacji Zdrowia (World Health 
legislacyjnych rz¹du. Do podstawowych elementów oceny Organization – WHO). Wed³ug WHO zdrowie to stan pe³nego 
skutków regulacji nale¿y: dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, 

 okreœlenie celu potencjalnej interwencji legislacyjnej, a wiêc stan w którym budowa i czynnoœæ wszystkich tkanek               
i narz¹dów s¹ nie tylko prawid³owe, ale zapewniaj¹ równie¿  ustalenie kilku wariantów mo¿liwych do zastosowania 
wewnêtrzn¹ równowagê i zdolnoœæ przystosowania do by cel ten osi¹gn¹æ,
otaczaj¹cych warunków – równie¿ spo³ecznych. Zdrowie to  okreœlenie korzyœci, kosztów i wyniku netto, jaki wi¹¿e 
zatem pe³ny dobrostan fizyczny, psychiczny i spo³eczny, a nie siê z wyborem ka¿dej z tych opcji,
tylko brak choroby lub niedomagania. St¹d wynikaj¹  wskazanie najlepszego wariantu do realizacji i uzasad-
wszystkie problemy, zwi¹zane z ocen¹ skutków zdrowotnych nienie jego wyboru.
projektów.

Skutki danej regulacji mo¿na przedstawiaæ zarówno                 Ocena skutków zdrowotnych to zbiór procedur, metod                
w ujêciu podmiotowym (w zale¿noœci od osoby, której i narzêdzi, w oparciu o które realizowane polityki, programy             
dotyczy), jak i w ujêciu przedmiotowym (zale¿nie od obszaru i projekty mog¹ byæ oceniane pod wzglêdem potencjalnych 
oddzia³ywania regulacji). W ujêciu podmiotowym mo¿na skutków oddzia³ywania na zdrowie ludnoœci. HIA koncentruje 
wyodrêbniæ nastêpuj¹ce sektory: przedsiêbiorstwa, instytucje siê tak¿e na tym, jak skutki te bêd¹ dystrybuowane w obrêbie 
finansowe i ubezpieczeniowe, instytucje rz¹dowe i samo- poszczególnych grup ludnoœci, przeciwdzia³aj¹c powstawaniu 
rz¹dowe, gospodarstwa domowe, instytucje niekomercyjne ewentualnych dysproporcji w zapewnieniu odpowiedniego 
oraz sektor zagranica, do którego zalicza siê podmioty poziomu bezpieczeñstwa zdrowotnego tym grupom. 
gospodarcze, bêd¹ce w³asnoœci¹ jednostek zagranicznych. W Metodologia HIA zosta³a stworzona zatem w celu wp³ywania 
zale¿noœci od potrzeb mo¿na tak¿e dokonaæ innego podzia³u na proces podejmowania decyzji w kierunku maksymalizacji 
lub wyodrêbniæ dodatkowe grupy podmiotów. pozytywnych efektów zdrowotnych realizowanych polityk, 

programów i projektów.W ujêciu przedmiotowym do podstawowych obszarów 
oddzia³ywania regulacji w polskim systemie OSR zaliczamy Ocena skutków zdrowotnych danej regulacji koncentruje 
wp³yw projektu na sektor publiczny, rynek pracy, siê przede wszystkim na stwierdzeniu, jak dany akt prawny 
konkurencyjnoœæ, rozwój regionalny. Wskazane wy¿ej obszary mo¿e wp³yn¹æ na zmianê determinantów zdrowotnych. Pod 
powinny zostaæ uwzglêdnione w ka¿dej ocenie, chocia¿by definicj¹ tych ostatnich rozumiemy wszystkie czynniki 
poprzez stwierdzenie, ¿e projekt aktu normatywnego nie mog¹ce mieæ wp³yw na stan zdrowia cz³owieka, takie jak np. 
powoduje skutków w danym obszarze. W miarê mo¿liwoœci wiek, p³eæ, zawód, wykszta³cenie, stan œrodowiska natural-
OSR nale¿y tak¿e rozszerzaæ o ocenê skutków projektu                  nego, zachowania zdrowotne, kondycja materialna, stan opieki 
w innych obszarach oddzia³ywania, istotnych z punktu medycznej, bezpieczeñstwo, transport, itd.
widzenia celów regulacji. Ocena skutków zdrowotnych obejmuje 6 podstawowych 

