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Sytuacja w obszarze ochrony zdrowia –

województwo kujawsko-pomorskie

W 2017 r. współczynnik umieralności niemowląt to

51 zgonów na 10 000 urodzeń żywych – najwyższa 

wartość w kraju

powiat brodnicki 77, powiat mogileński 21

Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. 

ludności – 381,6 (kraj 437,1)

Zachorowania na nowotwory ogółem: 462,7 (kraj 416,3)

Standaryzowany roczny współczynnik zgonów

z powodu nowotworów złośliwych ogółem osób w wieku 

25-64 lata w latach 2015-2016 to 140,5  

(3 najgorszy w kraju)



Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 
100 tys. kobiet [osoby/100 tys. ludności] (seria 1) 
Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 
tys. kobiet [osoby/100 tys. ludności] seria 2 

0

10

20

30

40

50

60

70
Tytuł wykresu

Serie1 Serie2

Zróżnicowanie wewnątrz województwa 



W stosunku do 2014 roku współczynniki hospitalizacji osób z depresją 

wykazują dużą zmienność. W województwie kujawsko-pomorskim 

zaobserwowano ich około piętnastoprocentowy wzrost

W stosunku do 2014 roku współczynniki hospitalizacji osób 

z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu 

wykazują dużą zmienność. W województwie kujawsko-

pomorskim zaobserwowano ich około dwudziesto-

procentowy wzrost

Współczynnik zgonów z powodu samobójstw w ostatnich latach 

2015/2016 był niższy niż 5 lat wcześniej w skali całego kraju o 20,2% 

wśród ogółu ludności i o 22,4% wśród osób w wieku 25-64 lata. 

Drugi największy względny spadek współczynnika zgonów wśród 

ogółu mieszkańców, o ok. 30% - miał miejsce w woj. kujawsko-

pomorskim.

Psychiatria 



(przeciw)działamy ! 

Rozbudowujemy szpitale 

Wyposażamy gabinety 

Dbamy o pacjentów 

EBI 1

[ZAKOŃCZONY]

EBI 2

[W TRAKCIE REALIZACJI]

EBI 3

[W TRAKCIE REALIZACJI]

około 873 mln złotych około 323 mln złotych około 530 mln złotych (faza I)

Najwięksi beneficjenci:

Centrum Onkologii 

w Bydgoszczy,

Wojewódzki Szpital Dziecięcy

w Bydgoszczy

Największy beneficjent:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 

Włocławku

Beneficjent:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu



Nieubłagana demografia 

Inwestycje inspirowane rzeczywistymi potrzebami:

- opieka długoterminowa 

- rehabilitacja (Dzienne Domy Opieki Medycznej)

Działania profilaktyczne:

- szczepienia p/pneumokokom

- profilaktyka przeciw upadkom (jedna z przyczyn 

zgonów, głównie seniorów)
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Liczba pielęgniarek i położnych (personel pracujący ogółem) na 10 tys. 
ludności [osoby/10 tys. ludności]












