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RAPORTU
AUTORZY

Mgr Ewa Karczewicz

Naczelnik Wydziału Badań Statystycznych 
Departamentu Statystyki 

i Prognoz Aktuarialnych, ZUS

Wykonuje prace wymagające szerokiej 
wiedzy z dziedziny ubezpieczeń społecznych. 
Opracowuje metodologię prowadzonych 
w Wydziale badań statystycznych. Jest 
autorem m.in.: publikacji z zakresu absencji 
chorobowej pokazującej rozmiar zjawiska, 
zróżnicowanie przestrzenne czy przyczyny 
chorobowe powodujące tę absencję, 
publikacji na temat wydatków na świadczenia 
z ubezpieczeń społecznych związanych 
z niezdolnością do pracy prezentującej 
analizę i ocenę poziomu wydatków według 
rodzajów świadczeń w korelacji z jednostkami 
chorobowymi.

Dr Marta Karwacka

CEO SENSA Sustainable Thinking

Doktor nauk ekonomicznych, socjolog. 
Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką 
zrównoważonego rozwoju i społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest 
właścicielką firmy SENSA zajmującej się 
doradztwem w zakresie zarządzania przez 
wartości, circular economy, współpracy 
międzysektorowej i zrównoważonej 
konsumpcji. Należy do: zespołu ekspertów 
zewnętrznych Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu; jury konkursu Verba Veritatis, 
konkursu Sustainable Fashion Award oraz 
Panelu Pozytywnych Postaci oceniającego 
Start-upy Pozytywnego Wpływu. 
Współtworzy Koalicję na rzecz Gospodarki 
Obiegu Zamkniętego RECONOMY. Jest 
autorką pierwszej na polskim rynku książki 
na temat współpracy biznesu z organizacjami 
pozarządowymi w ujęciu CSR. Na blogu 
How to Wear Fair? zajmuje się tematyką 
odpowiedzialnej konsumpcji w branży 
odzieżowej. Jej zaangażowanie w promowanie 
zrównoważonego rozwoju w sektorze mody 
zostało wyróżnione przez Magazyn ELLE 
statuetką ELLE Style Awards 2018.
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Dr hab. Arkadiusz Karwacki

prof UMK
Kierownik Zakładu Badań Jakości Życia UMK

ekspert SENSA Sustainable Thinking

Profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu 
Badania Jakości Życia w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Socjolog, polityk społeczny. Specjalista 
w zakresie badań jakości życia, problemów 
społecznych (w tym konstruowania modeli 
i strategii redukowania problemów), 
współczesnej polityki społecznej (głównie 
polityk reintegracji i aktywizacji) oraz 
socjologii wychowania (innowacje w 
procesach wychowawczych). Autor lub 
redaktor 24 monografii oraz blisko 100 
artykułów naukowych. Kierownik i ekspert 
w kilkunastu projektach badawczych 
(krajowych i międzynarodowych). Członek 
Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa 
Socjologicznego, International Sociolological 
Association, Academy of Management. 
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki 
Społecznej. Przez lata ekspert Instytutu 
Spraw Publicznych w projektach dotyczących 
ekonomii społecznej. Przewodniczący Rady 
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). 
Członek zespołu ekspertów firmy SENSA 
Sustainable Thinking.

Dr Błażej Łyszczarz

Zakład Ekonomiki Zdrowia, Collegium 
Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Absolwent Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych, 
adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia 
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu 
prac naukowych i popularnonaukowych 
z zakresu ekonomiki zdrowia i zdrowia 
publicznego; obroniona z wyróżnieniem 
w 2012 roku praca doktorska dotyczyła oceny 
efektywności systemów opieki zdrowotnej 
w krajach OECD. Stypendysta programu 
Erasmus, w ramach którego prowadził 
zajęcia na uniwersytetach w Estonii, Turcji 
i Słowacji. Zajmuje się ekonomicznymi 
aspektami ochrony zdrowia, w szczególności 
efektywnością opieki zdrowotnej, 
determinantami stanu zdrowia populacji, 
a także związkami między zdrowiem 
i koniunkturą gospodarczą.
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Dr n. o zdr.  Andrzej Śliwczyński

Departament świadczeń opieki zdrowotnej, 
NFZ

Doktor Nauk o Zdrowiu, uzyskał tytuł naukowy 
na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Tematem pracy 
doktorskiej była efektywność ekonomiczna 
w programach terapeutycznych finansowanych 
ze środków publicznych. Ekonomista - 
absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
w Łodzi. W latach 1987-2005 pracował 
w Państwowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia 
Farmaceutycznego „Cefarm”, a od 2005 r. 
w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Departamencie Gospodarki Lekami, 
Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ, 
jako Kierownik Działu Programów 
Lekowych. Od 2009 r. na stanowisku 
Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki 
Lekami Centrali NFZ, a od maja 2015 
Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii 
Centrali NFZ. W 2012 ukończył podyplomowe 
studia baz danych. Autor i współautor ok. 
60 artykułów publikowanych w krajowych 
i międzynarodowych pismach z zakresu 
medycyny, mówiących o analizie danych 
medycznych, finansowaniu w systemie ochrony 
zdrowia, epidemiologii, farmakoekonomiki. 
Członek Rady Przejrzystości Agencji Oceny 
Technologii Medycznych.

Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium 
Zarządzania i Finansów, SGH

Profesor zwyczajny w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, były członek Rady 
Narodowego Funduszu Zdrowia przez dwie 
kadencje. Była przewodnicząca zespołu 
ds. reformy systemu ochrony zdrowia przy 
Rzeczniku Praw Obywatelskich. Stypendystka 
Fulbrighta, oraz uczestniczka staży 
w  University of Minneapolis oraz University 
of Paisley w Szkocji. Uczestniczyła w licznych 
krajowych i zagranicznych konferencjach 
dotyczących ochrony zdrowia, opublikowała 
wiele artykułów i książek, a także we 
współautorstwie raportów  poświęconych tej 
tematyce, zarówno od strony teoretycznej 
(ekonomia zdrowia), jak i praktycznej (analiza 
funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, 
przede wszystkim w Polsce).

RAPORTU
AUTORZY
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Hanna Zalewska

Dyrektor Departamentu Statystyki 
i Prognoz Aktuarialnych 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Członek założyciel Polskiego stowarzyszenia 
aktuariuszy. Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Głównego Polskiego Stowarzyszenia 
Ubezpieczenia Społecznego. Uczestniczka 
i referentka wielu konferencji naukowych 
z zakresu ubezpieczeń społecznych, polityki 
społecznej, demografii i finansów publicznych. 
Zainteresowania zawodowe: wpływ zmian 
demograficznych na system emerytalny, 
aspekt finansowy ubezpieczeń społecznych 
w kontekście prognozowania 
długoterminowego.
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WSTĘP1

Przedstawione wyniki badań w raporcie 
„Ocena całkowitych społeczno-ekonomicz-
nych kosztów występowania łuszczycy 
i łuszczycowego zapalenia stawów z perspek-
tywy gospodarki państwa” są niezmiernie 
ważne. Jest to jedna z pierwszych prób 
przedstawienia tego zagadnienia w Polsce.

Analizując koszty społeczno-ekonomiczne 
należy uwzględnić, że łuszczycowe zapalenie 
stawów (ŁZS) i łuszczyca to także problem 
chorób często współistniejących takich jak 
zaburzenia metaboliczne (otyłość, cukrzyca, 
podwyższone stężenie cholesterolu, 
nadciśnienie tętnicze). Często występują 
powikłania z układu sercowo-naczyniowe-
go, a także choroby zapalenie jelit takie jak 
choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego.

Pośrednie koszty społeczno-ekonomicz-
ne związane z łuszczycowym zapaleniem 
stawów, zależą w głównej mierze od nie-
zdolności pacjentów do pracy (zwolnienia 
lekarskie, renty chorobowe oraz wcześniej-
sze emerytury), brak zdolności do wykony-
wania swojej pracy z pełną efektywnością. 
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Należy pamiętać, że szeroko rozumiana 
utrata produktywności to także zmniejsze-
nie aktywności socjalnej pacjentów, co wiąże 
się z ograniczeniem ich wydatków w tym 
zakresie. Ponadto stan pacjenta w sposób 
pośredni oddziałuje na sytuację zawodową 
ich rodzin/bliskich oraz ich aktywność po-
zazawodową, a przez to może prowadzić do 
utraty produktywności także innych osób.

Autorzy dokonali retrospektywnej analizy 
danych z lat 2015 - 2017 w oparciu o bazy 
danych Narodowego Funduszu Zdrowia 
(NFZ). Zaobserwowano spadek liczby świad-
czeń w zarówno w opiece specjalistycznej 
jak i opiece podstawowej przy jednoczesnym 
wzroście kosztów finansowania. Najbardziej 
znaczącą kategorią wydatków były koszty 
wynikające z leczenia szpitalnego.

Przeprowadzono także analizę wydatków 
w roku 2017 z ubezpieczeń społecznych 
związanych z łuszczycą i ŁZS. Całkowite 
koszty poniesione przez ZUS były duże, 
a główne koszty wynikały z kosztów wypła-
cania rent chorobowych.

Wydaje się, że raport przedstawia argumen-
ty, że przy podejmowaniu decyzji w zakresie  
polityki zdrowotnej dotyczących analizo-
wanych chorób powinien być uwzględniany 
koszt gospodarczy w ujęciu społecznym oraz 
skutki dla finansów publicznych. 

Dzięki temu decyzje będą miały charakter 
długookresowy i strategiczny, co powinno 
prowadzić do bilansowania kosztów bezpo-
średnich i pośrednich. 

Prof. dr hab. Marek Brzosko

Krajowy konsultant ds. reumatologii, prezes 
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
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WSTĘP1

Szanowni Państwo,

Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną choro-
bą skóry mediowaną immunologicznie, 
która dotyczy w Polsce około 1 miliona 
osób. W około 30% przypadków chorobie 
towarzyszy łuszczycowe zapalenie stawów. 
Współwystępowanie innych chorób, m.in. 
układu krążenia czy zespołu metabolicz-
nego pozwala zakwalifikować łuszczycę do 
chorób ogólnoustrojowych. Stygmatyzacja 
chorych poprzez zmiany skórne powoduje, 
że łuszczyca ma też istotny wymiar psy-
chospołeczny. Dopiero w ostatnich latach 
zaczęto postrzegać tę jednostkę chorobową 
za tak wielowymiarową, stąd też powstanie 
Raportu, z którym będą mogli się Państwo 
zapoznać wydaje się niezwykle cenne 
i ważne. Pozwala on bowiem zrozumieć 
lekarzom różnych specjalizacji, a także 
pracownikom Ministerstwa Zdrowia, 
Narodowego Funduszu Zdrowia czy 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak duże 
konsekwencje zdrowotne i ekonomiczne  
niesie ze sobą zachorowanie na łuszczycę. 
Przedstawiony Raport jednoznacznie ukazu-
je koszty finansowania świadczeń zdrowot-
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nych dla pacjentów z łuszczycą, ale też, co 
jest niezmiernie ważne, ukazuje koszty po-
średnie ponoszone przez społeczeństwo na 
skutek choroby i jej terapii. Po raz pierwszy  
w odniesieniu do łuszczycy omawiane są za-
gadnienia m.in. absenteizmu, prezenteizmu 
i trwałej niezdolności do pracy. Z danych 
Raportu jednoznacznie wynika, że łuszczyca 
i artropatie towarzyszące łuszczycy stanowią 
w Polsce nie tylko problem zdrowotny, ale 
też psychologiczno-społeczny oraz istotny 
wymiar ekonomiczny. Analiza danych po-
zwala stwierdzić, że podejmowane decyzje 
w zakresie wdrażania metod terapeutycz-
nych i specjalistycznych programów opieki 
nad chorymi powinny obejmować wszystkie 
wymienione powyżej aspekty.

Jako Konsultant Krajowy w zakresie derma-
tologii i wenerologii wyrażam podziękowa-
nia Autorom Raportu, gdyż stanowi on nie-
zwykle ważne i wiarygodne źródło wiedzy 
o chorobie i mam nadzieję, że obiektywna 
interpretacja wyników i wypływające  z nich 
wnioski będą stanowić przesłanki do podej-
mowania jak najkorzystniejszych decyzji dla 
pacjentów oraz polskiego systemu ochrony 
zdrowia.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Konsultant Krajowy ds. dermatologii  
i wenerologii
Kierownik Katedr Dermatologii i Kliniki 
Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej 
i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi
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SPOŁECZNE EFEKTY  
ŁUSZCZYCY I ŁZS - 
WPROWADZENIE

„W zetknięciu z obcym może wyjść na jaw,
że ma on jakiś atrybut różniący go od innych
członków przypisanej mu kategorii,
który czyni go osobą mniej pożądaną społecznie.
W skrajnych przypadkach z powodu tej cechy
ów obcy może być uznany
za osobę z gruntu złą, niebezpieczną lub słabą”1.

„Gdy ktoś, kto w zwykłych interakcjach społecznych
mógłby zostać bez trudu zaakceptowany,
zostaje nosicielem łatwo zauważalnej,
odstręczającej nas od niego cechy,
okoliczność ta zarazem deprecjonuje
inne jego właściwości, które mogłyby
wywrzeć na nas pozytywne wrażenie.
Taką osobę obciąża piętno, zasadniczo
modyfikujące nasze antycypacje
w stosunku do niej”2.

1 E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne,
Gdańsk 2007, s. 32.
2 Tamże, s. 35.

2
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2.1. WPROWADZENIE - CZŁOWIEK ISTOTA 

SPOŁECZNA

Człowiek jako istota społeczna od najwcześniejszych chwil swojego 
życia komunikuje się z otoczeniem, by uzyskać to, czego potrzebuje. 
Już niemowlęta wyraźnie domagają się uwagi poprzez płacz, 
a zaspokojoną potrzebę kontaktu wyrażają szeregiem sygnałów 
niewerbalnych. Z biegiem lat, wraz ze zmianą naszych potrzeb i eskalacją 
oczekiwań wobec innych, udoskonalamy sztukę porozumiewania się. 
Nasza natura wymaga stałego kontaktu z ludźmi. Jest on nam wręcz 
niezbędny do życia i sprawnego funkcjonowania zarówno w małych 
grupach jak również w szerszym kontekście społecznym. Wiele 
badań dowodzi, że dzięki systematycznemu kontaktowi z ludźmi 
zaspokajamy wiele potrzeb, m.in. fizjologiczne, tożsamościowe, 
społeczne i praktyczne1. Okazuje się, że rozmawianie (przetwarzanie) 
o negatywnych doświadczeniach i emocjach wpływa na zadowolenie 
z życia oraz jego jakość. Z kolei brak regularnych kontaktów społecznych 
może także wpływać na zły stan naszego zdrowia. Izolacja społeczna 
implikuje większe ryzyko nagłej śmierci czy zachorowalności, m.in. na 
nowotwory i chorobę wieńcową2. Świetnym przykładem, obrazującym 
zbawienny z medycznego punktu widzenia wpływ więzi społecznych, 
jest wioska Roseto, znajdująca się we wschodniej części Pensylwanii. To 
tam w połowie XX wieku pojawił się Steward Wolf - lekarz i wykładowca 
uniwersytetu medycznego, którego zaczął interesować niespotykany 
na ówczesne czasy brak zachorowalności na choroby serca wśród 
osób powyżej 60-go roku życia. Do współpracy przy wyjaśnieniu tego 
zjawiska zaprosił socjologa Johna Bruhna. Badacze po wielu analizach 
wykluczyli związek z nawykami żywieniowymi i aktywnością fizyczną, 
a zaczęli bliżej przyglądać się relacjom, jakie panują wśród mieszkańców 
Roseto. Okazało się, że „rosetańczycy stworzyli potężną opiekuńczą 
strukturę społeczną, zdolną do amortyzowania presji  współczesnego 
świata”3. Poza tym, że porozumiewanie się z innymi jest konieczne dla 
naszego dobrostanu, kontakty interpersonalne kształtują także naszą 
tożsamość. To dzięki nim czerpiemy wiedzę na swój temat, to one 
definiują kim jesteśmy i jak kształtuje się nasze poczucie własnej 
wartości (szerzej piszemy o tym w dalszej części tekstu, opisując proces 
konstrukcji jaźni każdej jednostki). By podkreślić znaczenie relacji 

1  R. B. Adler, L. B. Rosenfeld, R. P. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces poro-
zumiewania się. DW REBIS, Poznań 2014, s. 5-9. 
2 Ibidem.
3 M. Gladwell, Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu. Wydawnictwo ZNAK, 
Kraków 2009, s. 24
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w kształtowaniu wyobrażenia o sobie wystarczy przywołać we wspomnieniach osobę, która poprzez swoje 
zachowanie sprawiała, że czuliśmy się dowartościowani, spełnieni, ważni oraz taką, przez którą czuliśmy się 
niewystarczająco… mądrzy, inteligentni, atrakcyjni czy sprytni. Wysokie lub niskie poczucie własnej wartości 
budowane w interakcjach odgrywa ogromną rolę w sposobie (i skuteczności) porozumiewania się. A idąc dalej, 
umiejętne porozumiewanie się odgrywa kluczową rolę w budowaniu udanych i satysfakcjonujących relacji, 
dzięki czemu realizujemy pierwotną potrzebę przynależności do grupy. Zgodnie z teorią wymiany społecznej 
świadomie lub podświadomie szacujemy korzyści płynące z danej interakcji, przekształcając ją w utylitarną 
znajomość lub przekształcając w głęboką i ważną więź. Znaczenie relacji i więzi społecznych oraz przynależności 
do zintegrowanej społeczności przez wiele lat było (jest?) niedoceniane przez różne profesje, m.in medyków 
i ekonomistów. Dziś wiemy, że rozluźnienie więzi społecznych, tak bardzo powszechne w krajach rozwiniętych, 
czy wręcz ostracyzm społeczny generuje nie tylko groźne dla życia dolegliwości zdrowotne, ale także powoduje 
ogromne obciążenia dla budżetu  państw. 

2.2. MY KONTRA OBCY

Nie bez kozery niniejszy tekst rozpoczynają dwa odwołania do refleksji klasyka rozważań nad stygmatem i jego 
konsekwencjami – Ervinga Goffmana. Goffman w swym słynnym dziele pt. „Stigma” (w polskim wydaniu 
„Piętno”) portretuje procesy naznaczania, mające podstawę w posiadaniu cechy, która czyni osobę nią obciążoną, 
odstępcą od przyjętych norm a przez tą odmienność wyklucza ją jako pożądanego partnera w interakcjach 
społecznych. Przyjęte w danej społeczności normy społeczne, które determinują włączenie do… lub wykluczenie 
członków z grupy jest wpisane w ewolucyjnie ukształtowany system obrony przed obcym lub przed drapieżnikiem, 
który mógł zagrozić bezpieczeństwu grupy. Dlatego nawet dziś z taką ostrożnością i wstępnym brakiem zaufania 
podchodzimy do tych, którzy swoim zachowaniem lub wyglądem różnią się od większości. Procesy oswajania się 
z tzw. „obcym” nierzadko wiążą się z szeregiem konfliktowych sytuacji oraz trudnych relacji. Wystarczy pomyśleć 
o akceptacji osób z niepełnosprawnością czy osób wyglądających inaczej niż powszechnie przyjęte normy. A we 
współczesnym świecie, normy dotyczące tego jak mamy wyglądać są bardzo precyzyjnie określone. Zachodnie 
społeczeństwa konsumpcyjne wyraźnie akcentują znaczenie atrakcyjnego, zadbanego ciała. Jak twierdzi Anna 
Wójtewicz: „dzięki pracy wykonanej nad ciałem jesteśmy w stanie partycypować w przyjemnościach oferowanych 
nam przez kulturę konsumpcyjną, a ciało jest konsumowane przez kulturę, lecz samo także konsumuje oferowane 
przez nią dobra”4. Taki stosunek do ciała implikuje także brak społecznego przyzwolenia na przejawy niespełniania 
bardzo rygorystycznie określonych norm względem niego. Ciało w społeczeństwie konsumpcyjnym powinno być 
zadbane, wysportowane i młode. Wszelkie objawy starzenia się traktowane są jako defekt - margines tolerancji jest 
tu naprawdę niewielki. Sfrustrowanym i niezdolnym do wpisania się w te wyśrubowane normy, konsumentom 
mają przyjść z pomocą przemysł kosmetyczny i chirurgia plastyczna. Na domiar złego w grze pt. „perfekcyjne 
ciało” konkurujemy ze sobą nie tyle w realnym świecie (choć oczywiście także), ale w tym wirtualnym, gdzie przy 
pomocy odpowiednich programów i filtrów na zdjęcia korygujących niedoskonałości, podnosimy poprzeczkę 
tzw. norm wyglądu. Dzięki niemu możemy mieć dostęp do wielu zasobów (kontakty społeczne, praca, przyjaźnie, 
akceptację) lub być ich pozbawionych. Wszelkie odstępstwa od tzw. normy mogą powodować odsunięcie, 
które może prowadzić do izolacji społecznej, a ta - co jest ewolucyjnie utrwalone - generuje w nas niepokój 
i poczucie lęku. Cecha, która może odstręczać, naznaczać i skazywać na społeczną banicję, może być wyrażona 
w warstwie behawioralnej (konkretne zachowania) ale także materialnej (skazy fizyczne). Takim stygmatem 
o wielowymiarowych konsekwencjach wykraczających poza wymiar biologiczny jest doświadczanie zachorowania 
na łuszczycę.  