Kwesti¹ najbardziej kontrowersyjn¹ w systemie oceny etapów analizy:
skutków regulacji jest sposób pomiaru korzyœci i kosztów, 1. Okreœlenie, które projekty wymagaj¹ dokonania oceny  
zwi¹zanych z wdro¿eniem danej propozycji legislacyjnej. przegl¹d (screening).
Wybór metody czêsto uzale¿niony jest od rodzaju danej 

2. Ustalenie zakresu oceny (scoping).
regulacji oraz zakresu danych, którymi oceniaj¹cy dysponuje. 

3. Zidentyfikowanie potencjalnych wp³ywów projektu na Z tego te¿ powodu w ostatnim czasie zaczê³y ukazywaæ siê 
zdrowie ludzi (ocena  appraisal and assessment).wytyczne dotycz¹ce oceny projektów, koncentruj¹ce siê na 

4. Przygotowanie zaleceñ dla podejmuj¹cych decyzje, wybranych obszarach potencjalnego wp³ywu regulacji. 
maj¹cych na celu usprawnienie projektu.

5. Wspieranie wdra¿ania projektu.OSR  W  OCHRONIE  ZDROWIA 
6. Ocena, czy zalecenia zosta³y uwzglêdnione przy wdra¿aniu LUDNOŒCI

projektu oraz czy pozytywne efekty zdrowotne zosta³y 
Je¿eli chodzi o ochronê zdrowia ludzi, to ocena skutków osi¹gniête.

zdrowotnych (Health Impact Assessment – HIA) jest 
Najbardziej istotne elementy ka¿dego z tych etapów instrumentem kontroli jakoœci projektów u¿ywanym od 

przedstawiono poni¿ej w dalszej czêœci artyku³u.niedawna. Wiêkszoœæ opracowanych zaleceñ odnoœnie jego 
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ich kosztownoœæ, interes pañstwa lub zasiêg ogólno-PRZEGL¥D
spo³eczny. 

Ocenê skutków regulacji zdrowotnych nale¿y rozpocz¹æ od 
selekcji projektów pod k¹tem tych, które bêd¹ mia³y znacz¹cy 

USTALENIE  ZAKRESU  OCENYwp³yw na zdrowie ludnoœci. Nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e 
nie w ka¿dym przypadku skutek zdrowotny jest ³atwy do Ten etap oceny bardzo czêsto identyfikowany lub wrêcz 
zidentyfikowania. I tak przyk³adami obszarów o pozornie ³¹czony jest z przegl¹dem, choæ w teorii ma on swoje 
ma³ych implikacjach zdrowotnych i czêsto pomijanych              wyró¿niaj¹ce cechy. Koncentrujemy siê w nim na ocenie 
w ocenie skutków zdrowotnych s¹ transport, górnictwo, projektu, który zosta³ wybrany do oceny skutków zdrowotnych 
wykorzystanie energii, edukacja, budownictwo itd. Dlatego, na etapie wczeœniejszym.
aby trafnie oceniæ projekt nale¿y przede wszystkim: Ustalaj¹c zakres oceny nale¿y odpowiedzieæ na nastêpu-
a) wyodrêbniæ g³ówne cele projektu oraz obszary, na które on j¹ce pytania dotycz¹ce projektu:

oddzia³uje,  Kto bêdzie odpowiedzialny za ca³y proces dokonywania 
b) okreœliæ skalê oddzia³ywania aktu na kolejne obszary, oceny oraz za kontrolê jej jakoœci?

bior¹c pod uwagê w szczególnoœci wp³yw na poszczególne  Kto bêdzie sporz¹dza³ ocenê skutków zdrowotnych?
determinanty zdrowotne,

 Jakie bêd¹ podstawowe cele projektu (jeœli mo¿liwe – mile 
c) ustaliæ zakres podmiotowy projektu, tj. grupy podmiotów, widziane s¹ cele wyra¿one iloœciowo, np. spadek 

które bêd¹ ponosiæ koszty i odnosiæ korzyœci, wynikaj¹ce          zachorowania na nowotwory do 2010 r. o 10%)
z jego wdro¿enia,