Łuszczyca to przewlekła choroba układu odpornościowego, prawdopodobnie  dziedziczna i charakteryzuje się 
nadmiernym złuszczaniem się naskórka oraz obecnością na skórze plam, grudek lub zmian krostkowych w kolorze 

4  A. Wójtewicz. Ciało w kulturze konsumpcji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014, s. 88
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czerwonobrunatnym, pokrytych srebrzystą łuską lub strupami. Towarzyszą temu ból, świąd i pieczenie. Zmiany 
skórne występują najczęściej na kolanach i łokciach, w okolicy kości krzyżowej, na pośladkach, owłosionej skórze 
głowy oraz stopach i dłoniach5. Jej występowanie jest związane również z takimi czynnikami jak stres i obniżona 
odporność. Na tę niezakaźną, ciężką i przewlekłą chorobę cierpi na świecie 125 mln osób, a w Polsce około 1 mln. 

Przejawy tej choroby, które są eksponowane wobec innych osób jako skazy skórne, niewątpliwie mają swoje 
konsekwencje w wymiarze społecznym lub psycho-społecznym.

Łuszczyca jest zatem chorobą, której podstawą w zakresie doświadczenia są objawy i dolegliwości fizyczne. 
Ich posiadanie i odczuwanie niewątpliwie wywołują konsekwencje o charakterze psychologicznym (przede 
wszystkim wyrażone w obszarze samooceny) ale także społecznym (przede wszystkim poprzez wpływ na 

pełnione role, więzi, nawiązywane relacje, nadawaną tożsamość społeczną).

 Nie ma wątpliwości, że doświadczenia w sferze psyche - determinują jakość relacji społecznych i pełnionych ról, 
ale jednocześnie te ostatnie doświadczenia wpływają na stabilność emocjonalną i samoocenę osób chorujących. 
Jednocześnie nie można zapominać o diagnozowanych relacjach między odczuwanym stresem a pogłębianiem się 
stanów chorobowych obserwowanych i odczuwanych w wymiarze biologicznym. 

Schemat nr 1. Wymiar społeczny konsekwencji łuszczycy w relacji do wymiaru psychologicznego o biologicznego

Źródło: opracowanie własne. 

W niniejszym tekście podjęta zostanie próba wskazania podstawowych aspektów doświadczania społecznych 
konsekwencji łuszczycy poprzez wyeksponowanie samego mechanizmu wykluczenia i autowykluczenia, które 
dokonuje się w relacji do innych osób, ze skutkami w obszarze aspiracji i możliwości pełnienia konkretnych ról 
społecznych, zakresu zawiązywanych więzi, poziomu i jakości uczestnictwa w życiu społecznym a w konsekwencji 
ogólnego poziomu jakości życia osób chorujących na łuszczycę.     

5 R. Mahajan, S. Handa, Pathophysiology of psoriasis, Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79 
(Suppl), 1-9. 

KONSEKWENCJE
PSYCHOLOGICZNE

niska samoocena, izolacja, stres, 
niespełnienie, etc.

KONSEKWENCJE
BIOLOGICZNE

objawy i dolegliwości fizyczne 
- stan zapalny skóry

KONSEKWENCJE
SPOŁECZNE

ograniczone relacje, brak więzi, niedostępność, 
problemy w pełnieniu ról społecznych

stres
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2.3. NORMA SPOŁECZNEJ ADEKWATNOŚCI I „JAŹŃ” NAZNACZONA 

PIĘTNEM 

Rozpocznijmy od przyjrzenia się bliżej samemu mechanizmowi społecznej oceny, któremu podlegamy na co 
dzień w społeczeństwie z konsekwencjami dla kształtowania się naszej „jaźni”, czyli naszego obrazu siebie. Jak 
wskazywali wybitni przedstawiciele teorii interakcjonizmu symbolicznego, człowiek jest takim, jakim widzą 
nas inni. Ten nasz obraz siebie konstruowany dzięki ocenom, opiniom, wyborom i braku wyborów w zakresie 
interakcji z nami ze strony innych osób nazwany został przez Charlesa H. Cooleya „jaźnią odzwierciedloną”. 
Cooley podkreślał, że samoocena jednostki zależy od reakcji innych ludzi na jej czyny i na niego samego.

Pozytywny odbiór nas samych i naszych zachowań poprawia naszą samoocenę, lecz gdy spotykamy się 
z dezaprobatą, brakiem akceptacji wówczas nasza samoocena się obniża.

Dzięki procesom socjalizacji (uspołecznienia czyli uczenia się społecznych reguł) oraz kontroli społecznej 
(świadomości sankcji w postaci np. ośmieszenia, plotki, pogardy wobec zachowań nieprawomyślnych 
i odstępstw od upowszechnionych oczekiwań), której jesteśmy świadomi w każdej sytuacji społecznej, człowiek 
konformistycznie próbuje spełniać oczekiwania ludzi w trosce o wysoką samoocenę (a to jest podstawą jaźni 
odzwierciedlonej). To w innych ludziach przeglądamy się jak w lustrze6 i to oni nadają nam różne tożsamości 
związane z rolami, które odgrywamy (lub jako ci, którzy konkretnych ról nie odgrywają jesteśmy pozbawieni 
atrakcyjnych tożsamości). Także pod wpływem innych ludzi konstruujemy obraz nas samych (z pozoru nasze 
autorskie postrzeganie siebie samego), co nazywamy jaźnią subiektywną. I właśnie jako wypadkową tego, jak 
myślę, odczuwam, że postrzegają mnie inni i jak ja sam postrzegam siebie (także niewątpliwie pod wpływem 
innych) człowiek podejmuje różne role społeczne, inicjuje relacje społeczne, wchodzi w kontakt z grupami 
społecznymi, tworzy instytucje.  

Jednocześnie, jak celnie opisuje to klasyk rozważań o procesach stygmatyzacji – Erving Goffman: „każde 
społeczeństwo ustanawia własne sposoby kategoryzowania ludzi, a przedstawicieli poszczególnych kategorii 
wyposaża w zestawy atrybutów uchodzących za ich cechy typowe i naturalne. To, jakie kategorie ludzi 
możemy spotkać w społeczeństwie, zależy od układów społecznych, z jakimi mamy w nim do czynienia. (…) 
Już pierwsze wrażenia dotyczące spotkanej przez nas obcej osoby najczęściej umożliwiają nam odgadnięcie 
kategorii społecznej, do której ona należy, oraz związanych z nią atrybutów, czyli umożliwiają przewidywanie 
jej tożsamości społecznej (…). Następnie przekształcamy powyższe przewidywania w normatywne oczekiwania, 
w wymagania, które stawiamy napotkanemu człowiekowi”7. A zatem ze względu na fakt, czy spełniamy, czy 
też nie spełniamy określonych i upowszechnionych norm społecznej adekwatności (dostęp do grup, relacji, ról 
i tożsamości nadawanych nam społecznie na bazie ról przez nas pełnionych) będziemy uzyskiwali określony 
status pośród innych i jednocześnie obraz nas samych z wszelkimi tego konsekwencjami. Zmiany łuszczycowe na 
ciele wpływają na samoocenę osób doświadczających tej choroby poprzez antycypację reakcji na „własne defekty” 
ze strony innych, własne doświadczenia w zakresie trudności odgrywania konkretnych ról (np. ból odczuwany 
w trakcie aktów seksualnych, poczucie wstydu, towarzysząc podczas spaceru konkretnej osobie) ale jednocześnie 
w wyniku realnie doświadczanych reakcji ze strony innych osób: naznaczeń i wykluczeń, których adresatami 
są osoby chore. W „oczach innych” (ale i we własnych dzięki innym) widzisz zatem siebie samego, jako kogoś 
ułomnego, który nie wpisuje się w akceptowalny, „typowy” lub pozytywnie wyjątkowy społeczny wzorzec. Taka 
osoba odbiera sobie możliwości ale i takiej osobie poprzez nadanie jej określonej tożsamości osoby niebezpiecznej, 
czy nieatrakcyjnej odbiera się możliwości bycia partnerem w relacjach społecznych, kimś, kto może pełnić 
różne role społeczne – kolegi, przyjaciółki, osoby piastującej określone stanowisko w korporacji, administracji 
publicznej czy organizacji pozarządowej, partnera seksualnego, sportowca, polityka, osoby zajmującej określoną 

6 P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. PWN, Warszawa 2010. 
7 Ibidem.
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przestrzeń poprzez kontakt z instytucjami życia społecznego (kino, teatr, basen) etc. Jaźń subiektywna i jaźń 
odzwierciedlona osoby chorującej na łuszczycę w powiązaniu z upowszechnionymi normami społecznymi, 
których „strzegą” tzw. subtelne mechanizmy kontroli społecznej (ośmieszenie, plotka, pogarda), mogą opierać się 
zatem na obrazie kogoś, kto nie spełnia kryteriów, odstaje, nie pasuje, odstrasza, nie nadaje się.     

Łuszczyca, co wyraźnie portretują prowadzone badania naukowe, wyłącza z ról, więzi, interakcji.

Poniżej zaprezentowana zostanie istota społecznych konsekwencji choroby, poczynając od powiązań z innymi 
chorobami, co ma konsekwencje ograniczające zdolność odgrywania ról społecznych i uczestnictwa w praktykach 
społecznych, by następnie wykazać konkretne ograniczenia, procesy wykluczeniowe i autowykluczeniowe.   

2.4. ŁUSZCZYCA JAKO CHOROBA OGÓLNOUSTROJOWA 

A OGRANICZENIA SPOŁECZNE 

Dziś już wiadomo, że łuszczyca nie jest wyłącznie schorzeniem skórnym, ale ogólnoustrojowym. Ekonomiczne 
i społeczne konsekwencje łuszczycy wynikają także z faktu, że choroba dotyczy nie tylko skóry, ale też wielu innych 
narządów. Ze względu na podłoże zapalne przyczynia się do rozwoju poważnych schorzeń8. Pacjenci, którzy 
na nią cierpią znacznie częściej mają też zaburzenia metaboliczne, określane mianem zespołu metabolicznego 
w postaci otyłości, cukrzycy, zbyt wysokiego poziomu cholesterolu, nadciśnienia tętniczego. Częściej cierpią też 
z powodu chorób sercowo-naczyniowych - np. dwukrotnie częściej przechodzą zawał serca i udar mózgu. Jak 
wskazują eksperci, u 30 proc. pacjentów z łuszczycą dochodzi do zajęcia stawów (tzw. łuszczyca stawowa), są oni 
również pięć razy bardziej narażeni na ciężkie choroby zapalne przewodu pokarmowego, jak choroba Crohna. 
Eksperci nie od dzisiaj sygnalizują, że jak najszybsze wykrywanie i optymalne leczenie łuszczycy jest opłacalne 
- nie tylko oszczędza cierpienie chorym, ale zapobiega wielu kosztownym powikłaniom choroby, zmniejsza 
liczbę pobytów w szpitalu oraz nieobecności w pracy. A zatem doświadczanie łuszczycy jako stymulator innych 
dolegliwości zdrowotnych (medycyna wskazuje tu na istotę łuszczycy – permanentny stan zapalny ze skutkami 
dla całego ustroju) wpływa na zakres uczestnictwa w życiu społecznym. Można tu wykazać przedłużające się 
okresy hospitalizacji i rekonwalescencji, ograniczenia aktywności fizycznej, brak predyspozycji do pełnienia 
konkretnych ról zawodowych, przedłużające się niedyspozycje w miejscu pracy, koszty leczenia wpływające 
na sytuację socjalną i jakość życia, zmniejszoną samoocenę i problemy relacyjne wynikające nie tyle ze zmian 
łuszczycowych, ile z towarzyszącej łuszczycy otyłości.  

8 I. Grozdev, N. Korman, N. Tsankov, Psoriasis as a systemic disease. Clinics in Dermatology, 2013, 32(3), 343-350.

Łuszczyca jako choroba ogólnoustrojowa przyczynia się do rozwoju:

zaburzeń
metabolicznych

zajęcia
stawów

schorzeń sercowo
-naczyniowych

schorzeń przewodu
pokarmowego
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2.5. NIEPASUJĄCY, NIEBEZPIECZNI, NIEPOŻĄDANI – SPOŁECZNE 

KONSEKWENCJE ŁUSZCZYCY 

Łuszczyca nazywana jest często „chorobą duszy i ciała” – chorzy doświadczają wielowymiarowych 
konsekwencji dla jakości ich życia.

Niska jakość życia jest w tym względzie determinowana procesami zewnętrznej oceny, postaw wobec osób 
chorujących a następnie także procesem internalizacji społecznego postrzegania i samooceny tychże osób. Jest 
to zatem integralny splot wymiaru społecznego i psychologicznego (zarysowany wyżej jako proces kształtowania 
się „jaźni” jednostki). Wielu ludzi nie wie, że łuszczyca nie jest chorobą zakaźną i dlatego też mamy do 
czynienia z praktykami unikania kontaktu i jednocześnie stygmatyzowania osób chorujących, jako potencjalnie 
zagrażających zdrowiu tych, którzy wchodzą z nimi w kontakt. Osoba ze zmianami łuszczycowymi może być 
traktowana przez otoczenie jako nieatrakcyjna lub nieadekwatna swoim wyglądem w kontekście pełnienia 
konkretnych ról (przyjaciela, partnera, pracownika podejmującego konkretne obowiązki, członka grupy 
rekreacyjnej). Jednocześnie istotny jest także czynnik emocjonalny, psychologiczna reakcja na stan chorobowy 
i obciążenia z tym związane skutkujące wycofaniem bazującym na odczuwanym i doświadczanym stygmacie. 
Relacje między tymi dwoma wymiarami są złożone. Niewątpliwie poczucie wstydu, odmienności, zmagania 
z chorobą, poczucie zachwianego bezpieczeństwa życiowego, nie dostrzeganie w sobie potencjału do odgrywania 
różnych ról społecznych determinują relacje społeczne i zakres uczestnictwa w życiu społecznym (podejmowanie 
ról społecznych, interakcje w środowisku życia, pracy, budowanie i utrzymywanie więzi). Jednocześnie niedostatek 
relacji społecznych i negatywne reakcje otoczenia społecznego (izolacja, wykluczanie i autowykluczanie) 
przekładają się na subiektywne poczucie dobrostanu. A zatem konsekwencje społeczne i psychologiczne 
przybierają postać układu z wzajemnie obciążającymi się polami, gdzie niska samoocena determinuje zakres 
partycypacji społecznej a jej niedostatek stanowi część obciążeń w zakresie dobrostanu, kondycji psycho-bytowej 
jednostki. 

Są zatem dwa kluczowe wymiary i procesy zarazem doświadczania społecznych konsekwencji łuszczycy:

Autowykluczenie - niski poziom samooceny, dobrostanu i pozycji jednostki bazujący na zachwianym 
bezpieczeństwie, poczuciu odmienności i nieadekwatności, postrzeganiu siebie jako niezdolnego do odgrywania 
różnych ról społecznych;

Doświadczanie wykluczeń – praktyki dyskryminacyjne, doświadczenia negatywnych ocen społecznych, 
niedostatek więzi, interakcji - zwłaszcza u dzieci trudności w nawiązywaniu relacji i doświadczenia stygmatyzacji.

AUTOWYKLUCZENIE
(niska samoocena)

DOŚWIADCZANIE
WYKLUCZEŃ
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2.6. WYKLUCZENIE I AUTOWYKLUCZENIE

Rezultatem ale i przejawem skumulowanych problemów osób chorujących na łuszczycę może być doświadczenie 
wykluczenia społecznego, rozumianego jako jednoczesna deprywacja w sferze zasobów, wykorzystania 
uprawnień oraz partycypacji społecznej, gdzie niedobory w jednym polu wpływają (potęgują) niedobory 
w dwóch pozostałych polach9. A zatem brak zasobów determinuje świadomość obywatelskich uprawnień i zakres 
ich wykorzystania, podobnie jak wpływa na zakres uczestnictwa w życiu społecznym, kontakt z instytucjami 
życia społecznego i stabilność współtworzonych przez siebie instytucji (małżeństwa, rodziny, partnerstwa). 
Podobnie brak świadomości i niedostatek wykorzystania uprawnień stymuluje niedobór zasobów i jednocześnie 
wpływa na zakres uczestnictwa. Ta sama sytuacja ma miejsce jeśli chodzi o oddziaływanie deficytu partycypacji 
na możliwości gromadzenia zasobów i wykorzystanie uprawnień. Tworzy się zatem cykl deprywacyjny, który 
zamyka jednostkę w poczuciu i doświadczeniu izolacji i bezradności. 

Przełóżmy powyżej zaprezentowane ujęcie wykluczenia społecznego na sytuację osoby chorującej na łuszczycę. 
Osoba zmagająca się z łuszczycą może doświadczać deficytu pewności siebie, poczucia godności, podmiotowości, 
relacji i więzi (traktowanych jako zasób), sprawczości i wpływu na swoje życie. Niedostatki na gruncie tych 
zasobów determinują zarówno zakres partycypacji w życiu społecznym (zawiązywanie relacji, aktywność 
sferze sportu, rekreacji, kultury etc., stabilność relacji z osobami z otoczenia) ale także na zasadzie sprzężenia 
determinują dostęp do informacji o uprawnieniach obywatelskich oraz możliwości ich wykorzystania (oferta 
instytucjonalna, zajmowanie określonych przestrzeni). W rezultacie mamy do czynienia z procesem izolacji, 
w którym doświadczane deficyty w jednym polu uniemożliwiają przełamywanie blokad i niedostatków w innych. 

Szczególnie ważny jest w tym procesie mechanizm autowykluczeniowy. Jak wskazuje cytowany już Erving 
Goffman, jeśli jednostka dostrzega swoje deficyty względem innych (to może być obciążenie zmianami skórnymi 
ale także inne przejawy nieadekwatności), to w rezultacie może zastosować dwie strategie obronne, z których 
każda ma konsekwencje destrukcyjne w wymiarze społecznym. Pierwsza strategia autowykluczeniowa polega 
na samoizolacji – unikaniu kontaktów, ograniczeniu wykraczania poza bezpieczną przestrzeń, zamknięcie 
w świecie bez ocen, naznaczeń i kłopotliwych reakcji. A zatem jest to strategia nie obnoszenia się ze swoimi 
„defektami” poprzez samoizolację. Drugą strategią autowykluczeniową jest obnoszenie się ze swoją „innością” 
i swoimi deficytami, eksponowanie ich, nim inni je zauważą i zakomunikują. Działa tu mechanizm, w którym 
wyprzedzenie praktyki dyskryminacyjnej samonaznaczeniem ma gwarantować mniejszą dolegliwość zewnętrznej 
oceny – jeśli w tej ocenie wyprzedzę innych, to „mniej będzie bolało”. W ten sposób zachowują się np. otyłe dzieci 
opowiadające rówieśnikom, ile to intencjonalnie zjadają hamburgerów czy hot-dogów, czy dzieci o niższych 
kompetencjach poznawczych, posługujący się uproszczonym kodem językowym zaczerpniętym ze środowiska 
rodzinnego, określający się wśród rówieśników jako „głupi”, „do niczego” etc. Podobny mechanizm mogą 
aktywować osoby chore na łuszczycę, które eksponują swoje stany zapalne skóry z jednoczesnym wyprzedzającym 
komentarzem o swojej „nieatrakcyjności”, obciążeniach, skazach skórnych. W rezultacie przyjęcia jednej czy 
drugiej strategii, konsekwencją jest pogłębiające się wykluczenie – zamknięcie, bądź fizyczne, bądź w formie 
izolacji, etykietkowania, traktowania jako odmieńca, czy naznaczenia w grupie.  