 Na kogo bêdzie oddzia³ywaæ projekt?
d) oceniæ dostêpnoœæ do danych statystycznych i innych 

 Kiedy ocena skutków zdrowotnych powinna byæ gotowa?materia³ów Ÿród³owych, które u³atwi³yby analizê. Jeœli 
 Do jakiego stopnia w trakcie prac nale¿y korzystaæ z pomo-istnieje podobny akt do proponowanego (ju¿ w sposób 

cy osób, których dotycz¹ skutki wdro¿enia projektu?wyczerpuj¹cy zanalizowany) przeprowadzanie dodatko-
wej oceny mo¿e nie byæ konieczne.  W jakim zakresie korzystaæ z pomocy ekspertów i prakty-

ków?
Czêsto przegl¹d opiera siê na szybkiej ocenie skutków 

 Jakie zasoby kadrowe i finansowe nale¿y zaanga¿owaæ              zdrowotnych i ustaleniu, czy wskazane jest pog³êbienie w proces oceny?dokonanej ju¿ oceny. 
 W jakich przedzia³ach czasowych oraz w oparciu o jakie W³aœciwie przeprowadzony przegl¹d mo¿e przynieœæ               grupy osób nale¿y sporz¹dzaæ ocenê?5 nastêpuj¹cych korzyœci:
 Nad jakimi skutkami zdrowotnymi nale¿y skupiæ siê 

 Przyczynia siê na dalszych etapach do zwiêkszenia szczególnie i czy one mog¹ zmieniæ siê istotnie w trakcie efektywnoœci pracy zespo³u oceniaj¹cego. Pracownicy nie wdra¿ania projektu?  trwoni¹ czasu na projekty, które potencjalnie maj¹ nik³e 
 Jakie metody i jakie Ÿród³a informacji bêd¹ niezbêdne           oddzia³ywanie na zdrowie ludnoœci, skupiaj¹c siê na tych 

w trakcie sporz¹dzania oceny?najwa¿niejszych;
 Jak proces oceny skutków zdrowotnych bêdzie monitoro- Pozwala okreœliæ g³ówne cele danego projektu, przyczy-

wany oraz w oparciu o jakie kryteria poddawany ocenie?niaj¹c siê do wiêkszej przejrzystoœci procesu podejmowa-
nia decyzji, zapobiegaj¹c przy tym forsowaniu kontro- Na tym etapie wa¿ny jest tak¿e wybór metody 
wersyjnych rozwi¹zañ przez okreœlone osoby lub grupy dokonywania oceny skutków zdrowotnych projektu: 
spo³eczne; Wyró¿niamy metodê skrócon¹ lub pog³êbion¹.

 Umo¿liwia nawi¹zanie wspó³pracy z osobami, bezpoœ- Ocena skrócona (szybka) przeprowadzana jest w ci¹gu 
rednio „dotkniêtymi” skutkami wdro¿enia projektu, kilku dni b¹dŸ tygodni. Najczêœciej bazuje ona na 
pozwalaj¹c ju¿ na bardzo wczesnym etapie powstawania wykorzystaniu oceny, która wczeœniej ju¿ by³a przygotowana          
projektu zasiêgn¹æ informacji na temat jego zasadnoœci            i dotyczy³a zbli¿onego pod wzglêdem celu i zak³adanych 
i efektywnoœci; metod dzia³ania projektu. W przypadku tej metody nie ma 

 Polepsza jakoœæ przysz³ej oceny skutków zdrowotnych potrzeby anga¿owania do pracy nad ocen¹ wiêkszej liczby 
poprzez okreœlenie wszystkich potencjalnych obszarów osób. Nie znaczy to jednak¿e, ¿e pomijane jest znaczenie 
oddzia³ywania projektu oraz wskazanie podmiotów, takich niezbêdnych elementów ka¿dej oceny, jak konsultacje 
dotkniêtych jego skutkami; spo³eczne lub wnikliwe opracowywanie zaleceñ, s³u¿¹cych 

 Prowadzi w niektórych przypadkach do zmiany projektu efektywnemu wdra¿aniu projektu.
bez koniecznoœci dokonywania dok³adnej oceny skutków Ocena pog³êbiona jest procesem znacznie bardziej 
zdrowotnych. intensywnym i d³ugotrwa³ym. Polega ona zarówno na 
W praktyce dok³adny przegl¹d projektów oraz wybór tych, wykorzystaniu wiedzy ju¿ dostêpnej, jak i analizie nowych 

które trzeba poddaæ ocenie skutków zdrowotnych, nale¿y do informacj i oraz przeprowadzaniu  wnikliwych badañ 
rzadkoœci. Decyduj¹ o tym przede wszystkim problemy eksperckich. Niezbêdne na tym etapie jest zaanga¿owanie w 
organizacyjne oraz niewystarczaj¹ca liczba osób, mog¹cych proces podmiotów, których dotycz¹ skutki wdro¿enia projektu. 
siê zaanga¿owaæ w dokonywanie przegl¹du. Zwykle decyzja          
o koniecznoœci przeprowadzenia oceny skutków zdrowotnych OCENA  WP£YWU  REGULACJI  NA 
zostaje podjêta w okolicznoœciach, takich jak np.: ZDROWIE  LUDNOŒCI
 Powstaje wa¿ny projekt i znaczna liczba osób jest 

Na trzecim etapie oceny wskazane jest:zainteresowana ocen¹ jego skutków zdrowotnych;
 okreœlenie kluczowych skutków projektu i rozwa¿enie, jaki  Otrzymanie dofinansowania wdra¿ania projektu jest 

maj¹ wp³yw na zmianê determinantów zdrowotnych;uzale¿nione od dokonania wnikliwej oceny jego efektów 
 ustalenie jak zmiana determinantów zdrowotnych mo¿e zdrowotnych;

oddzia³ywaæ na ca³¹ populacjê ludnoœci oraz poszczególne  Czasami organ zarz¹dzaj¹cy jest zobowi¹zany do oceny 
grupy ludnoœci (nie nale¿y zapominaæ o grupach skutków zdrowotnych wszystkich projektów, które 
szczególnego ryzyka lub grupach wra¿liwych spo³ecznie);zaliczone zosta³y do najbardziej istotnych ze wzglêdu na 
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 wybranie najodpowiedniejszej metody oceny skutków Jakakolwiek potencjalna zmiana w poszczególnych 
zdrowotnych projektu. W miarê mo¿liwoœci pozytywne     d eterminantach zdrowotnych mo¿e w sposób istotny (b¹dŸ nie) 

wp³ywaæ na zdrowie ludnoœci. Dlatego na pocz¹tku nale¿y i negatywne efekty oddzia³ywania powinny byæ okreœlone 
wyselekcjonowaæ te determinanty zdrowotne, które nale¿y wartoœciowo, lub iloœciowo. Ze wzglêdu na kontrowersje 
zbadaæ, a nastêpnie posi³kuj¹c siê wybranymi metodami wokó³ iloœciowej oceny skutków zdrowotnych, nale¿y 
okreœliæ pozytywne i negatywne nastêpstwa zmian determi-projekt oceniæ tak¿e jakoœciowo;
nantów dla bezpieczeñstwa zdrowotnego ludnoœci. okreœlenie ryzyka i niepewnoœci zwi¹zanych z przewidy-

Przechodz¹c do konkretnych metod, jakie mo¿na waniem skutków projektów;
wykorzystaæ przy ocenie skutków zdrowotnych projektu  opracowanie zaleceñ dla podejmuj¹cych decyzje w sposób 
nale¿y podkreœliæ du¿¹ ró¿norodnoœæ sposobów jego oceny. jasny i czytelny, przedstawienie grup, na które w najwiê-
Wybór metody oceny jest uzale¿niony od konkretnego kszym stopniu bêdzie oddzia³ywaæ projekt. Podkreœlenie 
projektu, który nale¿y poddaæ ocenie. Do dwóch najczêœciej najbardziej istotnych skutków zdrowotnych projektu.
wykorzystywanych metod nale¿¹:

Wybór metody oceny oraz okreœlenie wp³ywu projektu na  Analiza efektywnoœci kosztów
zmianê determinantów zdrowotnych to zdecydowanie  Analiza korzyœci i kosztów
najtrudniejsze elementy pracy nad ocen¹ skutków 