2.7. AUTOWYKLUCZANIE I INDYWIDUALNE KONSEKWENCJE SKAZY 

NIEADEKWATNOŚCI 

Przyglądając się indywidualnym odczuciom osób doświadczających łuszczycy na gruncie realizowanych badań, 
dostrzegamy gruntowne pogorszenie się ich dobrostanu w trakcie choroby. Według studium zrealizowanego przez 
Claytona Schupp, Julie Wu i Bruce’a Bebo, którzy przebadali w latach 2003-2011 5604 pacjentów chorujących 
na łuszczycę, choroba ta wpłynęła negatywnie na poczucie dobrostanu u 88% badanych, na poczucie radości 
z życia u 82%, doświadczanie złości u 89%, frustracji u 89%, beznadziei u 87%, braku poczucia pewności siebie 

9 A. Karwacki, Usługi reintegracji społecznej. Istota, procedury, problemy, w: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reinte-
gracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.  19



u 89% badanych. Chorujący na łuszczycę doświadczali fizycznych ograniczeń wynikających z choroby (w 83%), 
niespodziewanych bóli (83%). Spośród badanych 12% było osobami bezrobotnymi a 11% osobami zatrudnionymi 
na część etatu. Wśród bezrobotnych chorujących na łuszczycę aż 92% pośród nich to właśnie na chorobę wskazało 
jako powód braku aktywności zawodowej. Autorzy badania wyraźnie zatem wykazali, że łuszczyca negatywnie 
determinuje jakość życia i produktywność społeczno-zawodową osób jej doświadczających10. Przytoczone 
wyniki badań z jednej strony obrazują psychologiczne obciążenia chorobą. Jednak nie można od tych obciążeń 
mentalnych wyłączyć ich konsekwencji, wpływających na decyzje jednostki dotyczące jej udziału w życiu 
społecznym. Jak już wskazano, te dwie sfery są ze sobą integralnie powiązane. Dlatego też wykazane ograniczenia 
w poruszaniu się, brak pewności siebie, odczuwany ból, czy brak radości z życia skutkują ograniczeniem relacji 
społecznych, odłączają od możliwości pełnienia ról (np. zawodowych, stąd ponadprzeciętny w tej kategorii 
udział osób bezrobotnych). Dodatkowo należy nadmienić, że łuszczyca wiąże się często z depresją i tendencjami 
samobójczymi u pacjentów11.

Jak wskazują badania, zmiany skórne powodują stygmatyzację pacjentów, ich izolację, a w konsekwencji 
częstsze występowanie depresji, myśli i prób samobójczych.

Badania pokazują zatem, że osoby obciążone chorobą nie widzą siebie w różnych rolach społecznych 
(np. roli atrakcyjnego, wartościowego kolegi, męża, żony, przyjaciółki, pracownika etc.). Definiowanie 
siebie przez pryzmat skażenia doświadczeniem chorobowym zamyka w domu w przestrzeni własnych 
destrukcyjnych myśli (depresja), czy też wpływa na pojawianie się myśli samobójczych lub rzeczywiste 
odebranie siebie życia. Najistotniejszy jest w tym względzie fakt konstruowania jaźni człowieka chorującego 
na łuszczycę jako osoby niegodnej relacji z innymi a także niepotrzebnej, zbędnej, nie mającej szansy na 
pełną realizację w życiu. To podstawa praktyk autowykluczeniowych, bazujących na takiej definicji sytuacji 
i siebie samego. 

10 C. Schupp, J. Wu, B. Bebo, Quality of Life and Work Productivity Impairment among Psoriasis Patients: Findings from the 
National Psoriasis Foundation Survey Data 2003–2011, Plose One, December 28, 2012. 
11 M. J. Bhosle, A. Kulkarni, S. R. Feldman, R. Balkrishnan, Quality of life in patients with psoriasis, Health and Quality of Life 
Outcomes 2006, 4: 35. 
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2.8. PROBLEMY W RELACJACH – BRZEMIĘ W UCZESTNICTWIE

Społeczne piętno łuszczycy może być druzgocące dla pacjentów, wywołując poczucie wstydu i lęku o to, jak są 
postrzegani. Skumulowanym skutkiem tej swoistej niepełnosprawności może być samozachowawcze odłączenie 
od relacji społecznych i brak osiągnięcia „pełnego potencjału życiowego” u niektórych pacjentów12. 

Eksperci od lat szacują ciężar łuszczycy (poprzez wiązanie skutków w zakresie jakości życia osób chorych 
i konsekwencji przekładających się na ich relacje społeczne, dostępność ról społecznych i wynikające z tego skutki 
społeczno-ekonomiczne). Badacze dostarczają głównie danych przekrojowych i obrazu stanu życia pacjentów 
w czasie. Niewątpliwie za interesującą perspektywę pośród analiz doświadczeń osób chorujących na łuszczycę 
należy uznać doświadczanie wykluczenia ze strony członków otoczenia społecznego w perspektywie całożyciowej 
(przynależąc do różnych kategorii wiekowych, aspirując do różnych ról społecznych). To ważny komponent 
obrazu kumulatywnej niepełnosprawności osób chorujących na łuszczycę przez całe ich życie13. 

W ostatnich latach wzrosła świadomość, że łuszczyca jest chorobą, która może powodować problemy społeczne 
i upośledzenie. Prowadzone studia nad społecznymi konsekwencjami łuszczycy wskazują, że choroba ta 
w znaczący i destrukcyjny sposób wpływa na relacje społeczne osób chorych. Można tu wykazać wpływ na 
codzienne relacje międzyludzkie: komunikację z członkami rodziny, grupy zawodowej, aktywność w przestrzeni 
publicznej, funkcje seksualne, bezpieczeństwo w sferze intymności, sukces zawodowy etc. Wszystkie te praktyki 
dokonują się w relacji do innych osób i od nich też w sposób bardziej lub mniej uświadomiony mogą płynąć 
komunikaty (także niewerbalne) odbierane przez chorujących jako naznaczające, czy wykluczające. Większość 
pacjentów z łuszczycą czuje się stygmatyzowana chorobą. Główne aspekty obciążenia społecznego łuszczycy 
obejmują przewidywanie odrzucenia oraz poczucie wstydu i poczucia winy budowane często na niejednoznacznych 
reakcjach ludzi, z którymi chorzy wchodzą w interakcje. Inne osoby mogą unikać dotykania ludzi z łuszczycą ze 
strachu przed zarażeniem lub brudem i manifestować tą niechęć czy obawy na różne sposoby14. Wiele różnych 
aspektów obciążenia społecznego łuszczycą, także poprzez manifestacje obaw i niechęci ze strony różnych 
aktorów społecznych, zostało zidentyfikowanych przez pacjentów15 w ramach ich doświadczeń.

Szczególnie opisany został wpływ łuszczycy na życie seksualne i kariery zawodowe osób chorujących. Wpływ 
łuszczycy na dobrostan seksualny i zdolność do intymności są przede wszystkim związane z niską samooceną 
i obrazem siebie w akcie seksualnym16. Skóra i seksualność są ze sobą nierozerwalnie związane, więc unikanie 
intymnych kontaktów u pacjentów z łuszczycą jest powszechne17. Zaburzenia seksualne są najwyższe wśród 
pacjentów ze zmianami łuszczycowymi dotykającymi ich narządów płciowych, a kobiety są zazwyczaj bardziej 
doświadczone w tej kwestii niż mężczyźni. Jedna trzecia kobiet z łuszczycą stwierdziła, że   ból związany z ich 
stanem ingerował w aktywność seksualną18. Kobiety te zgłosiły również inne skargi dotyczące wpływu łuszczycy 

12 A. B. Kimball, U. Gieler, D. Linder, F. Sampogna, R. B. Warren, M. Augustin, Psoriasis: is the impairment to a patient’s life 
cumulative? JEADV 2010, 24, 989–1004.  
13 Ibidem. 
14 S. R. Feldman, M. Malakouti, J. Y. M. Koo, Social impact of the burden of psoriasis: effects on patients and practice, Dermatolo-
gy Online Journal, 2014, 20(8).  
15 E. Hrehorów, J. Salomon, L. Matusiak, A. Reich, J. C. Szepietowski, Patients with psoriasis feel stigmatized. Acta Derm Venere-
ol. 2012;92(1):67-72; M. A. Gupta, A. K. Gupta, G. N. Watteel, Perceived deprivation of social touch in psoriasis is associated with 
greater psychologic morbidity: an index of the stigma experience in dermatologic disorders, Cutis, 1998;61(6): 339-42; M. Young, 
The psychological and social burdens of psoriasis, Dermatol Nurs. 2005;17(1): 15-9; I. H. Ginsburg, B. G. Link, Psychosocial conse-
quences of rejection and stigma feelings in psoriasis patients, Int J Dermatol. 1993;32(8): 587-91. 
16 P. Magin, G. Heading, J. Adams, D. Pond, Sex and the skin: a qualitative study of patients with acne, psoriasis and atopic ecze-
ma. Psychol Health Medicine, 2010, 15(4): 454-62. 
17 Ibidem. 
18 K. A. Meeuwis, J. A. de Hullu, H. P. van de Nieuwenhof, A. W. Evers, L. F. Massuger, P. C. van de Kerkhof, M. M. van Rossum, 
Quality of life and sexual health in patients with genital psoriasis, Br J Dermatol. 2011,164(6):1247-55. 

21



na aktywność seksualną, w tym swędzenia (19%), potrzeby dostosowania pozycji seksualnej (10%) i krwawienia 
(9%). Co ciekawe, powszechne są związki, w których oboje partnerzy są doświadczeni przez łuszczycę; szacunkowo 
11% zamężnych osób z łuszczycą ma współmałżonka z chorobą19.

Jak wskazują Schupp, Wu i Bebo w swym przeglądowym studium nad konsekwencjami łuszczycy20, negatywne 
skutki społeczne łuszczycy widoczne są również w miejscu pracy (np. dyskryminacja, trudności w znalezieniu 
pracy lub pracy poza domem, trudności finansowe i/lub utracony dochód)21. Innymi obciążeniami zawodowymi 
związanymi z łuszczycą są wzrost nieobecności w pracy i zmniejszenie wydajności. Prawie 60% zatrudnionych 
pacjentów z ciężką łuszczycą zgłosiło utratę pracy w poprzednim roku z powodu łuszczycy. Wśród osób, które 
nie pracują lub nie są na emeryturze, około jedna trzecia przypisuje to łuszczycy22. U pacjentów z łuszczycą utrata 
wydajności pracy związanej ze zdrowiem jest przewidziana nie przez nasilenie choroby, ale przez obciążenia 
społeczno-psychologiczne, podkreślając znaczenie zrozumienia samouświadomionego ciężaru choroby u każdego 
pacjenta. Przez absencje ale i samoocenę chorujący mogą być postrzegani jako niepełnowartościowi pracownicy 
a okazywanie im takiego odbioru eskaluje poczucie wykluczenia. 

19 M. Young, The psychological and social burdens of psoriasis. Dermatol Nurs. 2005;17(1):15-9. 
20 C. Schupp, J. Wu, B. Bebo, Quality of Life and Work Productivity Impairment among Psoriasis Patients: Findings from the 
National Psoriasis Foundation Survey Data 2003–2011, Plose One, December 28, 2012. 
21 A. Y. Finlay, E. C. Coles, The effect of severe psoriasis on the quality of life of 369 patients. Br J Dermatol. 1995, 132(2): 236-44; 
G. Krueger, J. Koo, M. Lebwohl, A. Menter, R. S. Stern, T. Rolstad, The impact of psoriasis on quality of life: results of a 1998  
National Psoriasis Foundation patient-membership survey. Arch Dermatol. 2001, 137(3): 280-4; D. J. Pearce, S. Singh, R. Balkrish-
nan, A. Kulkarni, A. B. Fleischer, S. R. Feldman, The negative impact of psoriasis on the workplace, J Dermatolog Treat. 2006, 
17(1): 24-8; J. M. Schmitt, D. E. Ford, Work limitations and productivity loss are associated with health-related quality of life but 
not with clinical severity in patients with psoriasis, Dermatology. 2006, 213(2):102-10; E. J. Horn, K. M. Fox, V. Patel, C. F. Chiou, 
F. Dann, M. Lebwohl, Association of patient-reported psoriasis severity with income and employment, J Am Acad Dermatol. 2007, 
57(6): 963-71; J. Hong, B. Koo, J. Koo, The psychosocial and occupational impact of chronic skin disease, Dermatol Ther. 2008, 
21(1): 54-9. 
22 A. Y. Finlay, E. C. Coles, The effect of severe psoriasis on the quality of life of 369 patients. Br J Dermatol. 1995, 132(2): 236-44.  
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2.9. WSPARCIE SPOŁECZNE OSÓB CHORUJĄCYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Łuszczyca to w praktyce obciążenia dla osób chorujących i członków ich rodzin ale także w perspektywie makro- 
koszty dla społeczeństwa i państwa. Mamy tu na myśli koszty związane ze spadkiem jakości życia, izolacją, 
frustracją, bólem i indywidualnie dźwiganym piętnem oraz w innym wymiarze utrata wydajności i absencje 
w pracy, które stanowią obciążenia dla pracodawców, co zwiększa ogólne koszty związane z zarządzaniem chorobą. 
Dlatego też niezbędne jest poszukiwanie skutecznych sposobów leczenia – w wymiarze terapii farmakologicznych 
zorientowanych na fizyczny wymiar choroby ale także stosowanie i organizowanie pomocy – w wymiarze 
psychologicznym, ale także społecznym. Nie zajmując się kwestią interwencji farmakologicznych (które mogą 
być skierowane zarówno na ciało, jak i psyche) warto zaznaczyć stosowane formy „społecznego” wspierania osób 
doświadczających łuszczycy.     

Oczywiście ważne w tym względzie są organizowane kampanie społeczne uświadamiające istotę tej choroby 
i promowanie integracji z osobami zmagającymi się z łuszczycą. Przestrzenią do upowszechniania wiedzy 
o tego typu schorzeniach jest także system edukacyjny (zwłaszcza późniejsze szczeble edukacji). Spotkania 
informacyjne w ramach spotkań czy lekcji poświęconych procesom dyskryminacji i stygmatyzowania oraz 
wyzwaniom płynącym z różnorodności w świecie społecznym powinny być wartościowym kanałem komunikacji 
i modyfikacji stereotypowych nastawień. 

Wśród sposobów oddziaływania na społeczny wymiar doświadczania łuszczycy wykorzystuje się grupy wsparcia, 
które są jedną ze skutecznych form takiej pomocy. Mają one na celu rozwijanie i wzmacnianie pozytywnych stylów 
radzenia sobie, znanych z tego, że są one związane z poprawą zarówno wyników medycznych, jak i społecznych. 
W Stanach Zjednoczonych około 3% do 4% populacji rocznie angażuje się w działalność grupy wsparcia, a około 
25 milionów Amerykanów uważa się za uczestniczących w pewnym momencie ich życia23.  Ogólnoświatowy 
wzrost korzystania z Internetu umożliwił pacjentom interwencję. Pomimo początkowych obaw, że działalność 
internetowa może doprowadzić do wycofania się z interakcji społecznych, wiele ostatnich doniesień zauważyło, 
że korzystanie z Internetu może wzmocnić pozycję ludzi, co poprawia wsparcie społeczne i poczucie własnej 
wartości. Nastąpił gwałtowny wzrost liczby stron internetowych związanych z opieką zdrowotną. Uważa się, 
że osoby cierpiące na choroby przewlekłe najlepiej odpowiadają informacjom internetowym wytworzonym 
przez innych pacjentów24. Dlatego też organizowanie grup wsparcia przy centrach medycznych ale także 
samoorganizacja poprzez fora internetowe stanowi istotne oddziaływanie wspierające pacjentów w zmaganiach 
z chorobą i pozwalające im z jednej strony na rozwijanie więzi (z innymi z podobnym doświadczeniem) ale także 
na mobilizację do pokonywania mentalnych barier w ramach codziennych interakcji z innymi ludźmi.  

23 Z. Shereene, B. A. Idriss, C. Joseph, M. D. Kvedar, A. J. Watson, The Role of Online Support Communities. Benefits of Expanded 
Social Networks to Patients With Psoriasis, Arch Dermatol. 2009,145(1): 46-51.  
24 Ibidem.
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KOSZTY BEZPOŚREDNIE 
ŁUSZCZYCY I ŁZS 
W ROKU 2017 WEDŁUG 
DANYCH NFZ

3

liczba chorych
2017 r.

226,5 tys.

w tym leczonych w ramach 
programów lekowych

2,1 tys.

liczba leczonych szpitalnie
wśród leczonych publicznie

pacjentów

14,8 tys.

liczba leczonych w ramach 
ambulatoryjnych świadczeń 

specjalistycznych

169,9 tys.
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Wzrost kosztów 
finansowania w latach 

2015-2017
+9,2%

107,9 mln zł

programy lekowe

64,8 mln zł

koszty bezpośrednie
2017 r.

129,3 mln zł 16,2 
mln zł

113,1 
mln zł

leczenie szpitalne 2017 r.
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3.1. MATERIAŁ I METODY

Dokonano retrospektywnej analizy danych w latach 2015 - 2017 
w oparciu o bazy danych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). 
Zawartość baz danych NFZ opiera się o sprawozdawczość elektroniczną 
przekazywaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w cyklach 
miesięcznych przez podmioty lecznicze do Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ. Z baz danych wyodrębniono wszystkich pacjentów, którym 
w procesie terapeutycznym zostało postawione jako rozpoznanie 
główne (główną przyczynę interwencji lekarskiej) lub współistniejące  
wg klasyfikacji ICD-10:  „L40.X  łuszczyca” lub „M07.X Artropatie 
towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit” (z rozwinięciami po kropce). 

Tab. 1 Rozpoznania poddane analizie

ICD-10 Nazwa ICD-10
L40.0 łuszczyca pospolita
L40.1 łuszczyca krostkowa uogólniona
L40.2 zapalenie ciągłe krostkowe kończyn
L40.3 łuszczyca krostkowa dłoni i podeszw
L40.4 łuszczyca grudkowa
L40.5 łuszczyca stawowa
L40.8 inna łuszczyca
L40.9 łuszczyca nieokreślona
M07.0 łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach 

międzypaliczkowych dalszych
M07.1 okaleczające zapalenia stawów
M07.2 łuszczycowa spondyloartropatia
M07.3 inne łuszczycowe artropatie
M07.4 artropatia towarzysząca chorobie Crohna
M07.5 artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
M07.6 inne artropatie towarzyszące chorobom jelit

Został również oszacowany udział pacjentów z łuszczycą i łuszczyco-
wym zapaleniem stawów w wyżej wymienionych grupach rozpoznań. 
Na podstawie indywidualnego identyfikatora pacjenta (w Polsce nu-
mer PESEL) obliczono liczbę pacjentów chorujących (chorobowość 
pełną) na łuszczycę i artropatie łuszczycowe we wszystkich rodza-
jach świadczeń opieki zdrowotnej [Tab. 2] oraz liczbę pacjentów dla 

29



których prowadzona jest terapia w ramach programów lekowych. Następnie dokonano analizy liczebności zbio-
rów z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju (województwa) w wybranych latach oraz przypisanych 
do interwencji u danego pacjenta kosztów poniesionych przez płatnika publicznego. Ze względu na specyfikę 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej  (miesięczna stawka kapitacyjna oraz brak możliwości sprawozdania do lipca 
2015 r. więcej niż jednego rozpoznania w trakcie jednej wizyty) szacowaną liczbę pacjentów oraz dane kosz-
towe należy traktować z ostrożnością. Ponadto wyników nie należy sumować (pacjent może być wykazany 
w więcej niż jednym rozpoznaniu wg. ICD-10 i jest wykazywany w więcej niż jednym rodzaju świadczeń). 

Tab. 2 Rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej finansowane w Polsce

rodzaj świadczeń
01 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA                                                                         
02 AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNE                                                           
03 LECZENIE SZPITALNE                                                                                  
04 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ                                                         
05 REHABILITACJA LECZNICZA                                                                             
06 OPIEKA DŁUGOTERMINOWA                                                                               
07 LECZENIE STOMATOLOGICZNE                                                                            
08 LECZNICTWO UZDROWISKOWE                                                                             
09 POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY                                                                 
10 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE                                                                   
11 ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWANE                                                                  
12 ZAOPATRZENIE SPRZĘT ORTOPEDYCZNY, ŚRODKI POMOCNICZE I LECZNICZE ŚRODKI TECHNICZNE                   
13 REFUNDACJA CEN LEKÓW                                                                                
14 ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
15 OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
16 RATOWNICTWO MEDYCZNE
17 POMOC DORAŹNA I TRASPORT SANITARNY OD 2009

Dane populacyjne dla województw zostały pobrane ze strony Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) [4], do 
wykonania analizy posłużono się oprogramowaniem Business Object XI oraz SAS E.G. 7.1. Wartości finansowe są 
podane w złotówkach (PLN) i zaokrąglone do pełnych złotych zgodnie  z zasadami matematycznymi.

3.2. REZULTATY

3.2.1. Charakterystyka populacji oraz rozkład finansowania

3.2.1.1. Wszystkie rodzaje świadczeń wykonane w ramach rozpoznania wg grup L40.X oraz M07.X 

W badanych latach obserwowany był trend spadku liczby pacjentów w wybranych grupach rozpoznań. Zarówno 
liczba chorujących na łuszczycę kobiet jak i mężczyzn w latach 2015-2017 uległa obniżeniu, średniorocznie 
o odpowiednio 2,4% i 2,8%. Jednak koszty finansowania leczenia w przypadku obydwu płci znacząco rosły, 
średniorocznie odpowiednio o 3,7% i 5,2%. Wzrost finansowania przypadał praktycznie w całości na rok 2017.