Analiza efektywnoœci kosztów czêsto stosowana jest                   zdrowotnych.
w przypadku wyboru projektu, który powoduje ten sam Aby j¹ u³atwiæ mo¿na posi³kowaæ siê nastêpuj¹c¹ tabel¹.
pozytywny efekt dla zdrowia ludnoœci, ale mo¿e byæ osi¹gniêty 

Tabela 1. Przyk³adowe determinanty zdrowotne przy ró¿nej wysokoœci nak³adów. W przypadku zastosowania 
tej metody, nie bez znaczenia jest tak¿e fakt, ¿e nie wymaga ona 
wyznaczenia dok³adnej wartoœci korzyœci i kosztów, wystarczy 
obliczyæ wspó³czynnik wysokoœci nak³adu kosztu do 
osi¹gniêtego wyniku.

Odmian¹ analizy efektywnoœci kosztów jest analiza 
u¿ytecznoœci kosztów. Cech¹ charakterystyczn¹ tej metody 
jest fakt, ¿e bazuje ona na wykorzystaniu w ocenie 
wspó³czynników, mierz¹cych pozytywne b¹dŸ negatywne 
efekty wdro¿enia projektu. Najpopularniejszym z nich jest 
QALY (Qualified Adjusted Life Year), który pokazuje o ile lat 
projekt przed³u¿a ¿ycie cz³owieka oraz jak wp³ywa na jakoœæ 
tego ¿ycia.

Teoretycznie prostsz¹ od analizy efektywnoœci kosztów 
metod¹ oceny danego projektu jest analiza korzyœci i kosztów. 
Opiera siê ona na zestawieniu wszystkich korzyœci i kosztów 
oraz porównaniu ich zagregowanych wartoœci i okreœleniu 
wyniku netto. Najwiêksz¹ trudnoœci¹ w jej sporz¹dzaniu jest 
kwestia wartoœciowania efektów zdrowotnych. Do dziœ 
naukowcy spieraj¹ siê czy kwantyfikacja efektów zdrowot-
nych mo¿e byæ dokonywana i na ile jest ona obiektywna. 
Istniej¹ dwie podstawowe metody wartoœciowania korzyœci 
zdrowotnych, jakie mo¿e przynieœæ wdro¿enie projektu: 
metody wartoœciowania bezpoœredniego oraz metody 
wartoœciowania poœredniego.

Metody wartoœciowania bezpoœredniego opieraj¹ siê na 
ankietach, które badaj¹ sk³onnoœæ poszczególnych grup 
ludnoœci do wydatkowania œrodków pieniê¿nych w zamian za 
okreœlony wzrost bezpieczeñstwa zdrowotnego. Wœród tych 
metod mo¿emy wyró¿niæ badanie sk³onnoœci respondentów do 
p³acenia (willingness to pay  WTP) lub badanie sk³onnoœci 
respondentów do akceptowania p³atnoœci (wilingness to accept 
payment  WTA).

Metody wartoœciowania poœredniego skupiaj¹ siê na 
liczeniu kosztów usuwania skutków braku okreœlonego 
poziomu bezpieczeñstwa zdrowotnego. Odbywa siê to na 2 
etapach: w pierwszym szacowane s¹ koszty bezpoœrednie oraz 
poœrednie, które mog¹ wyst¹piæ przy zaistnieniu wypadku 
(choroby), w drugim natomiast okreœlane s¹ korzyœci, które s¹ 
nastêpstwem zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia wypadku 
(choroby).

Bezpoœrednie koszty wypadku (choroby) obejmuj¹:
 koszty hospitalizacji;

! ród³o: Alex Scott-Samuel, Methods for prospective health impact  pozosta³e koszty bezpoœrednie, w przypadku wypadku do 
assessment of public sector policy, Liverpool Public Health nich mo¿na zaliczyæ koszty zniszczenia mienia, koszty 
Observatory, University of Liverpool [w:] Health Impact Assessment prawne oraz administracyjne, koszty prowadzenia 
– report of a methodological seminar, Department of Health, Londyn, dochodzenia w sprawie ustalenia przyczyn wypadku.
styczeñ 1999

Kategorie

Czynniki 
biologiczne

Styl ¿ycia

Czynniki spo³eczne

Czynniki 
œrodowiskowe

Dostêp do us³ug 
publicznych            
oraz ich jakoœæ

Polityka publiczna

Przyk³ady

– wiek
– p³eæ
– czynniki genetyczne

– struktura rodziny
– wykszta³cenie
– zawód
– zagro¿enie stresem (np. bezrobocie)
– dochód
– zachowania generuj¹ce ryzyko: palenie, 

nadu¿ywanie alkoholu, narkotyki
– styl ¿ywienia
– aktywnoœæ fizyczna
– œrodki transportu

– dostêp do kultury
– kontakty miêdzyludzkie
– aktywnoœæ polityczna

– jakoœæ powietrza
– jakoœæ wody pitnej
– warunki mieszkaniowe
– warunki pracy
– zagro¿enie nadmiernym ha³asem
– bezpieczeñstwo publiczne
– dostêpnoœæ sklepów
– linia komunikacyjna
– zagospodarowanie odpadów
– architektura przestrzenna
– zu¿ycie energii
– œrodowisko lokalne

– ochrona zdrowia
– opieka nad dzieckiem
– opieka spo³eczna
– transport publiczny

– gospodarcze, spo³eczne, œrodowiskowe 
oraz zdrowotne trendy

– lokalne oraz narodowe priorytety 
realizowane w ramach polityk, programów 
i pozosta³ych projektów
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Najwa¿niejszym kosztem poœrednim wypadku (choroby) odrzuciæ, mog¹ równie¿ mieæ swoje pomys³y odnoœnie kszta³tu 
jest utrata ca³kowita lub czêœciowa dochodu, spowodowana projektu i zawartych w nim rozwi¹zañ. Nawet w tym 
zgonem lub trwa³ym kalectwem osoby poszkodowanej. przypadku sporz¹dzaj¹cy ocenê nie mo¿e „obraziæ siê”, ¿e go 

nie pos³uchano, tylko nadal musi wspó³pracowaæ z podejmu-Oba sposoby wartoœciowania korzyœci zdrowotnych, 
j¹cym decyzje przedk³adaj¹c mu ocenê zaproponowanych zarówno metody bezpoœrednie jak i poœrednie, maj¹ swoich 
przez niego nowych elementów oraz dostarczaj¹c jak zagorza³ych zwolenników. W przypadku wartoœciowania 
najwiêcej materia³ów, które u³atwi³yby podjêcie trafnej bezpoœredniego podkreœla siê fakt, ¿e jest to metoda, która 
decyzji.uwzglêdnia czynniki tak trudne do pomiaru, jak ból, cierpienie 

i inne uczucia towarzysz¹ce zaistnia³ej chorobie lub Nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e dokonuj¹cy oceny skutków 
wypadkowi. Przeciwnicy tej metody zarzucaj¹ jej daleko id¹c¹ zdrowotnych pomimo nawet najszczerszych chêci, aby 
subiektywnoœæ ocen, uwarunkowan¹ takimi czynnikami sprawiedliwie oceniæ wp³yw projektu na wszystkie obszary,           
biologicznymi jak np. wra¿liwoœæ na ból czy kondycja w g³ównej mierze koncentruje siê na tym, co zna najlepiej, 
psychiczna poszczególnych respondentów. Dla odmiany czyli na efektach zdrowotnych. Natomiast podejmuj¹cy 
metody wartoœciowania poœredniego mimo ¿e bazuj¹c na decyzjê musi pogodziæ wszystkie, nawet najbardziej ze sob¹ 
cenach rynkowych maj¹ bardziej obiektywny charakter, nie sprzeczne stanowiska i nadaæ taki kszta³t projektowi, który 
obejmuj¹ wszystkich aspektów emocjonalnych, zwi¹zanych     c h o æ   czêœciowo spe³ni oczekiwania wszystkich zaintereso-
z utrat¹ zdrowia. wanych stron. Jak pokazuje praktyka, prawdopodobieñstwo 

wykorzystania przez podejmuj¹cego decyzjê przedstawionych 
mu zaleceñ wzrasta gdy:PRZYGOTOWANIE  ZALECEÑ                

 podejmuj¹cy decyzjê uczestniczy w jak najwiêkszym DLA  PODEJMUJ¥CYCH  DECYZJE
stopniu w procesie oceny skutków zdrowotnych oraz            