Większość pacjentów w wybranych grupach rozpoznań było płci żeńskiej. Stanowiły one średnio 53,2% w okresie 
2015-2017, zaś współczynnik ten charakteryzował się stosunkowo niską zmiennością w poszczególnych latach 
badania. Natomiast większość finansowania w badanym okresie (54,3%) przypadała na mężczyzn, co oznacza 
znaczącą przewagę kosztów finansowania na pacjenta wśród pacjentów płci męskiej w stosunku do kobiet, 
co może być związane z różnicami w kompozycji rodzajów świadczeń dla obydwu płci.
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Tab. 3 Koszty bezpośrednie w latch 2015-2017 w podziale na płeć

Płeć\rok
2015 2016 2017 2015 2016 2017

populacja finansowanie *1000 PLN
Mężczyźni 112 065 108 283 105 910 63 775 65 192 70 610
Kobiety 126 532 123 713 120 640 54 663 54 686 58 765
ŁĄCZNIE 238 597 231 996 226 550 118 438 119 878 129 375

Podobnie jak w przypadku liczby pacjentów, spadkowi ulegała również liczba świadczeń ogółem w wybranych 
grupach rozpoznań (średniorocznie o 4,1%). Przeważającym rodzajem świadczeń były ambulatoryjne świadczenia 
specjalistyczne, które stanowiły ok. 60% wszystkich rodzajów świadczeń w badanym okresie. Świadczenia 
podstawowej opieki zdrowotnej stanowiły ponad 32%, zaś leczenia szpitalnego i rehabilitacji odpowiednio ok. 5% 
i 1,5% liczby świadczeń łącznie. Pozostałe rodzaje świadczeń występowały w stosunkowo niskiej liczbie (stanowiły 
ok. 0,1% świadczeń).

Do spadku liczby świadczeń w badanym okresie przyczyniły się dwie największe kategorie świadczeń opieki 
zdrowotnej, tj. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (spadek o 5,6% w latach 2015-2017) oraz podstawowa 
opieka zdrowotna (spadek o 14,1%). Pozostałe kategorie uległy wzrostowi. Wartą odnotowania kwestią jest 
stały spadek proporcji świadczeń z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej, jako jedynej kategorii, w kompozycji 
wszystkich rodzajów świadczeń.

Praktycznie wszystkie rodzaje świadczeń odnotowały wzrost kosztów finansowania, przy czym ocena kosztów 
podstawowej opieki zdrowotnej jest utrudniona ze względu na finansowanie tej kategorii za pomocą ryczałtu. 
Najbardziej znaczącą kategorią wydatków były koszty przeznaczane na leczenie szpitalne, stanowiące w badanym 
okresie ponad 80% wszystkich kosztów, co warte jest odnotowania, przy rosnącym znaczeniu w kompozycji 
wszystkich rodzajów kosztów. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne stanowiły ok. 15% kosztów finansowania 
wśród wszystkich rodzajów świadczeń łącznie jednak zauważalny był spadek znaczenia tej kategorii na tle 
pozostałych rodzajów świadczeń w badanych latach.

Tab. 4 Główne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej z udziałem liczby pacjentów oraz finansowania wykazywanymi  
z rozpoznaniem „L40.X oraz M07.X”. 

 Nazwa rodzaju świadczeń opieki 
zdrowotnej 

Liczba pacjentów Finansowanie w tys. PLN
2015 2016 2017 2015 2016 2017

01 PODSTAWOWA OPIEKA 
ZDROWOTNA 106 853 95 556 91 773 19 22 29

02 AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA 
SPECJALISTYCZNE 180 053 174 419 169 882 18 167 18 171 18 444

03 LECZENIE SZPITALNE 14 690 14 897 14 792 97 660 99 089 107 890
05 REHABILITACJA LECZNICZA 4 432 4 641 4 803 2 115 2 119 2 442
11 ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE 
KONTRAKTOWANE 125 153 184 265 283 371

14 ŚWIADCZENIA  PIELĘGNACYJNE 
I OPIEKUŃCZE 19 16 20 213 194 198

16 RATOWNICTWO MEDYCZNE 41 23 46 0 0 0
ŁĄCZNIE 306 213* 289 705* 281 500* 118 438** 119 878** 129 373**

*Ponieważ pacjent może być wykazany w więcej niż jednym rodzaju świadczeń suma liczby pacjentów w poszczególnych 
rodzajach świadczeń jest wyższa od liczby unikalnych pacjentów w badanych rozpoznaniach.
**Nieznaczne różnice między łączną kwotą finansowania analizowanych rozpoznań liczoną w podziale na płeć, rodzaj 
świadczeń, podział wojewódzki i rodzaj świadczeń wynikają ze sposobu raportowania danych, m.in. zaokrągleń.
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3.2.1.2. Liczba pacjentów w grupach rozpoznań (ICD-10)

W badanym okresie zdecydowanie największą grupę pacjentów wśród analizowanych rozpoznań stanowili 
chorzy na łuszczycę pospolitą (nie licząc niezdefiniowanych szczegółowo rozpoznań L40 i M07). Pod względem 
chorobowości na kolejnych miejscach uplasowała się łuszczyca stawowa oraz inne łuszczycowe artropatie. Liczba 
pacjentów w okresie 2015-2017 spadała w większości kategorii. Wyjątek stanowiła przede wszystkim liczba chorych 
na łuszczycę stawową, łuszczycową spondyloartropatie i inne łuszczycowe artropatie. Wzrost chorobowości 
w tych rozpoznaniach wyniósł w latach 2015-2017 ponad 10%.

Łączne koszty uległy wzrostowi tylko i wyłącznie za sprawą trzech największych kategorii wydatkowych, tj. 
wydatkom na łuszczycę stawową i pospolitą oraz na inne łuszczycowe artropatie, przy czym ten wzrost wydatków 
miał przede wszystkim miejsce w 2017 (zmiana w tym roku odpowiadała za 85,2% zmiany w badanym okresie). 
Koszty finansowania tych trzech rozpoznań wzrosły w omawianym czasie z 83,7% do 85,0% kosztów łącznie dla 
grup L40 i M07. Biorąc pod uwagę łączne koszty nominalne pozostałych kategorii praktycznie nie uległy one 
zmianie w latach 2015-2017.

Tab. 5 Odsetek występowania i finansowania łącznie danego rozpoznania w grupach L40 i M07 łącznie

ICD-10
Liczba pacjentów Finansowanie w tys. zł

2015 2016 2017 2015 2016 2017
L40 60,2% 58,9% 58,0% 8,0% 7,8% 7,2%
L40.0 23,2% 23,1% 23,0% 33,4% 34,6% 35,1%
L40.1 0,2% 0,2% 0,2% 0,9% 0,8% 0,8%
L40.2 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0%
L40.3 1,5% 1,6% 1,6% 1,2% 1,2% 1,0%
L40.4 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0%
L40.5 2,2% 2,6% 3,0% 42,2% 41,4% 42,2%
L40.8 1,3% 1,2% 1,3% 0,7% 0,7% 0,6%
L40.9 1,2% 1,3% 1,4% 0,4% 0,5% 0,3%

M07 6,6% 7,3% 7,6% 2,7% 2,8% 2,7%
M07.0 0,8% 0,8% 0,7% 0,4% 0,3% 0,3%
M07.1 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,6% 0,7%
M07.2 0,4% 0,4% 0,5% 1,3% 1,1% 1,0%
M07.3 1,8% 2,0% 2,2% 8,1% 8,1% 7,7%
M07.4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
M07.5 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
M07.6 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Zarówno chorobowość jak i koszty finansowania w grupach rozpoznań były największe w przypadku kategorii, dla 
których istnieją programy lekowe, tj. łuszczycy pospolitej dla programu leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci 
łuszczycy plackowatej oraz łuszczycy stawowej, okaleczającego zapalenia stawów, łuszczycowej spondyloartropatii 
i innych łuszczycowych artropatii dla programu leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej. 
Finansowanie programów leczenia łuszczycowego zapalenia stawów i łuszczycy plackowatej stanowiło w 2017 r. 
odpowiednio  64,2% oraz 48,4% kosztów finansowania rozpoznań, do których wspomniane programy lekowe 
mają zastosowanie.

32



Tab. 6 Populacja i finansowanie łuszczycy i powiązanych artropatii 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017
 populacja* finansowanie (tys. zł)**
Łuszczyca (rozpoznanie 
L40.X) 261 890 249 395 242 441 102 874 104 251 113 142

w tym:
Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna 166 875 160 131 155 190 15 186 15 038 15 160

Leczenie szpitalne 14 462 14 576 14 514 87 194 88 595 97 400
w tym:
Programy lekowe 1 200 1 444 1 741 44 049 46 817 54 311

Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit 
(rozpoznanie M07.X)

28 735 29 989 30 674 15 565 15 627 16 232

w tym:
Ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna 20 097 20 965 21 227 2 981 3 133 3 284

Leczenie szpitalne 422 499 438 10 466 10 494 10 490
w tym:
Programy lekowe 324 361 405 9 994 9 959 10 431

*Ponieważ pacjent może być wykazany w więcej niż jednym rodzaju świadczeń suma liczby pacjentów w poszczególnych 
rodzajach świadczeń jest wyższa od liczby unikalnych pacjentów w badanych rozpoznaniach.
**Nieznaczne różnice między łączną kwotą finansowania analizowanych rozpoznań liczoną w podziale na płeć, rodzaj 
świadczeń, podział wojewódzki i rodzaj świadczeń wynikają ze sposobu raportowania danych, m.in. zaokrągleń. 

Programy lekowe stanowiły ponad połowę kosztów finansowania leczenia szpitalnego w rozpoznaniu L40 
(łuszczyca), zaś ich znacznie w kompozycji wyraźnie rosło w analizowanych latach. Koszty programów lekowych 
odpowiadały w całości za wzrost finansowania świadczeń ogółem w omawianym rozpoznaniu.

Znaczenie programów lekowych w rozpoznaniu M07 (artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit) było 
jeszcze większe. Również i w tym przypadku wzrost kosztów finansowania programów lekowych wynikał 
w całości z kształtowania się wydatków na program lekowe. Natomiast koszty programów lekowych stanowiły 
w badanym okresie ponad 95% finansowania leczenia szpitalnego artropatii powiązanych z łuszczycą by sięgnąć 
aż 99,4% kwoty tego finansowania w 2017 r.

3.2.1.3. Analiza populacji w oparciu o wiek oraz płeć z rozpoznaniami wg grup L40.X oraz M07.X 

3.2.1.3.1. Wszystkie rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej 

Rozkład liczby pacjentów wykazanych z rozpoznaniami ICD-10 L40.X oraz M07.X [Rys. 1] w oparciu o wiek 
i z uwzględnieniem płci wykazuje w latach 2015-2017 dużą stabilność. Mediana wieku mężczyzn we wszystkich 
latach okresu poddanego badaniu wyniosła 51 lat, zaś średnia wieku stopniowo rosła z 49,0 w 2015 r. do 49,4 
w 2016 i 49,9 w 2017 r. Zmienność badanej populacji pod kątem wieku ulegała nieznacznemu obniżeniu co 
związane jest z kształtowaniem się odchylenia standardowego na poziomie ok. 17 lat, przy minimalnym trendzie 
spadkowym tego wskaźnika.
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W przypadku kobiet współczynnik zmienności w latach 2015-2017 również ulegał stopniowemu obniżeniu. 
Złożyła się na to stopniowo rosnąca średnia wieku (z 51,3 w 2015 r., przez 52,1 w 2016 r. do 52,7 w 2017 r.) oraz 
nieznacznie spadające odchylenie standardowe kształtujące się w badanych latach na poziomie nieco poniżej 
18 lat. Warto zauważyć, że wzrost średniej wieku w populacji kobiet był szybszy niż w przypadku mężczyzn. 
Mediana wieku kobiet wzrosła z 55 w 2015 r. do 56 lat w 2017 r.

Wiek populacji męskiej charakteryzował się rozkładem dwumodalnym (z dominantą dla pacjentów w wieku ok. 
60 i 40 lat). W przypadku kobiet taka własność praktycznie nie występowała.

Rys. 1  Rozkład liczby pacjentów z uwzględnieniem płci i wieku we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej

2015
Płeć męska Płeć żeńska

2016
Płeć męska Płeć żeńska

2017
Płeć męska Płeć żeńska
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3.2.1.3.2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Rozkład liczby pacjentów wykazanych z rozpoznaniami ICD-10 L40.X oraz M07.X [Rys. 2] w ramach 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w oparciu o wiek i z uwzględnieniem płci, podobnie jak dla 
wszystkich rozpoznań łącznie, wykazuje w latach 2015-2017 dużą stabilność. 

Zarówno średni wiek, odchylenie standardowe, jaki i mediana są nieznacznie wyższe od analogicznych 
wartości dla całej populacji płci męskiej. Średni wiek wśród mężczyzn, których dotyczy procedury w ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wyniósł w latach 2015-2017 odpowiednio 49,5, 49,9 oraz 50,6, zaś mediana 
wieku kształtowała się w przedziale 52-53 lata.

W przypadku kobiet zarówno średnia wieku jak i mediana również kształtowały się na poziomie zbliżonym do 
wskaźników dla wszystkich rodzajów świadczeń. Średni wiek wzrósł z 51,5 w 2015 r. do 53,1 w 2017 r. natomiast 
mediana z 55 do 57. Nieznacznie niższe było odchylenie standardowe. Wskaźnik zmienności wśród pacjentów 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej płci żeńskiej, podobnie jak dla wszystkich rodzajów świadczeń uległ 
w badanym okresie zmniejszeniu.

Rys. 2 Rozkład liczby pacjentów z uwzględnieniem płci i wieku w latach 2015-2017 w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej

2015
Płeć męska Płeć żeńska

2016
Płeć męska Płeć żeńska
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3.2.1.3.3. Leczenie szpitalne

Rozkład liczby pacjentów w wybranych rozpoznaniach w ramach lecznictwa szpitalnego ze względu na wiek 
i płeć w latach 2015-2017 wykazuje jeszcze wyższą stabilność niż w wypadku opieki ambulatoryjnej. Podstawowe 
statystyki opisowe dla tej populacji w badanym okresie zmieniały się w jeszcze niższym stopniu niż w pozostałych 
badanych rodzajach świadczeń, przy czym zarówno średni wiek, odchylenie standardowe jak i mediana znajdują 
się na niższych poziomach niż w wypadku wskaźników dla wszystkich rodzajów świadczeń.

Wśród mężczyzn średni wiek wynosił nieco powyżej 47 lat a mediana kształtowała się na poziomie 48 lat w całym 
badanym okresie. W przypadku kobiet średnia wyniosła nieco powyżej 50 lat, zaś mediana 54 lata w okresie 2015-2017.

W przypadku leczenia szpitalnego mężczyzn rozkład dwumodalny widoczny jest wyraźniej niż w przypadku 
całej populacji, zaś dominanty przypadają na podobne lata życia pacjenta.

Rys. 3 Rozkład liczby pacjentów z uwzględnieniem płci i wieku w latach 2015-2017 w ramach lecznictwa szpitalnego

2015
Płeć męska Płeć żeńska

2016
Płeć męska Płeć żeńska
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3.2.2. Populacja i koszty - dane w podziale na województwa w latach 2015-2017

Pod względem liczby pacjentów leczonych w wybranych rozpoznaniach przodują województwa największe – 
w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim procedurom medycznym poddana była łącznie 
jedna trzecia wszystkich chorych na łuszczycę i łuszczycowe artropatie w kraju.

Spadek liczby pacjentów w badanym okresie dotyczył wszystkich województw, przy czym był najwyższy w przypadku 
województw łódzkiego, zachodniopomorskiego i śląskiego. Najniższe spadki obserwowano w województwie 
pomorskim, wielkopolskim i małopolskim.

Tab. 7 Liczba pacjentów oraz finasowanie terapii we wszystkich rodzajach świadczeń w podziale na województwa

Wyszczególnienie
Liczba pacjentów Finansowanie w tys. zł

2015 2016 2017 2015 2016 2017
01 DOLNOŚLĄSKI 17 796 17 409 17 191 9 775 9 155 9 698
02 KUJAWSKO-POMORSKI 15 610 15 151 14 828 7 553 7 588 7 573
03 LUBELSKI 13 474 12 926 12 725 5 946 5 276 5 591
04 LUBUSKI 6 673 6 653 6 318 1 552 1 681 2 106
05 ŁÓDZKI 16 475 15 891 15 174 8 421 8 506 9 080
06 MAŁOPOLSKI 17 920 17 496 17 491 10 172 10 218 11 877
07 MAZOWIECKI 30 709 30 214 29 553 14 194 14 502 17 279
08 OPOLSKI 5 212 5 078 4 913 2 078 2 058 2 020
09 PODKARPACKI 14 391 13 933 13 658 6 536 6 959 7 407
10 PODLASKI 8 385 8 079 7 863 3 346 3 214 3 147
11 POMORSKI 16 080 15 600 15 752 7 490 8 222 9 449
12 ŚLĄSKI 30 308 29 352 28 104 15 420 15 888 15 064
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 7 003 6 810 6 679 4 103 4 369 5 244
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 9 900 9 690 9 250 3 330 3 384 3 484
15 WIELKOPOLSKI 19 339 19 057 18 876 12 546 12 409 13 432
16 ZACHODNIOPOMORSKI 11 815 11 315 10 933 5 978 6 452 6 925
ŁĄCZNIE 241 090* 234 654* 229 308* 118 438** 119 878** 129 375**

*Ze względu na migracje między województwami suma liczby pacjentów w poszczególnych grupach rozpoznań jest wyższa 
od liczby unikalnych pacjentów w badanych rozpoznaniach w skali kraju.
**Nieznaczne różnice między łączną kwotą finansowania analizowanych rozpoznań liczoną w podziale na płeć, rodzaj 
świadczeń, podział wojewódzki i rodzaj świadczeń wynikają ze sposobu raportowania danych, m.in. zaokrągleń.
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Koszty finansowania wzrosły w największym stopniu w województwach lubuskim, świętokrzyskim i pomorskim, 
zaś w pięciu województwach uległy obniżeniu. Zmienność kosztów w poszczególnych województwach była 
stosunkowo wysoka, szczególnie w województwach lubuskim, świętokrzyskim, pomorskim i mazowieckim. 
W rezultacie wskaźnik zmienności dla tych województw wyniósł ponad 10%.

Warty odnotowania jest brak zależności między zmianą liczby pacjentów w poszczególnych województwach 
a zmianą kosztów finansowania w analizowanym okresie co obrazuje poniższy rysunek. 

Rys. 4 Zmiany liczby pacjentów i kosztów finansowania w latach 2015-2017 dla poszczególnych województw

Sytuacja w przypadku świadczeń z tytułu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej kształtuje się podobnie. 
W każdym z województw w badanym okresie zanotowano spadek liczby pacjentów. Natomiast koszty finansowania 
dla dwunastu województw uległy wzrostowi, przy czym województwa w których zanotowano największy wzrost 
(m.in. kujawsko-pomorskie, małopolskie, dolnośląskie) nie pokrywały się z województwami, w których zanotowano 
największe wzrosty dla wszystkich rodzajów świadczeń.
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Tab. 8 Liczba pacjentów oraz finasowanie terapii w ramach AOS w podziale na województwa

Wyszczególnienie
Liczba pacjentów Finansowanie w tys. zł

2015 2016 2017 2015 2016 2017
01 DOLNOŚLĄSKI 13 605 13 253 13 081 1 287 1 357 1 381
02 KUJAWSKO-POMORSKI 12 260 11 927 11 647 1 077 1 123 1 145
03 LUBELSKI 9 729 9 354 9 111 1 043 1 041 1 085
04 LUBUSKI 4 906 4 919 4 557 419 449 415
05 ŁÓDZKI 12 532 12 218 11 559 1 177 1 197 1 183
06 MAŁOPOLSKI 13 520 12 907 12 789 1 423 1 439 1 511
07 MAZOWIECKI 22 545 22 154 21 457 2 422 2 395 2 449
08 OPOLSKI 4 008 3 868 3 750 434 415 419
09 PODKARPACKI 11 014 10 544 10 333 1 107 1 091 1 126
10 PODLASKI 6 391 6 159 6 100 561 559 600
11 POMORSKI 11 807 11 211 11 280 1 115 1 086 1 149
12 ŚLĄSKI 23 591 22 916 22 030 2 315 2 347 2 189
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 5 070 4 904 4 814 512 503 515
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 7 872 7 646 7 294 797 780 779
15 WIELKOPOLSKI 13 166 12 923 12 899 1 587 1 588 1 676
16 ZACHODNIOPOMORSKI 8 595 8 068 7 762 890 799 821
ŁĄCZNIE 180 611* 174 971* 170 463* 18 167** 18 171** 18 444**

*Ze względu na migracje między województwami suma liczby pacjentów w poszczególnych grupach rozpoznań i świadczeń 
jest wyższa od liczby unikalnych pacjentów w skali kraju.
**Nieznaczne różnice między łączną kwotą finansowania analizowanych rozpoznań liczoną w podziale na płeć, rodzaj 
świadczeń, podział wojewódzki i rodzaj świadczeń wynikają ze sposobu raportowania danych, m.in. zaokrągleń.