Jednym z najwa¿niejszych zadañ oceny skutków w przygotowywaniu zaleceñ;
zdrowotnych jest wp³yw na treœæ wdra¿anego projektu oraz 

 opracowane zalecenia przedstawione s¹ w zwiêz³ej, przekonanie osób podejmuj¹cych decyzjê do takiej ostatecznej 
przejrzystej formie;konstrukcji projektu, aby uwzglêdnia³ on poczucie 

 wszystkie rozbie¿ne pogl¹dy s¹ zaprezentowane w oce-bezpieczeñstwa zdrowotnego pacjentów, objêtych jego 
nie i brane pod uwagê przy opracowywaniu zaleceñ.nastêpstwami. Na tym etapie osoby sporz¹dzaj¹ce ocenê 

skutków zdrowotnych zalecaj¹ dokonanie niezbêdnych 
poprawek projektu w kierunku zmaksymalizowania korzyœci OCENA  EX-POST
zdrowotnych ludnoœci oraz zminimalizowania potencjalnych Ostatni etap analizy odnosi siê do oceny projektu po jego 
szkodliwych wp³ywów. Towarzyszy temu przedstawienie wdro¿eniu. Zawiera on:
zestawu przejrzystych zaleceñ, opracowanych w oparciu                ocenê procesu, czyli analizê przebiegu procesu oceny 
o najbardziej wiarygodne Ÿród³a i opinie poszczególnych grup, skutków zdrowotnych, a wiêc jego efektywnoœæ oraz 
objêtych skutkami wdro¿enia projektu. Jest to szczególnie zakres podmiotów w ten proces zaanga¿owanych;
istotne w sytuacji, gdy Ÿród³a finansowania projektu s¹ 

 ocenê wp³ywu, czyli w jakim stopniu uwzglêdniono w osta-ograniczone oraz istniej¹ tak¿e inne, równie wa¿ne dla 
tecznym kszta³cie projektu zalecenia oceniaj¹cego projekt projektodawcy priorytety, takie jak np. wzrost gospodarczy, 
(jeœli w niedu¿ym stopniu, to dlaczego?);spadek stopy bezrobocia itp.

 ocenê wyniku, czyli analizê, czy przewidywane pozytywne W niektórych sytuacjach, etap rekomendowania zaleceñ 
skutki zdrowotne zosta³y osi¹gniête, a równoczeœnie jest jednym z najbardziej skomplikowanych. Mog¹ na to 
zminimalizowano negatywne skutki (jeœli nie, dlaczego tak wp³ywaæ ró¿nice w opinii na temat projektu poszczególnych 
siê sta³o?). W jakim stopniu rzeczywisty wp³yw projektu ekspertów lub podmiotów, dla których skutki wdro¿enia bêd¹ 
jest zbie¿ny z przewidywanym w ocenie skutków najbardziej odczuwalne oraz koniecznoœæ wypracowania 
zdrowotnych?kompromisu.

Wa¿n¹ kwesti¹ jest nie tylko zaproponowanie okreœlonych Tak, jak i na poprzednich etapach oceny mo¿liwoœci 
dzia³añ w kierunku nadania projektowi po¿¹danego kszta³tu, ewaluacji determinuje dostêpnoœæ wsparcia finansowego, 
ale tak¿e uzasadnienie w sposób wyczerpuj¹cy dokonanego kadrowego oraz ograniczenia czasowe. Niektóre jednostki 
wyboru oraz przedstawienie innych opcji zaleceñ, które by³y oceniaj¹ce skutki zdrowotne mog¹ pozwoliæ sobie na zlecanie 
brane pod uwagê, ale nie zosta³y wybrane jako mniej tego zadania ekspertom zewnêtrznym, inne dokonuj¹ tego           
korzystne. Nale¿y tak¿e wskazaæ wszystkie obszary w zakresie swoich obowi¹zków, jeszcze inne ograniczaj¹ siê           
niezgodnoœci, które powstawa³y przy formu³owaniu zaleceñ w ocenie tylko do analizy, czy zastosowano ich zalecenia.
oraz zaprezentowaæ te elementy, które potencjalnie mog¹ siê O wyj¹tkowej przydatnoœci analizy oceny skutków 
zmieniæ i zadecydowaæ o tym, ¿e ocena przedstawiona przez zdrowotnych projektu przes¹dzaj¹ dwa elementy. Po pierwsze 
autora, mo¿e odbiegaæ od rzeczywistego scenariusza monitoring oceny jest niezbêdny ze wzglêdu na nadzór nad 
wydarzeñ. Aby uzyskaæ bardziej wielostronne podejœcie do jakoœci¹ sporz¹dzanych ocen. Pracê zespo³u oceniaj¹cego 
analizowanego problemu wskazane jest tak¿e jak najbardziej mo¿na tylko wtedy nale¿ycie oceniæ, gdy wiadomo, ¿e ocena 
wnikliwe pokazanie wp³ywu, jaki projekt mo¿e mieæ na inne skutków zdrowotnych by³a do czegoœ przydatna oraz ¿e 
obszary jego oddzia³ywania. przewidywania odnoœnie wp³ywu na zdrowie ludnoœci 

potwierdzi³y siê. Po drugie analiza oceny jest niezbêdnym 
WSPIERANIE  WDRA¯ANIA  PROJEKTU elementem pozyskiwania dodatkowych informacji, które 

bêdzie mo¿na wykorzystaæ w przysz³oœci. W oparciu o ni¹ Na tym etapie czêsto formu³uj¹cy ocenê wspó³pracuj¹          
mo¿na natychmiast zweryfikowaæ okreœlone zamierzenia                 z projektodawcami w celu jak najbardziej efektywnego 
i wnioski, które okaza³y siê b³êdnymi. Pozwoli to podnieœæ wdra¿ania zaleceñ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ocena skutków 
efektywnoœæ oceniania skutków zdrowotnych kolejnych zdrowotnych mo¿e byæ pomocna przy podejmowaniu decyzji, 
poddawanych analizie projektów.ale nie mo¿e jej zastêpowaæ. Krêgi decyzyjne mog¹ 

zastosowaæ siê do zaleceñ, ale mog¹ tak¿e czêœæ z nich 
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 Health Impact Assessment A Practical Guidance PODSUMOWANIE
Manual, Institute of Public Health in Ireland, czerwiec 

Pomimo jeszcze niewysokiej popularnoœci w Polsce 
2003, 

instrumentu oceny skutków zdrowotnych, jego perspektywy s¹ 
 Health Impact Assessment – main concepts and obiecuj¹ce. W miarê rozwoju wsparcia programów rozwo-

suggested approach, Gothenburg consensus paper, jowych z funduszy unijnych oraz doskonalenia systemu oceny 
European Centre for Health Policy, Bruksela, Grudzieñ skutków regulacji (OSR) wykorzystywanie przynajmniej 
1999;niektórych elementów oceny wydaje siê nieuniknione. 

 Michael Hübel, Anna Hedin, Developing health impact Oczywiœcie, tak jak i w innych krajach szczególnie metody 
assessment in the European Union, Bulletin of the liczenia kosztów i korzyœci zdrowotnych mog¹ budziæ liczne 
World Health Organization 2003, 81 (6);kontrowersje, jednak¿e ju¿ dzisiaj podstawowe za³o¿enie 

oceny powinno mieæ powszechne zastosowanie: nale¿y na  John Kemm, Perspectives on health impact assessment, 
pocz¹tku dok³adnie okreœliæ wp³yw na zdrowie ludnoœci Bulletin of the World Health Organization 2003, 81 (6);
konkretnego dzia³ania, a nie zabieraæ siê do jego realizacji. [3] R. Dardis, S. Aaronson, Y.N. Lin, Cost-Benefit Analysis of 
Zapobieg³oby to marnotrawieniu œrodków finansowych, rów- Flammability Standards, American Journal of Agricultural 
noczeœnie zabezpieczaj¹c w³aœciwy poziom bezpieczeñstwa Economics 60, no 4 (1978).
zdrowotnego ludnoœci. [4] Metodologiczne podstawy oceny skutków regulacji (OSR), 

dokument przyjêty przez Radê Ministrów dnia 1 lipca  
2003 r.
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