W przypadku liczby pacjentów i finansowania leczenia szpitalnego obserwowana jest sytuacja zbliżona do tej dla 
wszystkich rodzajów świadczeń. W największych województwach wykonywana jest największa liczba procedur, 
największa jest również skala finansowania – pięć największych województw (mazowieckie, śląskie, małopolskie, 
wielkopolskie, dolnośląskie) odpowiadało za ponad 51% wszystkich pacjentów oraz ponad 52% całości finansowania.
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Tab. 9 Liczba pacjentów oraz finasowanie terapii w ramach SZP w podziale na województwa

Wyszczególnienie
Liczba pacjentów Finansowanie w tys. zł

2015 2016 2017 2015 2016 2017
01 DOLNOŚLĄSKI 1 431 1 384 1 414 8 390 7 681 8 150
02 KUJAWSKO-POMORSKI 892 937 867 6 312 6 361 6 290
03 LUBELSKI 763 771 805 4 772 4 116 4 381
04 LUBUSKI 298 277 338 1 106 1 212 1 662
05 ŁÓDZKI 960 946 946 7 190 7 249 7 816
06 MAŁOPOLSKI 1 012 1 066 1 201 8 409 8 457 9 962
07 MAZOWIECKI 2 318 2 348 2 505 11 046 11 383 14 117
08 OPOLSKI 324 375 364 1 541 1 539 1 475
09 PODKARPACKI 972 984 919 5 282 5 707 6 058
10 PODLASKI 352 376 317 2 737 2 601 2 477
11 POMORSKI 854 845 864 6 234 6 978 8 117
12 ŚLĄSKI 1 658 1 746 1 556 12 837 13 291 12 599
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 543 539 578 3 489 3 738 4 561
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 563 581 525 2 495 2 571 2 668
15 WIELKOPOLSKI 1 272 1 317 1 257 10 825 10 663 11 605
16 ZACHODNIOPOMORSKI 863 878 844 4 993 5 543 5 954
ŁĄCZNIE 15 075* 15 370* 15 300* 97 660** 99 089** 107 890**

*Ze względu na migracje między województwami suma liczby pacjentów w poszczególnych grupach rozpoznań i świadczeń 
jest wyższa od liczby unikalnych pacjentów w skali kraju.
**Nieznaczne różnice między łączną kwotą finansowania analizowanych rozpoznań liczoną w podziale na płeć, rodzaj 
świadczeń, podział wojewódzki i rodzaj świadczeń wynikają ze sposobu raportowania danych, m.in. zaokrągleń.

W tym przypadku widoczna jest zależność liczby pacjentów i skali finansowania, przy czym zależność ta jest 
istotna statystycznie przy poziomie istotności 5%. Nie powinno być to zaskoczeniem biorąc pod uwagę sposób 
finansowania procedur przez płatnika oparty na taryfach.

Rys. 5 Zmiany liczby pacjentów i kosztów finansowania leczenia szpitalnego w latach 2015-2017 dla poszczególnych 
województw
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3.2.3. Wskaźniki chorobowości rocznej oraz finansowania w podziale na województwa w latach 
2015-2017 dla pacjentów wykazanych z rozpoznaniami L40.X oraz M07.X

Zmiana liczby pacjentów chorujących na łuszczycę i łuszczycowe zapalenie stawów i finansowania na 100  000 
mieszkańców w poszczególnych województwach była stosunkowo homogeniczna w okresie 2015-2016. W 2016 roku 
wskaźnik zmienności dynamiki liczby pacjentów wyniósł 1,0%. Analogiczny wskaźnik dla kosztów finansowania 
w poszczególnych województwach w 2016 r. wyniósł zaś 1,6%.

W przypadku roku 2017 zmienność była zdecydowanie większa. Wskaźnik zmienności dla dynamik liczby 
pacjentów i finansowania wyniósł odpowiedni 5,5% oraz 8,0%. W przypadku liczby pacjentów nie łączyło się to 
z porównywalną skalą zmiany liczby pacjentów w poszczególnych województwach łącznie, co może świadczyć 
o zwiększonych migracjach pacjentów między województwami. W przypadku kosztów finansowania było to 
związane ze znaczącym wzrostem łącznych kosztów.

W 2017 roku liczba pacjentów na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach waha się od poniżej 
500 w województwie opolskim do ponad 700 w województwie kujawsko-pomorskim. W przypadku finansowania 
na 100 tys. osób wskaźnik zmienności jest zdecydowanie wyższy (21,4% wobec 10,2% dla liczby pacjentów) zaś 
wartości wahają się od nieco powyżej 200 tys. zł dla województwa opolskiego do ponad 400 tys. dla świętokrzyskiego 
i zachodniopomorskiego. Jedną z hipotez tłumaczących wysoką zmienność finansowania na 100 tys. mieszkańców 
jest migracja pacjentów między województwami, której skala mogła znacząco wzrosnąć w 2017 r. oraz różne 
kompozycje rodzajów świadczeń w poszczególnych województwach.

Tab. 10 Wskaźniki chorobowości i finansowania na 100 tys. mieszkańców danego województwa w ramach wszyst-
kich rodzajów świadczeń

Wszystkie rodzaje świadczeń
Liczba pacjentów Finansowanie w tys. zł

2015 2016 2017 2015 2016 2017
01 DOLNOŚLĄSKI 612,8 599,5 592,3 336,6 315,3 334,1
02 KUJAWSKO-POMORSKI 748,2 727,0 711,9 362,1 364,1 363,6
03 LUBELSKI 629,7 605,9 598,5 277,9 247,3 263,0
04 LUBUSKI 655,5 653,9 621,3 152,4 165,2 207,1
05 ŁÓDZKI 660,7 639,4 612,8 337,7 342,2 366,7
06 MAŁOPOLSKI 531,3 517,3 515,7 301,6 302,1 350,2
07 MAZOWIECKI 574,1 563,1 548,8 265,4 270,3 320,9
08 OPOLSKI 523,3 511,4 496,2 208,6 207,2 204,1
09 PODKARPACKI 676,4 654,9 641,5 307,2 327,1 347,9
10 PODLASKI 705,3 680,8 663,8 281,4 270,8 265,6
11 POMORSKI 696,8 673,7 677,7 324,6 355,1 406,5
12 ŚLĄSKI 663,1 643,8 617,9 337,3 348,5 331,2
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 557,0 543,5 535,3 326,3 348,7 420,3
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 687,7 674,6 645,1 231,3 235,6 243,0
15 WIELKOPOLSKI 556,5 547,4 541,0 361,0 356,4 385,0
16 ZACHODNIOPOMORSKI 690,7 662,4 641,0 349,5 377,7 406,0
POLSKA 620,7 603,6 589,5 308,1 311,9 336,6
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W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów świadczeń 
zmienność zarówno liczby pacjentów jak i finansowania w poszczególnych województwach w 2016 r.  była niska. 
Zmienność dynamik obydwu wskaźników nie przekraczała 2%. W 2017 r. zmienność dynamik dla obydwu 
wskaźników wzrosła, jednak nie do stopnia obserwowanego dla wszystkich rodzajów świadczeń. Wskaźnik 
zmienności dynamiki liczby pacjentów w poszczególnych województwach wyniósł 4,0%, podobnie jak w przypadku 
finansowania.

W 2017 r. wskaźnik liczby pacjentów poddanych ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wahał się od nieco poniżej 
370 osób na 100 tys. w województwie wielkopolskim do prawie 560 osób w województwie kujawsko-pomorskim. 
W przypadku finansowania analogiczny wskaźnik wyniósł minimalnie ok. 41 tys. zł dla województwa lubuskiego 
i maksymalnie ponad 55 tys. zł dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Tab. 11 Wskaźniki chorobowości i finansowania na 100 tys. mieszkańców danego województwa w ramach AOS

Ambulatoryjna Opieka 
Specjalistyczna

Liczba pacjentów Finansowanie w tys. zł
2015 2016 2017 2015 2016 2017

01 DOLNOŚLĄSKI 468,5 456,4 450,7 44,3 46,7 47,6
02 KUJAWSKO-POMORSKI 587,7 572,3 559,2 51,6 53,9 55,0
03 LUBELSKI 454,7 438,5 428,5 48,8 48,8 51,0
04 LUBUSKI 481,9 483,5 448,2 41,1 44,1 40,8
05 ŁÓDZKI 502,6 491,6 466,8 47,2 48,2 47,8
06 MAŁOPOLSKI 400,9 381,6 377,1 42,2 42,5 44,5
07 MAZOWIECKI 421,5 412,9 398,5 45,3 44,6 45,5
08 OPOLSKI 402,4 389,5 378,8 43,6 41,8 42,3
09 PODKARPACKI 517,7 495,6 485,3 52,0 51,3 52,9
10 PODLASKI 537,6 519,0 515,0 47,2 47,1 50,7
11 POMORSKI 511,6 484,1 485,3 48,3 46,9 49,4
12 ŚLĄSKI 516,1 502,6 484,4 50,6 51,5 48,1
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 403,3 391,4 385,8 40,7 40,1 41,3
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 546,8 532,3 508,7 55,4 54,3 54,3
15 WIELKOPOLSKI 378,8 371,2 369,7 45,7 45,6 48,0
16 ZACHODNIOPOMORSKI 502,5 472,3 455,1 52,0 46,8 48,1
POLSKA 468,4 453,8 442,0 47,3 47,3 48,0

W latach 2015-2017 nastąpił nieznaczny wzrost liczby chorych na łuszczycę i powiązane artropatie poddanych 
leczeniu szpitalnemu na 100 000 mieszkańców. Nie był to jednak wzrost homogeniczny. Biorąc pod uwagę podział na 
województwa aż w dziewięciu z nich nastąpił spadek liczby pacjentów w badanym okresie, zaś zmienność dynamik 
tego wskaźnika kształtowała się na poziomie 5,0% w 2016 r. i aż 9,5% w 2017 r. Największa liczba pacjentów na 
100  000 mieszkańców w 2017 r. odnotowana była  w województwie zachodniopomorskim (49,5), podczas gdy 
najniższy wskaźnik zanotowano dla województwa lubuskiego (33,2).

Koszty finansowania w 2017 r. kształtowały się w przedziale 148,9 tys. zł na 100 000 mieszkańców w województwie 
opolskim do 365,6 tys. zł w województwie świętokrzyskim. Zmienność finansowania między województwami była 
zdecydowanie większa niż w przypadku liczby pacjentów (sięgnęła 25,4% wobec 15,8% dla liczby pacjentów na 
100 000 mieszkańców). Te wskaźniki mogą świadczyć o możliwości wzrostu migracji między województwami.
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Tab. 12 Wskaźniki chorobowości i finansowania na 100 tys. mieszkańców danego województwa w ramach SZP

Leczenie Szpitalne
Liczba pacjentów Finansowanie w tys. zł

2015 2016 2017 2015 2016 2017
01 DOLNOŚLĄSKI 49,3 47,7 48,7 288,9 264,5 280,8
02 KUJAWSKO-POMORSKI 42,8 45,0 41,6 302,6 305,3 302,0
03 LUBELSKI 35,7 36,1 37,9 223,0 192,9 206,0
04 LUBUSKI 29,3 27,2 33,2 108,6 119,1 163,5
05 ŁÓDZKI 38,5 38,1 38,2 288,4 291,7 315,6
06 MAŁOPOLSKI 30,0 31,5 35,4 249,3 250,0 293,7
07 MAZOWIECKI 43,3 43,8 46,5 206,5 212,1 262,2
08 OPOLSKI 32,5 37,8 36,8 154,7 155,0 148,9
09 PODKARPACKI 45,7 46,2 43,2 248,2 268,2 284,5
10 PODLASKI 29,6 31,7 26,8 230,3 219,2 209,1
11 POMORSKI 37,0 36,5 37,2 270,2 301,4 349,2
12 ŚLĄSKI 36,3 38,3 34,2 280,8 291,5 277,0
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 43,2 43,0 46,3 277,5 298,3 365,6
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 39,1 40,4 36,6 173,3 179,0 186,1
15 WIELKOPOLSKI 36,6 37,8 36,0 311,5 306,3 332,6
16 ZACHODNIOPOMORSKI 50,5 51,4 49,5 291,9 324,5 349,1
POLSKA 38,2 38,8 38,5 254,1 257,8 280,7

3.2.4. Programy lekowe
W ramach świadczeń z tytułu leczenia szpitalnego w rozpoznaniach związanych z łuszczycą i powiązanymi 
artropatiami dostępne są obecnie dwa programy lekowe. Pierwszy z nich dotyczy leczenia łuszczycowego zapalenia 
stawów o przebiegu agresywnym. Jest on powiązany z rozpoznaniami łuszczycy stawowej, okaleczającego zapalenia 
stawów, łuszczycowej spondyloartropatii oraz  innych łuszczycowych artropatii. Drugi z programów lekowych 
dotyczy leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej związanej z rozpoznaniem łuszczycy 
pospolitej.

3.2.4.1. Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym 

Liczba pacjentów biorących udział w programie lekowym leczenia łuszczycowego zapalenia stawów w okresie 
2015-2017 rosła systematycznie (średniorocznie o 18,3%). Należy zauważyć, że dynamika ta była wyższa niż 
w przypadku wszystkich chorych w rozpoznaniach łuszczycy stawowej, okaleczającego zapalenia stawów, 
łuszczycowej spondyloartropatii oraz  innych łuszczycowych artropatii.

 Jeżeli chodzi o finansowanie sytuacja przedstawiała się inaczej. W 2016 r. nastąpił nieznaczny spadek finansowania 
programu, zaś w kolejnym roku wzrost wyniósł 9,1%. W rezultacie finansowanie programu na pacjenta w latach 
2015-2017 wyraźnie spadło (z 39,1 tys. zł do 30,3 tys. zł). Dynamika finansowania programu rosła w zbliżonym 
tempie do kosztów leczenia w powiązanych rozpoznaniach łącznie (8,5% wobec 8,1%). Należy zauważyć, że mimo 
niskiej liczby osób objętych programem w stosunku do łącznej liczby pacjentów w rozpoznaniach łuszczycy 
stawowej, okaleczającego zapalenia stawów, łuszczycowej spondyloartropatii oraz  innych łuszczycowych artropatii 
(ok. 9,0% w 2017 r.) koszty programu lekowego stanowiły prawie 2/3 wydatków na leczenie tych rozpoznań.
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Rys. 6 Liczba pacjentów i finansowanie programu lekowego leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu 
agresywnym

Program lekowy leczenia łuszczycowego zapalenia stawów w 2017 r. dotyczył populacji nieco młodszej niż pacjenci 
o rozpoznaniach L40 i M07 łącznie, a także młodszej od pacjentów w tych grupach rozpoznań poddanych leczeniu 
szpitalnemu. Średnia wieku mężczyzn wyniosła niespełna 46 lat zaś mediana 45 lat. Dla kobiet analogiczne 
wskaźniki były nieco wyższe i wyniosły  48 lat i 49 lat. Wskaźnik zmienności populacji mężczyzn był nieznacznie 
niższy niż w przypadku kobiet (23,7% wobec 25,6%).

Rys. 7 Rozkład populacji pacjentów korzystających z programu lekowego leczenia łuszczycowego zapalenia stawów 
o przebiegu agresywnym
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Liczba pacjentów omawianego programu lekowego w czterech największych województwach (mazowieckie, 
śląskie, małopolskie, wielkopolskie) stanowiła niespełna 48% populacji wszystkich pacjentów objętych programem 
łącznie, zaś koszty z tego tytułu wykazane w tych województwach  stanowiły ponad 46% kosztów programu łącznie.  
Województwa te, z wyjątkiem mazowieckiego wykazywały też wyższe wskaźniki liczebności chorych w programach 
lekowych na 100 tys. mieszkańców niż średnia dla całej Polski. W 2017 r. wskaźnik ten był najwyższy w przypadku 
województwa kujawsko-pomorskiego (ok. 6 osób na każde 100  tys. mieszkańców objętych programem), zaś 
najniższy dla województwa opolskiego (1 osoba na 100 tys.). Województwa o najwyższym wskaźniku finansowania 
na 100 tys. mieszkańców pokrywały się z wskaźnikiem liczebności w stosunku do liczby mieszkańców. Świadczy to 
o homogeniczności kosztów finansowania programu na pacjenta między województwami, przy czym województwo 
pomorskie o największym finansowaniu programu na pacjenta i województwo warmińsko-mazurskie o najniższej 
wartości tego wskaźnika wydaja się być wartościami odstającymi w sensie statystycznym. 

Tab. 13 Populacji pacjentów i koszty programu lekowego leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu 
agresywnym w podziale na województwa

Wyszczególnienie
Populacja Finansowanie (tys. zł)

2015 2016 2017 2015 2016 2017
01 DOLNOŚLĄSKI 85 89 98 3 399 2 800 2 878
02 KUJAWSKO-POMORSKI 90 110 130 3 578 3 020 3 690
03 LUBELSKI 38 40 38 1 344 1 127 1 341
04 LUBUSKI 3 8 13 74 200 349
05 ŁÓDZKI 74 87 107 3 746 3 471 3 602
06 MAŁOPOLSKI 137 159 181 4 875 4 798 5 692
07 MAZOWIECKI 100 121 138 3 495 3 595 3 857
08 OPOLSKI 7 8 10 287 309 263
09 PODKARPACKI 68 75 84 1 939 2 394 2 385
10 PODLASKI 25 27 30 1 164 1 069 943
11 POMORSKI 45 60 70 2 468 2 552 2 945
12 ŚLĄSKI 143 171 207 5 286 5 447 5 758
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 23 32 42 848 868 1 336
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 12 15 20 483 495 438
15 WIELKOPOLSKI 105 129 144 4 884 4 577 4 804
16 ZACHODNIOPOMORSKI 56 78 104 1 996 2 638 3 178
Łącznie 1011* 1209* 1416* 39 866** 39 360** 43 459**

**Ze względu na migracje między województwami suma liczby pacjentów w poszczególnych grupach rozpoznań i świadczeń 
może być wyższa od liczby unikalnych pacjentów w skali kraju.

** Nieznaczne różnice między łączną kwotą finansowania analizowanych rozpoznań liczoną w podziale na płeć, rodzaj 
świadczeń, podział wojewódzki i rodzaj świadczeń wynikają ze sposobu raportowania danych, m.in. zaokrągleń. 
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3.2.4.2. Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej

Liczba pacjentów biorących udział w programie lekowym leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy 
plackowatej w badanym okresie rosła systematycznie (średnioroczny wzrost na poziomie 23,6%). Również 
koszty finansowania rosły w podobnym tempie (średniorocznie o 22,7%). W rezultacie średni koszt programu na 
pacjenta nie uległ znaczącej zmianie w latach 2015-2017. Podobnie jak w przypadku programu lekowego leczenia 
łuszczycowego zapalenia stawów program leczenia łuszczycy plackowatej obejmował stosunkowo niski odsetek 
pacjentów z rozpoznaniem, dla którego miał on zastosowanie. Było to jedynie ok. 1% wszystkich pacjentów 
w rozpoznaniu łuszczyca pospolita w 2017 r., podczas gdy koszty programu wyniosły prawie połowę finansowania 
leczenia pacjentów w tym rozpoznaniu. W latach 2015-2017 koszty programu w całości kosztów leczenia łuszczycy 
pospolitej wzrosły z 37,0% do 48,4%.

Rys. 8 Liczba pacjentów i finansowanie programu lekowego leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy 
plackowatej

Program lekowy leczenia łuszczycy plackowatej w 2017 r., podobnie jak wcześniej omawiany program leczenia 
łuszczycowego zapalenia stawów, dotyczył populacji nieco młodszej niż pacjenci o rozpoznaniach L40 i M07 
łącznie, a także młodszej od pacjentów w tych grupach rozpoznań poddanych leczeniu szpitalnemu. Średnia wieku 
mężczyzn wyniosła ok. 45 lat zaś mediana  43 lata. Dla kobiet analogiczne wskaźniki były nieco wyższe i wyniosły  47 
lat i 48 lat. Podobnie jak w przypadku wcześniej omawianego programu wskaźnik zmienności populacji mężczyzn 
był nieznacznie niższy niż w przypadku kobiet (27,4% wobec 29,9%).

Rys. 9 Rozkład populacji pacjentów korzystających z programu lekowego leczenia łuszczycy plackowatej
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Ze względu na niewielką ilość pacjentów objętych programem leczenia łuszczycy plackowatej w Polsce, 
zarówno liczebność jak i finansowanie programu w poszczególnych województwach wykazuje ogromne różnice. 
W województwie opolskim i podlaskim liczba pacjentów nim objętych w 2017 r. wynosiła po 4 osoby zaś 
w mazowieckim 124. W tych województwach finansowanie programu również było znacznie zróżnicowane i wynosiło 
od niespełna 0,1 mln zł do prawie 4,6 mln zł. Wzrost liczebności pacjentów programu oraz jego finansowania 
w latach 2015-2017 również nie był równomierny. W jednym województwie nastąpił spadek liczebności uczestników 
programu (kujawsko-pomorskie), zaś w innych zanotowano dwukrotny jego wzrost (podkarpackie, świętokrzyskie). 
W przypadku finansowania w województwie opolskim nastąpił jego spadek o 1/3, zaś w wielkopolskim koszty 
programu zwiększyły się dwuipółkrotnie. 

Również wskaźniki liczebności osób objętych programem oraz finansowania na 100 tys. mieszkańców wykazywał 
znaczące zróżnicowanie między województwami. W województwie świętokrzyskim w 2017 r. liczba pacjentów 
objętych programem wyniosła 5,6 na 100 tys. mieszkańców, zaś w podlaskim ponad szesnastokrotnie mniej (0,3). 
Różnica między tymi województwami jeżeli chodzi o finansowanie była jeszcze większa (odpowiednio 156 tys. zł 
na 100 tys. mieszkańców oraz 8 tys. zł na 100 tys. mieszkańców).

Tab. 14 Populacji pacjentów i koszty programu lekowego leczenia łuszczycy plackowatej w podziale na województwa

Wyszczególnienie
Populacja Finansowanie * 1000 PLN

2015 2016 2017 2015 2016 2017
01 DOLNOŚLĄSKI 41 51 53 1 305 1 506 1 637
02 KUJAWSKO-POMORSKI 26 35 25 518 1 052 642
03 LUBELSKI 17 17 21 500 458 607
04 LUBUSKI 8 10 11 277 245 408
05 ŁÓDZKI 25 38 49 963 1 316 1 637
06 MAŁOPOLSKI 28 28 38 765 746 1 052
07 MAZOWIECKI 67 82 124 2 492 2 995 4 587
08 OPOLSKI 4 4 4 149 91 99
09 PODKARPACKI 24 35 49 665 956 1 222
10 PODLASKI 4 5 4 129 117 99
11 POMORSKI 46 52 71 1 438 2 003 2 692
12 ŚLĄSKI 55 60 63 1 737 1 925 1 624
13 ŚWIĘTOKRZYSKI 33 46 70 1 355 1 652 1 943
14 WARMIŃSKO-MAZURSKI 27 27 32 814 841 963
15 WIELKOPOLSKI 29 40 56 823 996 2 027
16 ZACHODNIOPOMORSKI 19 21 22 665 614 742
Łącznie 453* 551* 692* 14 596** 17 513** 21 979**

*Ponieważ pacjent może być wykazany w więcej niż jednej grupie rozpoznań suma liczby pacjentów w poszczególnych 
grupach rozpoznań może być wyższa od liczby unikalnych pacjentów w badanych rozpoznaniach.
** Nieznaczne różnice między łączną kwotą finansowania analizowanych rozpoznań liczoną w podziale na płeć, rodzaj 
świadczeń, podział wojewódzki i rodzaj świadczeń wynikają ze sposobu raportowania danych, m.in. zaokrągleń.
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3.3 PODSTAWOWE WNIOSKI

• W latach 2015-2017 obserwowany był wzrost finansowania leczenia łuszczycy i łuszczycowych artropatii. 
Koszty finansowania leczenia tych chorób rosły średniorocznie o ok. 4,5% by wynieść  129,4 mln zł.  Większość 
wzrostu finansowania obserwowanego w badanym okresie miało miejsce w 2017 r.

• W analizowanych latach populacja chorych z rozpoznaniami wskazującymi łuszczycę i łuszczycowe zapalenie 
stawów objętych świadczeniami finansowanymi przez płatnika publicznego spadała średniorocznie o ok. 2,6%.

• Wśród chorych obserwowana była przewaga liczby pacjentów płci żeńskiej. Natomiast większość finansowania 
w badanym okresie przypadała na mężczyzn, co oznacza znaczącą przewagę kosztów finansowania na 
pacjenta wśród pacjentów płci męskiej w stosunku do kobiet, co może być związane z różnicami w kompozycji 
rodzajów świadczeń dla obydwu płci.

• Zdecydowanie największą grupą pacjentów wśród analizowanych rozpoznań stanowili chorzy na łuszczycę 
pospolitą. Pod względem chorobowości na kolejnych miejscach uplasowała się łuszczyca stawowa oraz inne 
łuszczycowe artropatie.

• Podobnie jak w przypadku liczby pacjentów, spadkowi ulegała również liczba świadczeń ogółem w wybranych 
grupach rozpoznań. Do spadku liczby świadczeń w badanym okresie przyczyniły się dwie z największych 
kategorii świadczeń opieki zdrowotnej, tj. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz podstawowa 
opieka zdrowotna.

• Praktycznie wszystkie rodzaje świadczeń odnotowały wzrost kosztów finansowania. Najbardziej znaczącą 
kategorią wydatków były koszty przeznaczane na leczenie szpitalne, przy rosnącym ich znaczeniu 
w kompozycji wszystkich rodzajów kosztów.

• Wzrost kosztów leczenia szpitalnego w dużym stopniu wynikał ze znacznego wzrostu kosztów programów 
lekowych leczenia łuszczycowego zapalenia stawów i łuszczycy plackowatej. Finansowanie tych programów 
stanowiło w 2017 r. odpowiednio  64,2% oraz 48,4% kosztów finansowania rozpoznań, do których wspomniane 
programy lekowe mają zastosowanie. 

• W badanych latach ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, stanowiące drugą kategorię świadczeń pod 
względem finansowania, odnotowały zauważalny spadek znaczenia na tle pozostałych rodzajów świadczeń.

• Koszty finansowania w grupach rozpoznań uległy wzrostowi tylko i wyłącznie za sprawą trzech największych 
kategorii wydatkowych, tj. wydatkom na łuszczycę pospolitą, stawową oraz na inne łuszczycowe artropatie.

• Pod względem liczby pacjentów leczonych w wybranych rozpoznaniach oraz ich finansowania przodują 
województwa największe – w województwie mazowieckim, śląskim i wielkopolskim procedurom medycznym 
poddane było łącznie jedna trzecia wszystkich chorych na łuszczycę i łuszczycowe artropatie w kraju. 
Finansowanie świadczeń w tych województwach stanowiło ok. 35% finansowania ogółem w Polsce.

• Koszty finansowania wzrosły w największym stopniu w województwach lubuskim i świętokrzyskim 
i pomorskim, zaś pięciu województwach uległy obniżeniu. Zmienność kosztów w poszczególnych 
województwach była stosunkowo wysoka, szczególnie w 2017 r., co mogło być związane ze zwiększoną 
migracją pacjentów między województwami.

• W 2017 roku liczba pacjentów na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach wahała się od 
poniżej 500 w województwie opolskim do ponad 700 w województwie kujawsko-pomorskim. W przypadku 
finansowania na 100 tys. osób wartości wahały się od nieco powyżej 200 tys. zł dla województwa opolskiego 
do ponad 400 tys. dla Świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.
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3.4. ŹRÓDŁA

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych –  
Dz. U. 2016.1793 t. j. 

2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia – Dz. U. 2016.1535 t. j.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji 

gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich 
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych – Dz. U. 
2016.192 t. j.

4. www.gus.gov.pl stan na dzień 30 VI; dostęp z dnia 10 listopada 2017 r. 
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ANALIZA WYDATKÓW 
Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
ZWIĄZANYCH Z ŁUSZCZYCĄ 
I ŁZS W ROKU 2017

4

ŁU
SZ

CZ
YC

A
A

RT
RO

PA
TI

E

świadczenia związane 
z niezdolnością do pracy

2017 r.

świadczenia związane 
z niezdolnością do pracy

2017 r.

29,3 mln zł

26,6 mln zł

koszty absencji 
chorobowych

2017 r.

renty z tytułu niezdolności 
do pracy 2017 r.

12,6 mln zł

19,5 mln zł
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koszty absencji 
chorobowych

2017 r.

renty z tytułu 
niezdolności do pracy 

2017 r.

6,3 mln zł

11,8 mln zł

przeciętna
absencja

chorobowa
2017 r.

skumulowana
absencja

chorobowa
2017 r.

13 dni 27 dni

przeciętna
absencja

chorobowa
2017 r.

skumulowana
absencja

chorobowa
2017 r.

15 dni 33 dni
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W niniejszej analizie zostaną przedstawione w różnych przekrojach 
wydatki poniesione na świadczenia z ubezpieczeń społecznych 
związane z łuszczycą (wg Klasyfikacji ICD-10 – L40) oraz z artropatiami 
towarzyszącymi łuszczycy i chorobom jelit (wg Klasyfikacji ICD-10 – 
M07).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w swoich zasobach informatycznych 
odnotowuje trzy znaki określające jednostkę chorobową w Klasyfikacji 
ICD-10. Stąd też, możemy przeanalizować jedynie  jednostkę chorobową 
M07 jako całość.

Przypominamy, że w skład rozpoznania M07 wchodzą takie jednostki 
chorobowe, jak:  

• M07.0 - Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami 
w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+) 

• M07.1 - Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+) 

• M07.2 - Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+) 

• M07.3 - Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+) 

• M07.4 - Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+) 

• M07.5 - Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita 
grubego (K51.+) 

• M07.6 - Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit,

a więc oprócz artropatii towarzyszących łuszczycy w grupie tej znajdują 
się także artropatie związane z chorobami jelit.

Analizą objęto wydatki z dwóch ostatnich lat, tj. rok 2016 i 2017.

W 2017 r. wydatki ponoszone ze środków Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, z budżetu państwa oraz ze środków finansowych 
pracodawców na świadczenia związane z niezdolnością do pracy, 
w zakresie realizowanym przez ZUS wyniosły 36  604,4 mln zł i były 
wyższe o 4,3% od wydatków poniesionych w 2016 r.

Wybrane przyczyny niezdolności do pracy i ich skutki finansowe 
dla ubezpieczeń społecznych  – wyniki badań statystycznych 
prowadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
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Wydatki związane z chorobami skóry i tkanki podskórnej (L00 – L99) stanowiły w 2017 r. tylko 0,8% ogółu 
wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. Była to kwota 277,3 mln zł. Łuszczyca (L40) 
spowodowała wydatki rzędu 26,6 mln zł (tj. 9,6% wydatków na choroby skóry i tkanki podskórnej). W 2016 r. ten 
udział wynosił 9,9%.

Analizując wydatki związane z łuszczycą widzimy wyraźną przewagę wydatków związanych z łuszczycą 
u mężczyzn. W 2016 r. 68,4% wydatków z powodu łuszczycy dotyczyło mężczyzn. W 2017 r. udział ten był nieco niższy 
i wyniósł 67,6%.

Tabela 1. Wydatki z ubezpieczeń społecznych na świadczenia związane z niezdolnością do pracy poniesione w latach 
2016 - 2017

Wyszczególnienie
2016 2017

Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety
Kwota wypłat w tys. zł

OGÓŁEM (A00-Z99) 35 081 542,1 18 695 763,0 16 385 779,1 36 604 432,1 19 176 718,6 17 427 713,5
w tym:            
Choroby skóry 
i tkanki podskórnej 
(L00 - L99)

267 028,4 166 968,5 100 059,9 277 263,5 174 116,8 103 146,7

w tym:            
Łuszczyca L40 26 479,6 18 099,2 8 380,4 26 563,5 17 945,0 8 618,5

             

Choroby układu 
kostno-stawowego 
(M00-M99)

4 943 984,1 2 934 330,8 2 009 653,3 5 242 983,4 3 074 329,6 2 168 653,8

w tym:            
Artropatie 
towarzyszące 
łuszczycy i chor-
obom jelit M07

28 671,1 17 176,3 11 494,8 29 257,0 17 188,2 12 068,8

Wydatki związane z niezdolnością do pracy spowodowaną chorobami układu kostno-stawowego to kwota 
5 243,0 mln zł w 2017 r., co stanowiło 14,3% ogółu wydatków. Kwota ta oznacza wzrost o 6,0% w stosunku do 
2016 r.

Wydatki związane z artropatiami towarzyszącymi łuszczycy i chorobom jelit stanowią 0,6% wydatków 
spowodowanych chorobami układu kostno-stawowego i to zarówno w 2016 r. jak i w 2017 r. Mówimy tu o kwocie 
rzędu 29,3 mln zł (w 2017 r.).

Tak jak w przypadku łuszczycy, wydatki na niezdolność do pracy związanej z artropatiami towarzyszącymi 
łuszczycy i chorobom jelit nie rozkładają się równomiernie biorąc pod uwagę płeć ubezpieczonych. 
Wydatki na niezdolność do pracy mężczyzn stanowiły 59,9% wydatków związanych z tą chorobą w 2016 r., 
a w 2017 r. nieco mniej, bo 58,7%.
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Rysunek 1. Struktura wydatków poniesionych w latach 2016 - 2017 na świadczenia związane z łuszczycą i artropatiami 
według płci

W 2017 r. najbardziej znaczącą pozycję wydatków na świadczenia poniesione z tytułu łuszczycy stanowiła absencja 
chorobowa. Z kwotą wydatków 12,6 mln zł udział ten wynosił 47,3%.

Tabela 2. Wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną łuszczycą (L40) poniesione 
w latach 2016 – 2017 według rodzajów świadczeń

Wyszczególnienie
2016 2017

Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety
Kwota wypłat w tys. zł

OGÓŁEM 26 479,6 18 099,2 8 380,4 26 563,5 17 945,0 8 618,5
renty z tytułu niezdol-
ności do pracy

12 445,9 9 281,0 3 164,9 11 781,1 8 737,8 3 043,3

renty socjalne 455,4 239,6 215,8 566,2 313,1 253,1
świadczenie rehabilita-
cyjne

1 457,4 766,5 690,9 1 588,6 918,1 670,5

absencja chorobowa 12 080,4 7 798,3 4 282,1 12 573,5 7 946,9 4 626,6
rehabilitacja lecznicza 40,5 13,8 26,7 54,1 29,1 25,0

Drugą w kolejności kosztów kategorią wydatków na świadczenia były renty z tytułu niezdolności do pracy, które 
w 2017 r. wyniosły 11,8 mln zł, podczas gdy jeszcze rok wcześniej wydatki na tego typu renty były kategorią 
dominującą.

Analizując pozostałe pozycje wydatków należy zwrócić uwagę na wydatki na świadczenia rehabilitacyjne. 
W 2017 r. była to kwota 1,6 mln zł (6,0% ogółu wydatków z tytułu L40). Dla porównania w 2016 r. na świadczenie 
rehabilitacyjne będące skutkiem łuszczycy wydano ok. 1,5 mln zł.

L40 M07

2016
201768,4% 67,6%

31,6%

59,9%

40,1%
32,4%

58,7%

41,3%
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Tabela 3. Wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowaną artropatią towarzyszącą 
łuszczycy (M07) poniesione w latach 2016 – 2017 według rodzajów świadczeń

Wyszczególnienie
2016 2017

Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety
Kwota wypłat w tys. zł

OGÓŁEM 28 671 17 176 11 495 29 257 17 188 12 069
renty z tytułu niezdol-
ności do pracy

19 241 12 209 7 032 19 472 12 526 6 946

renty socjalne 532 258 274 599 290 309
świadczenie rehabilita-
cyjne

2 239 964 1 276 2 511 1 203 1 308

absencja chorobowa 6 322 3 619 2 702 6 258 3 049 3 210
rehabilitacja lecznicza 338 127 211 417 121 296

Wśród wydatków związanych z niezdolnością do pracy wynikającą z artropatii towarzyszących łuszczycy 
i chorobom jelit (M07), wyraźnie dominują wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy. W 2016 r. wydatki na 
renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej artropatiami (M07) wyniosły 19,2 mln zł, co stanowiło 67,1% 
ogółu wydatków związanych z artropatiami. W 2017 r. kwota wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy 
była nieco wyższa i wyniosła 19,5 mln zł, ale jej udział zmniejszył się do 66,6%.

Drugą pozycję wydatków stanowiły w obu latach wydatki na absencję chorobową wynosząc ok. 6,3 mln zł.

Trzecią pozycję stanowiły wydatki na świadczenie rehabilitacyjne w kwocie w 2016 r. 2,2 mln zł, a w 2017 r. 2,5 
mln zł.

Rysunek 2. Struktura wydatków poniesionych w latach 2016 - 2017 na świadczenia związane z niezdolnością do 
pracy spowodowaną łuszczycą (L40) i artropatiami towarzyszącymi łuszczycy (M07) według rodzajów świadczeń

2016
2017

renty z tytułu 
niezdolności do 

pracy

47,0%
44,4%

renty socjalne

1,7% 2,1%

świadczenie 
rehabilitacyjne

5,5% 6,0%

absencja 
chorobowa

45,6% 47,3%

rehabilitacja 
lecznicza

0,2% 0,2%

L40
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Dominację wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy widać wyraźnie także w przypadku analizy tych 
wydatków ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy będące 
wynikiem artropatii (M07) stanowiły w 2017 r. 72,9%, w 2016 r. odsetek ten wynosił 71,1%. W przypadku kobiet 
udziały te były niższe. Należy zauważyć wyraźnie rosnący, w przypadku kobiet, udział wydatków na absencję 
chorobową z 23,5% w 2016 r., do 26,6% w 2017 r.

Z analizy przestrzennego zróżnicowania wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu łuszczycy 
(L40) wynika, że w 2017 r. najwyższe wydatki poniesiono w województwie śląskim – 17,1% ogółu wydatków, 
w województwie wielkopolskim – 16,4% ogółu oraz w województwie małopolskim – 8,6%.

Najniższy odsetek wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu łuszczycy odnotowano 
w województwie lubuskim – 0, 1% ogółu wydatków (127,7 tys. zł). Na zbliżonym poziomie kształtowały się 
wydatki w 2016 r.

W 2017 r. liczba osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej łuszczycą wyniosła 1 127 
i była niższa o 4,6% niż w 2016 r.

Przeciętna kwota wypłaty na renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej z tytułu L40 w przeliczeniu na 
jednego świadczeniobiorcę w skali 2017 r. wyniosła  10 453,50 zł i była nieco wyższa niż w 2016 r., o ok. 85 zł.

Ta przeciętna kwota w 2017 r. wynosiła od 12 614,55 zł w województwie lubelskim do 7 937,66 zł w województwie 
podkarpackim. W 2016 r. rozpiętość przeciętnej była zbliżona, od 12 640,00 zł w województwie opolskim, do  
8 082,28 zł w województwie podkarpackim.

Z analizy przestrzennego zróżnicowania wydatków na renty z tytułu niezdolności do pracy wynika, że w 2017 r. najwyższe 
wydatki związane z artropatiami towarzyszącymi łuszczycy i chorobom jelit (M07) poniesiono w województwie 
wielkopolskim 2 779,2 tys. zł, w województwie mazowieckim – 2 522,1 tys. zł oraz w województwie śląskim – 2 493,8 
tys. zł.

Najniższe wydatki w 2017 r. poniesiono w województwie podlaskim – 96,9 tys. zł. Dla porównania, w 2016 r. 
wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu M07 wyniosły w tym województwie  90,5 tys. zł. 
Najwyższe wydatki odnotowano w 2016 r. w województwie mazowieckim – 2 557,4 tys. zł.

2016
2017

renty z tytułu 
niezdolności do 

pracy

67,1% 66,6%

renty socjalne

1,9% 2,0%

świadczenie 
rehabilitacyjne

7,8% 8,6%

absencja 
chorobowa

22,0% 21,4%

rehabilitacja 
lecznicza

1,2% 1,4%

M07

57



Liczba rencistów w analizowanych latach utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W 2016 r. było to 1 721 osób, 
a w 2017 r. 1 734 osoby. Przeciętna kwota wypłaty na renty z tytułu niezdolności do pracy w przeliczeniu na 
jednego świadczeniobiorcę w 2017 r. wyniosła 11 229,58 zł i była wyższa od przeciętnej z 2016 r. jedynie o 0,4%. 
W 2017 r. najwyższą przeciętną odnotowano w województwie opolskim – 15 650,00 zł, dla porównania w 2016 r. 
ta przeciętna wyniosła 15 881,25 zł.

Tabela 4. Wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej łuszczycą (L40) i artropatią towarzyszącą 
łuszczycy (M07) poniesione w latach 2016 – 2017 według województw

Wyszczególnienie

Łuszczyca L40

Przeciętna kwota 
wypłaty na renty 
z tytułu niezdol-
ności do pracy 

przyznane z tytułu 
L40 w przelicze-
niu na jednego 

świadczeniobiorcę                         
w skali roku w zł

Artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit M07

Przeciętna kwota 
wypłaty na renty 
z tytułu niezdol-
ności do pracy 

przyznane z tytułu 
M07 w przeliczeniu 

na jednego 
świadczeniobiorcę                         
w skali roku w zł

Kwota wypłat 
w tys. zł

Liczba świad-
czeniobiorców

Kwota wypłat 
w tys. zł

Liczba świad-
czeniobiorców

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

OGÓŁEM 12 445,9 11 781,1 1 181 1 127 10 538,44 10 453,50 19 241,0 19 472,1 1 721 1 734 11 180,13 11 229,58

DOLNOŚLĄSKIE 630,1 625,5 67 62 9 404,48 10 088,71 1 591,6 1 534,5 141 148 11 287,94 10 368,24

KUJAWSKO-POMORSKIE 1 101,9 994,9 98 93 11 243,88 10 697,85 1 873,4 2 027,4 155 173 12 086,45 11 719,08

LUBELSKIE 679,6 693,8 64 55 10 618,75 12 614,55 805,8 744,5 74 65 10 889,19 11 453,85

LUBUSKIE 92,0 127,7 11 12 8 363,64 10 641,67 844,6 875,0 90 90 9 384,44 9 722,22

ŁÓDZKIE 646,9 595,8 72 62 8 984,72 9 609,68 905,5 953,3 81 82 11 179,01 11 625,61

MAŁOPOLSKIE 1 208,6 1 012,4 114 104 10 601,75 9 734,62 1 238,9 1 201,6 119 105 10 410,92 11 443,81

MAZOWIECKIE 1 053,4 980,7 96 91 10 972,92 10 776,92 2 557,4 2 522,1 215 224 11 894,88 11 259,38

OPOLSKIE 252,8 223,2 20 21 12 640,00 10 628,57 254,1 187,8 16 12 15 881,25 15 650,00

PODKARPACKIE 638,5 611,2 79 77 8 082,28 7 937,66 966,3 997,6 88 95 10 980,68 10 501,05

PODLASKIE 265,1 277,7 25 24 10 604,00 11 570,83 90,5 96,9 9 10 10 055,56 9 690,00

POMORSKIE 602,7 455,3 55 50 10 958,18 9 106,00 1 110,2 1 118,7 107 108 10 375,70 10 358,33

ŚLĄSKIE 2 138,5 2 010,4 185 177 11 559,46 11 358,19 2 509,2 2 493,8 224 202 11 201,79 12 345,54

ŚWIĘTOKRZYSKIE 177,0 220,9 15 20 11 800,00 11 045,00 314,4 368,4 33 35 9 527,27 10 525,71

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 640,3 431,8 59 46 10 852,54 9 386,96 697,1 532,3 73 55 9 549,32 9 678,18

WIELKOPOLSKIE 1 695,1 1 930,5 158 172 10 728,48 11 223,84 2 392,3 2 779,7 203 235 11 784,73 11 828,51

ZACHODNIOPOMORSKIE 623,4 589,3 63 61 9 895,24 9 660,66 1 089,7 1 038,5 93 95 11 717,20 10 931,58

Absencja chorobowa, tj. czasowa niezdolność do pracy finansowana jest, w przypadku ubezpieczonych 
pracowników przez określony w kodeksie pracy czas (33 dni lub 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 
lat życia) – jako wypłata wynagrodzenia, później jako zasiłek chorobowy  ubezpieczeń społecznych wypłacany 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostałe grupy ubezpieczonych otrzymują zasiłki chorobowe zgodnie z określonymi przepisami.

Absencja chorobowa dokumentowana jest zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy ZUS 
ZLA. Dokument ten stanowi podstawę, przy spełnieniu określonych wymagań, do wypłaty wynagrodzenia lub 
zasiłku chorobowego.
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Na podstawie odnotowanych w tych dokumentach informacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi badania 
cech demograficznych osób otrzymujących zaświadczenia lekarskie, jak też przyczyn chorobowych absencji.

Tabela 5. Absencja chorobowa z tytułu choroby własnej ubezpieczonych w ZUS w latach 2016 – 2017

Wyszczególnienie

Liczba dni absencji chorobowej 
w tys.

Liczba zaświadczeń lekarskich 
w tys.

Przeciętna długość zaświadczenia 
lekarskiego w dniach

Ogółem w tym: Ogółem w tym: Ogółem Mężczyźni KobietyMężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety
OGÓŁEM (A00-Z99)                  

2016 238 659,8 100 948,8 137 538,6 19 204,0 8 694,3 10 494,3 12,43 11,61 13,11

2017 245 568,6 103 893,7 141 446,5 19 792,4 8 956,6 10 815,4 12,41 11,60 13,08

w tym:                  

Choroby skóry i tkanki 
podskórnej (L00 - L99)

               

2016 2 108,1 1 251,9 854,3 216,1 121,1 94,7 9,76 10,34 9,02

2017 2 143,4 1 286,0 855,0 220,0 124,1 95,6 9,74 10,36 8,94

w tym:                

Łuszczyca L40                

2016 226,3 145,5 80,8 17,1 11,0 6,1 13,25 13,26 13,25

2017 220,5 141,2 79,3 16,8 10,7 6,1 13,13 13,23 12,98

w tym:                

Choroby układu 
kostno-stawowego 
(M00-M99)

               

2016 36 448,0 19 663,0 16 763,8 2 625,8 1 444,7 1179,4 13,88 13,61 14,21

2017 37 799,9 20 423,7 17 348,6 2 717,3 1 495,5 1219,6 13,91 13,66 14,22

w tym:                

Artropatie 
towarzyszące 
łuszczycy i chor-
obom jelit M07

               

2016 93,0 47,1 45,9 5,9 2,9 3,0 15,69 15,93 15,44

2017 94,5 47,3 47,2 6,2 3,1 3,1 15,13 15,21 15,06

Absencja chorobowa osób ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wzrosła w 2017 r. w stosunku 
do 2016 r. zarówno w wymiarze liczby dni absencji chorobowej o 2,9%, jak też w wymiarze liczby zaświadczeń 
lekarskich o 3,1%.

Podkreślić należy, że choroby skóry i tkanki podskórnej spowodowały w 2017 r. absencję chorobową w liczbie 
2 143,4 tys. dni, w 2016 r. była to liczba 2 108,1 tys. dni.

Łuszczyca (L40) wchodząca w skład grupy chorób skóry i tkanki podskórnej spowodowała mniejszą absencję 
chorobową w 2017 r. – 220,5 tys. dni, niż w 2016 r., kiedy to absencja wyniosła 226,3 tys. dni.
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Rysunek 3. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wystawionego z tytułu choroby własnej ubezpieczonym 
w ZUS w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną łuszczycą (L40) i artropatiami towarzyszącymi łuszczycy 
(M07) w 2017 r.

Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego, w przypadku łuszczycy wyniosła w 2017 r. 13 dni i była wyższa od 
przeciętnej długości zaświadczenia lekarskiego ogółem o niecały jeden dzień.

Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit (M07) powodowały znacznie niższą absencję chorobową niż 
łuszczyca. W 2017 r. była to liczba 94,5 tys. dni. W 2016 r. liczba dni była niższa i wyniosła 93,0 tys. Zwracamy 
uwagę, że przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego w przypadku M07 jest wyraźnie wyższa niż przeciętna 
długość zaświadczenia lekarskiego w przypadku łuszczycy. W 2017 r. wyniosła ona 15.
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Analizując strukturę absencji chorobowej obserwujemy, że w przypadku łuszczycy 64,0% absencji było wynikiem 
łuszczycy u mężczyzn. Natomiast w przypadku M07 absencja chorobowa mężczyzn (w 2017 r.) wyniosła prawie 
tyle samo, co absencja chorobowa kobiet (rozumiana jako liczba dni).

Tabela 6. Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, którym w danym roku wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu 
choroby własnej w latach 2016 -2017

Wyszczególnienie
Liczba osób w tys. Przeciętna długość absencji 

chorobowej w roku w dniach

Ogółem
w tym:

Ogółem Mężczyźni Kobiety
Mężczyźni Kobiety

OGÓŁEM (A00-Z99)            
2016 6 355,0 3 010,4 3 336,3 37,52 33,51 41,21
2017 6 570,1 3 118,4 3 441,5 37,35 33,30 41,10

w tym:          
Choroby skóry i tkanki podskórnej 
(L00 - L99)

         

2016 131,9 70,6 61,2 15,99 17,74 13,97
2017 134,9 72,8 61,9 15,89 17,66 13,80

w tym:            
Łuszczyca L40            

2016 8,4 5,2 3,1 27,03 27,88 25,67
2017 8,3 5,2 3,1 26,53 27,20 25,47

w tym:            
Choroby układu kostno-stawowego 
(M00-M99)

           

2016 1 163,9 629,5 533,5 31,31 31,24 31,42
2017 1 228,4 665,6 561,5 30,77 30,68 30,90

w tym:            
Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit M07

           

2016 2,6 1,2 1,4 35,49 37,49 33,65
2017 2,8 1,3 1,5 33,23 35,59 31,17

Przeciętna absencja chorobowa skumulowana (będąca sumą dni absencji w roku dla danej osoby) w latach 2016 – 
2017 utrzymywała się na zbliżonym poziomie ok. 37 dni. Choć jedno zaświadczenie lekarskie w 2017 r. otrzymało  
6 570,1 tys. ubezpieczonych. W przypadku łuszczycy (L40) tylko 8,3 tys. ubezpieczonych otrzymało zaświadczenie 
lekarskie w 2017 r. (w 2016 r. – 8,4 tys. ubezpieczonych). Przeciętna absencja skumulowana w 2017 r. z powodu tego 
schorzenia wyniosła 27 dni, przy czym ten wskaźnik dla mężczyzn okazał sie być wyższy niż dla kobiet. W 2016 
r. wielkości te były porównywalne. Wyraźnie wyższa przeciętna skumulowana absencja chorobowa występuje 
w przypadku artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit. W 2017 r. przeciętna ta wyniosła 33 dni i była 
wyraźnie wyższa w przypadku mężczyzn (36 dni). Choć jedno zaświadczenie lekarskie z powodu M07 w 2017 r. 
otrzymało 2,8 tys. ubezpieczonych.

61



Absencja chorobowa to pierwsze świadczenie w szeregu świadczeń  ubezpieczenia społecznego w przypadku 
pojawienia się choroby. Tabela poniżej przedstawia wiek osób w momencie zachorowania na łuszczycę.

Tabela 7. Liczba osób, ubezpieczonych w ZUS, którym wystawiono przynajmniej jedno zaświadczenia lekarskie 
z tytułu łuszczycy (L40) według płci i wieku

Wiek ubezpieczonych
2016 2017

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
OGÓŁEM 8 375 5 217 3 144 8 313 5 190 3 114
19 lat i mniej 67 35 32 89 49 40
20 - 29 1 088 692 393 1 123 692 429
30 - 39 2 128 1 390 735 2 048 1 403 643
40 - 49 2 170 1 402 764 2 139 1 330 806
50 - 59 2 246 1 231 1 012 2 152 1 177 974
60 - 64 574 390 184 625 430 195
65 i więcej 101 77 24 137 109 27

Analizując strukturę wieku osób, które w 2017 r. otrzymały świadczenia chorobowe z powodu łuszczycy widzimy, 
że największy odsetek ubezpieczonych był w wieku 40-59 lat (51% populacji). Osoby w wieku 30-39 lat stanowiły 
24,6%. Bardzo podobnie ukształtowała się struktura wg wieku osób chorujących na łuszczycę w 2016 r.

Analizując strukturę wieku osób, które chorowały na łuszczycę wg płci, widzimy pewne różnice. I tak, w przypadku 
mężczyzn w 2017 r. najwyższy odsetek 27,0% dotyczył ubezpieczonych mężczyzn w wieku  30-39 lat, natomiast 
w przypadku kobiet był to przedział wieku  50-59 lat – 31,3%. Podobną prawidłowość można zaobserwować w 2016 r.

Tabela 8. Liczba osób, ubezpieczonych w ZUS, którym wystawiono przynajmniej jedno zaświadczenia lekarskie 
z tytułu artropatii towarzyszących łuszczycy (M07) według płci i wieku

Wiek ubezpieczonych
2016 2017

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
OGÓŁEM 2 620 1 256 1 363 2 843 1 329 1 513
19 lat i mniej 3 2 1 6 2 4
20 - 29 162 72 90 159 77 82
30 - 39 513 278 235 593 308 285
40 - 49 726 372 353 817 391 426
50 - 59 933 371 562 939 361 578
60 - 64 236 132 104 279 157 122
65 i więcej 47 29 18 49 33 16

W przypadku artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit (M07) struktura wieku osób, które chorowały 
na te choroby w 2017 r. kształtowała się następująco: 33,0% ubezpieczonych było w wieku 50-59 lat. Znaczący 
udział bo 28,7% dotyczył osób w wieku 40-49 lat.

W przypadku mężczyzn dominującym był przedział 40-49 lat – 29,4%, a w przypadku kobiet przedział 50-59 lat 
– 38,2%. Dla porównania w 2016 r., w przypadku kobiet także dominował przedział wieku 50-59 lat, ale udział 
był wyższy niż w 2017 r. i wynosił 41,2% ogółu kobiet. W przypadku mężczyzn, udział dominującego przedziału 
wiekowego 40-49 lat był na zbliżonym do 2017 r. – 29,6%.
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Dane zawarte w poniższej tabeli obrazują rozkład terytorialny wskaźnika liczby dni absencji chorobowej na 
1 tys. osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej 
łuszczycą (L40) wskaźnik ten ogółem – dla Polski – wynosił w 2017 r. 13,587, dla porównania w 2016 r. - 14,094. 
Można mówić o istotnym zróżnicowaniu tego wskaźnika wg województw. W 2017 r. najwyższy odnotowano 
w województwie podkarpackim – 21,828, a najniższy dla województwa mazowieckiego – 10,237. Analogiczna 
obserwacja dotyczy roku 2016. Najwyższy wskaźnik odnotowano dla województwa podkarpackiego – 23,258, 
a najniższy dla województwa mazowieckiego – 10,635.

Inny poziom tego wskaźnika, znacznie niższy, odnotowujemy dla artropatii towarzyszących łuszczycy (M07). 
W 2016 r. wyniósł  5,790, a w 2017 r. 5,820.

Tabela 9. Wskaźnik liczby dnia absencji chorobowej z tytułu łuszczycy (L40) i artropatii towarzyszących łuszczycy 
(M07), w przeliczeniu na 1 tys. osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym 

Wyszczególnienie

Liczba dni absencji  
chorobowej z tytułu 

L40                                          

Wskaźnik liczby 
dni absencji 

chorobowej na 1 
tys. osób objętych 
obowiązkowym 
ubezpieczeniem 

zdrowotnym

Liczba dni absencji  
chorobowej z tytułu 

M07                                      

Wskaźnik liczby 
dni absencji 

chorobowej na 1 
tys. osób objętych 
obowiązkowym 
ubezpieczeniem 

zdrowotnym
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

OGÓŁEM 226 318 220 540 14,1 13,6 92 979 94 470 5,8 5,8
w tym:                

DOLNOŚLĄSKIE 17 454 18 811 14,3 15,3 7 081 5 781 5,8 4,7
KUJAWSKO-POMORSKIE 13 813 12 260 16,1 14,4 5 828 4 843 6,8 5,7
LUBELSKIE 10 049 8 404 12,5 10,4 3 417 3 855 4,3 4,8
LUBUSKIE 5 979 5 141 14,5 12,4 2 437 2 678 6,0 6,5
ŁÓDZKIE 16 608 17 894 15,6 16,8 6 384 5 890 6,0 5,5
MAŁOPOLSKIE 17 544 17 346 13,4 13,0 9 146 10 468 7,0 7,9
MAZOWIECKIE 25 300 24 711 10,6 10,2 12 522 13 443 5,3 5,6
OPOLSKIE 5 372 5 033 14,3 13,0 1 740 1 819 4,6 4,7
PODKARPACKIE 18 690 17 675 23,3 21,8 5 360 5 157 6,7 6,4
PODLASKIE 4 736 4 573 10,8 10,3 715 1 554 1,6 3,5
POMORSKIE 12 752 13 281 13,5 13,8 6 765 7 090 7,1 7,4
ŚLĄSKIE 29 415 25 973 15,1 13,4 11 400 11 451 5,9 5,9
ŚWIĘTOKRZYSKIE 9 031 8 074 19,2 17,1 3 187 4 293 6,8 9,1
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6 495 7 296 11,1 12,5 2 813 3 563 4,8 6,1
WIELKOPOLSKIE 21 029 21 564 14,2 14,4 8 379 7 857 5,7 5,2
ZACHODNIOPOMORSKIE 7 388 7 834 10,8 11,3 4 405 3 509 6,4 5,1
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Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ubezpieczonemu, który nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub 
rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
Orzeczenie przyznające świadczenie rehabilitacyjne może być wydane w wyniku badań w sprawie ustalenia 
uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, badań dla celów rentowych lub w związku z kontrolą prawidłowości 
orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby.

Tabela 10. Orzeczenia ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego wydane przez lekarzy orzeczników 
ZUS w latach 2016 - 2017

Wyszczególnienie
orzeczenia pierwszorazowe        orzeczenia ponowne          

Ogółem
w tym:

Ogółem
w tym:

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety

OGÓŁEM (A00-Z99)            
2016 102 728 53 409 49 268 76 213 39 199 36 998
2017 103 505 54 412 49 042 79 563 41 191 38 349

w tym:            
Choroby skóry i tkanki
podskórnej (L00 – L99)

           

2016 473 267 206 417 222 195
2017 452 253 199 455 257 198

w tym:            
Łuszczyca L40            

2016 85 49 36 78 34 44
2017 87 49 38 89 55 34

Choroby układu kost-
no-stawowego (M00-M99)

           

2016 27 919 14 445 13 473 22 910 11 751 11 159
2017 28 179 14 686 13 493 24 835 12 633 12 201

w tym:            
Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom 
jelit M07

           

2016 113 50 63 146 60 86
2017 129 63 66 145 66 76

W 2017 r. ZUS wydał 103,5 tys. orzeczeń pierwszorazowych i 79,6 tys. orzeczeń ponownych ustalających prawo 
do świadczenia rehabilitacyjnego, w tym z tytułu chorób skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 452 orzeczenia 
pierwszorazowe i 455 orzeczeń ponownych. Liczba orzeczeń stwierdzających uprawnienia do świadczenia 
rehabilitacyjnego z powodu łuszczycy to w 2017 r. jedynie 87 orzeczeń pierwszorazowych i 89 orzeczeń ponownych. 
W 2016 r. takich orzeczeń było: 85 pierwszorazowych i 78 ponownych. Orzeczenia pierwszorazowe wydawane były 
przeważnie dla mężczyzn, w obu analizowanych latach odsetek mężczyzn wynosił ponad 56%.
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Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit „wygenerowały” więcej orzeczeń stwierdzających 
uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego. I tak z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej artropatiami 
towarzyszącymi łuszczycy (M07) wydano w 2016 r.:  113 orzeczeń pierwszorazowych i 146 orzeczeń ponownych. 
Dla 2017 r. wielkości te kształtowały się następująco: 129 orzeczeń pierwszorazowych i 145 orzeczeń ponownych. 
W przypadku artropatii towarzyszących łuszczycy (M07), odmiennie niż w przypadku łuszczycy (L40), nieco 
więcej orzeczeń wydano dla kobiet.

Tabela 11. Orzeczenia (pierwszorazowe i ponowne łącznie) ustalające uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego 
według wieku i płci

1. wydane w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną łuszczycą (L40)

Wiek ubezpieczonych
2016 2017

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety

OGÓŁEM 163 83 80 176 104 72
20 - 29 16 5 11 14 3 11
30 - 39 40 19 21 25 15 10
40 - 49 34 15 19 48 29 19
50 - 59 65 38 27 74 44 30
60 lat i więcej 8 6 2 15 13 2

2. wydane w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną artropatiami towarzyszącymi łuszczycy (M07)

Wiek ubezpieczonych
2016 2017

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety

OGÓŁEM 259 110 149 274 129 145
20 - 29 11 2 9 10 4 6
30 - 39 65 24 41 51 29 22
40 - 49 71 33 38 82 46 36
50 - 59 94 33 61 114 37 77
60 lat i więcej 18 18  - 17 13 4

Analizując dane zawarte w powyższych tabelach widzimy, że w przypadku orzeczeń pierwszorazowych 
i ponownych ustalających uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z powodu łuszczycy (L40) najwięcej 
orzeczeń wydano osobom w wieku od 50 do 59 lat. W 2016 r. odsetek tych orzeczeń w stosunku do łącznej liczby 
orzeczeń (163) wyniósł 39,9%, a w 2017 r. 42,0%. Analogiczną prawidłowość można zaobserwować analizując 
strukturę wieku osób, którym orzeczono uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z powodu artropatii 
towarzyszących łuszczycy (M07). W 2016 r. odsetek orzeczeń wydanych osobom w wieku od 50 do 59 wyniósł 
36,3%, a w 2017 r. 41,6%. Kobiety, którym wydano orzeczenie z powodu łuszczycy (L40) w 2017 r. były w 41,7% 
w wieku 50 – 59 lat, a w 2016 r. 33,8% kobiet legitymowało się tym wiekiem. W przypadku mężczyzn odsetek tej 
grupy wiekowej stanowił: w 2017 r. 42,3%, w 2016 r. 45,8%.

Nieco odmiennie kształtowała się struktura wieku wg płci w przypadku artropatii towarzyszących łuszczycy 
(M07). W przypadku kobiet w obu analizowanych latach najwięcej orzeczeń wydano dla wieku 50 - 59 lat, 
a w 2016 r.  61 na 149 ogółu orzeczeń wydanych z tego powodu, w 2017 r. 77 na 145 ogółu orzeczeń ustalających 
uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego z powodu artropatii towarzyszących łuszczycy (M07).
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W przypadku mężczyzn w 2017 r. najwyższy odsetek orzeczeń, tj. 35,7% wydano dla grupy wiekowej 40-49 lat. 
W 2016 r. w przypadku mężczyzn dominowały dwa przedziały wiekowe, tj. 40-49 lat i 50-59 lat po 30,0% każdy.

W myśl obowiązujących przepisów orzeczenia o niezdolności do pracy wydane przez lekarzy orzeczników 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowią podstawę do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy 
w zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz rokowań odzyskania zdolności do 
pracy, lekarz orzecznik ustala trwałą lub okresową niezdolność do pracy.

Tabela 12. Orzeczenia pierwszorazowe i ponowne wydane przez lekarzy orzeczników dla celów rentowych w latach 
2016 – 2017 według płci

Wyszczególnienie
orzeczenia pierwszorazowe        orzeczenia ponowne          

Ogółem
w tym:

Ogółem
w tym:

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety

OGÓŁEM (A00-Z99)            
2016 43 577 27 481 15 331 174 914 115 528 58 796
2017 40 862 26 269 13 896 180 948 120 023 60 415

w tym:          
Choroby skóry i tkanki 
podskórnej (L00 - L99)

         

2016 164 90 74 925 583 342
2017 146 79 65 1 041 617 424

w tym:            
Łuszczyca L40            

2016 34 17 17 201 149 52
2017 31 16 15 212 148 64

w tym:            
Choroby układu kost-
no-stawowego (M00-M99)

           

2016 6 295 3 655 2 628 27 805 16 764 11 037
2017 6 177 3 730 2 435 29 152 17 830 11 314

w tym:            
Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom 
jelit M07

           

2016 58 23 34 377 205 172
2017 62 35 27 381 204 177

W 2017 r. lekarze orzecznicy wydali 40,9 tys. orzeczeń pierwszorazowych ustalając niezdolność do pracy dla 
celów rentowych oraz 180,9 tys. orzeczeń ponownych. Z tytułu łuszczycy, w 2017 r. wydano jedynie 31 orzeczeń 
pierwszorazowych i 212 orzeczeń ponownych. Dla porównania w 2016 r. wydano 34 orzeczenia pierwszorazowe 
i 201 orzeczeń ponownych.
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W przypadku orzeczeń pierwszorazowych ich liczba jest prawie równa w przypadku kobiet i mężczyzn. Analizując 
strukturę orzeczeń ponownych według płci badanych widzimy wyraźnie większy odsetek orzeczeń wydanych 
mężczyznom.  W 2016 r. odsetek ten wynosił 74,1%, a w 2017 r. – 69,8%. Powstaje pytanie, jaka jest przyczyna 
takiego rozkładu według płci orzeczeń ponownych. Być może przypadki łuszczycy u mężczyzn wymagają 
dłuższego procesu leczenia.

Orzeczenia pierwszorazowe dla celów rentowych wydane z powodu artropatii towarzyszących łuszczycy 
i chorobom jelit (M07) również nie są liczne. W 2017 r. wydano 62 orzeczenia, w tym orzeczenia wydane 
mężczyznom stanowiły 56,5%. Odwrotna sytuacja była w 2016 r. kiedy to z powodu M07 58,6% orzeczeń 
pierwszorazowych wydano dla kobiet. Orzeczenia ponowne to, tak jak w przypadku łuszczycy, dominacja 
orzeczeń wydanych mężczyznom. W 2017 r. odsetek takich orzeczeń wyniósł 53,5%, a w 2016 r. 54,4%.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wieku badanych, którym wydano orzeczenia pierwszorazowe i ponowne 
(razem) z powodu łuszczycy według wieku i płci osób badanych.

Tabela 13. Struktura orzeczeń (pierwszorazowych i ponownych łącznie) wydanych przez lekarzy orzeczników dla 
celów rentowych z tytułu łuszczycy (L40) według wieku i płci osób badanych 

Wiek ubezpieczonych
2016 2017

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
w odsetkach

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20 - 29 1,3 1,8 0,0 1,2 1,2 1,3
30 - 39 6,0 7,2 2,9 5,0 4,3 6,3
40 - 49 20,4 19,3 23,2 21,4 20,7 22,8
50 - 59 53,2 47,6 66,7 55,1 50,0 65,8
60 lat i więcej 19,1 24,1 7,2 17,3 23,8 3,8

Analizując prezentowane dane widzimy, że najwięcej orzeczeń z tytułu łuszczycy (L40) w obu analizowanych 
latach wydano osobom w wieku 50 – 59 lat. W 2016 r. było to 125 orzeczeń (53,2% ogółu wydanych z tej przyczyny 
orzeczeń). W 2017 r. było 134 orzeczeń dla osób legitymujących się wiekiem z przedziału 50 – 59 lat (tj. 55,1% 
ogółu wydanych z tej przyczyny orzeczeń).

W 2016 r. najwięcej orzeczeń wydano na okres 37 miesięcy i więcej – 64 orzeczenia. Dla porównania w 2017 r. 
takich orzeczeń było 68 (tj. 28,0% ogółu wydanych z tej przyczyny).

W obu analizowanych latach biorąc pod uwagę płeć badanych, grupą dominującą pod względem wieku zarówno 
w przypadku kobiet jak i mężczyzn były osoby pomiędzy 50 – 59 rokiem życia. W 2017 r. w populacji mężczyzn 
odsetek badanych z tego przedziału wieku wyniósł 50,0% ogółu orzeczeń wydanych mężczyznom, a w populacji 
kobiet  65,8% orzeczeń wydanych kobietom.
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Tabela 14. Struktura orzeczeń (pierwszorazowych i ponownych łącznie) wydanych przez lekarzy orzeczników dla 
celów rentowych z tytułu artropatii towarzyszących łuszczycy (M07) według wieku i płci osób badanych 

Wiek ubezpieczonych
2016 2017

Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety
w odsetkach

OGÓŁEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
20 - 29 0,7 0,0 1,5 0,5 0,4 0,5
30 - 39 9,9 9,6 10,2 7,7 6,3 9,3
40 - 49 22,1 21,0 23,3 23,9 23,9 24,0
50 - 59 52,9 45,8 60,7 53,9 46,4 62,8
60 lat i więcej 14,4 23,6 4,3 14,0 23,0 3,4

Analizując prezentowane struktury zauważamy, że najwięcej orzeczeń rentowych ogółem, tj. pierwszorazowych 
i ponownych z powodu artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit (M07) zarówno w roku 2016, jak 
i w 2017 wydano badanym w wieku 50 – 59 lat. W 2016 r. było to 230 orzeczeń (tj. 52,9% ogółu orzeczeń), a w 
2017 r. wydano 239 (tj. 53,9% ogółu orzeczeń z tej przyczyny. Z powodu artropatii towarzyszących łuszczycy 
i chorobom jelit najwięcej orzeczeń w 2016 r. wydano na okres od 25 do 36 miesięcy (tj. 28,7%). Analogiczna 
sytuacja wystąpiła w 2017 r.  Wydano 113 orzeczeń na okres od 25 do 36 miesięcy i stanowiły one 25,5% ogółu 
wydanych z powodu schorzenia M07orzeczeń rentowych.

Struktury wiekowe orzeczeń rentowych wydanych w związku z łuszczycą oraz w związku z artropatiami 
towarzyszącymi łuszczycy ilustrują poniższe rysunki.

Rysunek 4. Struktura orzeczeń (pierwszorazowych i ponownych łącznie) wydanych dla celów rentowych w związku 
z niezdolnością do pracy spowodowaną łuszczycą oraz artropatiami towarzyszącymi łuszczycy i chorobom jelit 
według wieku

ŁUSZCZYCA (L40)

20-29

1,3% 1,2%

30-39

6,0% 4,9%

40-49

20,4% 21,4%

50-59

53,2% 55,1%

60+

19,1% 17,4%

2016
2017
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Podsumowując, zwracamy uwagę na istotne zróżnicowanie terytorialne liczby wydanych orzeczeń 
pierwszorazowych i ponownych i to zarówno w przypadku łuszczycy (L40), jak i artropatii towarzyszących 
łuszczycy (M07). Najwięcej orzeczeń w przypadku łuszczycy (L40) wydano w województwie śląskim 
i wielkopolskim.

I tak, w województwie śląskim wydano zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. po 39 orzeczeń z powodu L40, 
w województwie wielkopolskim: w 2016 r. 63 orzeczenia, a w 2017 r. 76 orzeczeń.

W przypadku artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit (M07) najwięcej orzeczeń wydano 
w województwie mazowieckim: w 2016 r.  63 orzeczenia, a w 2017 r. 76 orzeczeń. Drugim co do liczby orzeczeń 
wydanych w związku z artropatiami (M07) było województwo śląskie, w którym to w 2016 r. wydano 53 orzeczenia, 
a w 2017 r. 56 orzeczeń.

Podsumowanie

• W 2017 r. łuszczyca generowała wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 26,6 
mln zł, artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit – 29,3 mln zł.

• W wydatkach poniesionych w związku z niezdolnością do pracy spowodowaną łuszczycą dominowały 
wydatki z tytułu absencji chorobowej w kwocie 12,6 mln zł. Drugą znaczącą pozycję w wysokości 11,8 
mln zł stanowiły wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy. Podstawowe kategorie kosztów z tytułu 
niezdolności do pracy spowodowanej artropatiami towarzyszącymi łuszczycy i chorobom jelit to wydatki na 
renty z tytułu niezdolności do pracy w kwocie 19,5 mln zł oraz na absencję chorobową w kwocie 6,3 mln zł.

• Analiza według płci świadczeniobiorców i rodzajów świadczeń przyznanych w związku z niezdolnością do 
pracy spowodowaną zarówno łuszczycą, jak i artropatią towarzyszącą łuszczycy i chorobom jelit wyraźnie 
wskazuje na wyższy odsetek mężczyzn.

• Przeciętna absencja chorobowa skumulowana w latach 2016 – 2017 utrzymywała się na zbliżonym poziomie 
– dla łuszczycy ok. 27 dni, dla artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit ponad 33 dni.

• W 2017 r. lekarze orzecznicy ZUS wydali 243 orzeczenia (pierwszorazowe i ponowne) dla celów rentowych 
badanym w związku z łuszczycą - najwięcej na okres ponad 37 miesięcy (28,0% ogółu orzeczeń wydanych 
z tej przyczyny). W przypadku artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit wydano 443 orzeczenia 
– najwięcej na okres od 25 do 36 miesięcy (25,5% ogółu orzeczeń).
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30-39
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40-49

22,1% 23,9%
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60+
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KOSZTY POŚREDNIE I SKUTKI 
DLA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ŁUSZCZYCY I ARTROPATII 
TOWARZYSZĄCYCH ŁUSZCZYCY 
I CHOROBOM JELIT W POLSCE 
W LATACH 2016 – 2017

5

koszty związane 
z absenteizmem chorych

2017 r.

koszty pośrednie 
prezenteizmu

2017 r.

80,9 mln zł 4,9 mld zł

koszty związane 
z absenteizmem chorych

2017 r.

koszty pośrednie 
prezenteizmu

2017 r.

40,0 mln zł 3,1 mld zł
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ARTROPATIE
koszty pośrednie

łącznie 2017 r.

ŁUSZCZYCA
koszty pośrednie

łącznie 2017 r.

5,1 mld zł 3,4 mld zł

ARTROPATIE
utracone dochody 
publiczne 2017 r.

ŁUSZCZYCA
utracone dochody 
publiczne 2017 r.

1,5 mld zł 1,0 mld zł

koszty pośrednie 
przedwczesnych 

zgonów
2017 r.

koszty trwałej 
niezdolności do pracy

2017 r.

koszty pośrednie 
absenteizmu opiekunów 

2017 r.

64 mln zł 48,3 mln zł0,6 mln zł

koszty pośrednie 
absenteizmu opiekunów 

2017 r.

koszty pośrednie 
przedwczesnych 

zgonów
2017 r.

koszty trwałej 
niezdolności do pracy

2017 r.

0,2 mln zł 137 mln zł 88,1 mln zł
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KOSZTY POŚREDNIE I SKUTKI 
DLA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ŁUSZCZYCY I ARTROPATII 
TOWARZYSZĄCYCH ŁUSZCZYCY 
I CHOROBOM JELIT W POLSCE 
W LATACH 2016 – 2017
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5.1. WPROWADZENIE

Łuszczyca (L40) i artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit 
(M07)1 stanowią problem nie tylko medyczny, ale mają także wymiar 
ekonomiczny.  

Koszty bezpośrednie, czyli leczenia łuszczycy i ŁZS wyniosły 119,9 mln 
zł w 2016 r., a w roku następnym – 129,4 mln zł. Koszty pośrednie stano-
wią koszt gospodarczy ponoszony przez społeczeństwo na skutek choro-
by i jej leczenia. Na oba rodzaje kosztów wpływ ma organizacja leczenia, 
zarządzanie nim i jego finansowanie. Wszystkie te elementy pozwalają 
ocenić efektywność funkcjonowania ochrony zdrowia. Ze względu na 
przewlekły charakter choroby ważne jest nie tylko leczenie, ale także 
opieka nad pacjentem. Szczególnego znaczenia nabiera pomoc psycholo-
giczna, gdyż zmiany dermatologiczne mogą prowadzić do stygmatyzacji 
osób chorych. Wraz z upływem czasu rosną zarówno koszty bezpośred-
nie, jak i pośrednie, co prowadzi do zwiększania wydatków ponoszonych 
przez NFZ i strat mierzonych niewytworzonym PKB. Dodatkowym 
skutkiem ekonomicznym są także konsekwencje dla finansów publicz-
nych. Po pierwsze, budżet państwa wypłaca świadczenia spowodowane 
brakiem możliwości pracy, czyli zasiłki i renty. Po drugie, maleją docho-
dy podatkowe budżetu ze względu na niewyprodukowanie PKB, co po-
woduje także zmniejszone wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne, a więc 
przekłada się na tempo wzrostu gospodarczego i dobrobyt życia całego 
społeczeństwa, a szczególnie osób chorych. 

O rosnącym znaczeniu analiz ekonomicznych i ich przydatności do pro-
cesu podejmowania decyzji - nie tylko w ramach polityki zdrowotnej, 
ale także uwzględniającej zalecenia Unii Europejskiej znane pod nazwą 
health for all policies i health 21. Do podejmowania długookresowych i 
strategicznych decyzji szczególnie ważna jest znajomość kosztów po-
średnich. Pierwsze szacunki kosztów pośrednich wykonane zostały dla 
chorób nowotworowych w Polsce dla 2009 roku2. Po tej publikacji przed-
stawiono kolejne analizy dla Polski obejmujące swym zakresem kosz-
ty leczenia i koszty pośrednie różnych chorób, spośród których warto 
wspomnieć o obliczeniach przeprowadzonych dla grypy i astmy3, czy 

1 Kody L40 i M07 - wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych, Rewizja X.
2 T. Macioch, T. Hermanowski, Koszty pośrednie chorób nowotworowych w Polsce 
w 2009 r., w: Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na 
aktywność zawodową i wydajność pracy, red. T. Hermanowski, Wolters Kluwer, 
2013.
3 Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia, EY, 
Warszawa 2013. 73



POCHP4. Szczególnego znaczenia nabierają szacunki kosztów spowodowanych chorobami nowotworowymi, jak 
analizy wszystkich nowotworów5, trzech nowotworów kobiecych6 i ośmiu wybranych nowotworów na Dolnym 
Śląsku7.

Uznaniem znaczenia kontekstu ekonomicznego problemów medycznych są przedkładane oszacowania  kosztów 
pośrednich i skutków dla finansów publicznych chorób, jakimi są łuszczyca (L40) i artropatie towarzyszące łuszczy-
cy i chorobom jelit (M07). 

5.2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA METODYCZNE

W niniejszym badaniu przeprowadzono analizę kosztów pośrednich łuszczycy (L40) i artropatii towarzyszących 
łuszczycy i chorobom jelit (M07). Wykorzystano podejście oparte na chorobowości, co jest rozwiązaniem uzasad-
nionym z punktu widzenia przewlekłego charakteru uwzględnionych w badaniu chorób8. Zastosowano podejście 
analityczne „z góry na dół” (ang. top-down), w którym wykorzystuje się zagregowane dane epidemiologiczne, eko-
nomiczne i społeczne. Badanie ma charakter retrospektywny i dotyczy kosztów szacowanych z perspektywy spo-
łecznej, generowanych przez łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit w Polsce w roku 2016 
i 2017. 

W celu oszacowania kosztów pośrednich wykorzystano metodę kapitału ludzkiego, która jest najczęściej sto-
sowanym podejściem metodycznych w szacowaniu strat produkcji spowodowanych chorobami9. Metoda ta słu-
ży oszacowaniu potencjalnej (maksymalnej) wartości produkcji utraconej w wyniku choroby. Jednostką pro-
duktywności stosowaną w badaniu był produkt krajowy brutto na jednego pracującego. Zgodnie z praktyką 
stosowaną w szacowaniu kosztów pośrednich w Polsce10 przy każdej składowej kosztów uwzględniono współ-
czynnik korekty produktywności odzwierciedlający malejącą krańcową produktywność pracy na poziomie 
0,65, ilustrujący udział pracy w makroekonomicznej funkcji produkcji Cobba-Douglasa. W kategoriach kosz-
tów wykraczających w skutkach poza roczną perspektywę (zgony, trwała niezdolność do pracy) zastosowano 
5-procentową stopę dyskontową.

Elementami składowymi kosztów pośrednich uwzględnionymi w badaniu są straty spowodowane:

• absenteizmem, czyli nieobecnością chorych w pracy,

• prezenteizmem, czyli obniżoną produktywnością pracujących chorych,

• absenteizmem opiekunów, czyli nieobecnością w pracy nieformalnych opiekunów osób chorych,

• trwałą niezdolnością do pracy osób chorych,

• przedwczesnymi zgonami.

Przedstawione szacunki nie obejmują kosztów związanych z utraconą na skutek łuszczycy i artropatii towarzyszą-
cym łuszczycy i chorobom jelit  produkcją nierynkową, np. niewykonaną pracą w gospodarstwach domowych. 

4 Koszty POCHP w Polsce, EY, Warszawa 2017.
5 Innowacyjne terapie onkologiczne – propozycje poprawy polskiego systemu ochrony zdrowia, EY, Warszawa 2015.
6 Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce, red. E. Nojszewska, Instytut 
Innowacyjna Gospodarka, 2016.
7 Straty ekonomiczne i koszty leczenia wybranych ośmiu nowotworów w województwie dolnośląskim w latach 2014-2016 – wnios-
ki dla polityki zdrowotnej, red. E. Nojszewska, Dolnośląskie Centrum Onkologii i Polskie Towarzystwo Onkologiczne, 2018. 
8 C. Jo, Cost-of-illness studies: concepts, scopes, and methods, Clinical and Molecular Hepatology 2014;20:327-337.
9  J. Oliva, F. Lobo, J. Lopez-Bastida, N. Zozaya, R. Romay, Indirect costs of cervical and breast cancers in Spain, European Journal 
of Health Economics 2005;6:309–13.
10 EY, Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie ochrony zdrowia, 2013.74



Włączenie tego rodzaju kosztów pozostaje dotąd poza praktyką szacowania kosztów pośrednich w Polsce i wymaga 
prac koncepcyjnych nad stworzeniem podstaw metodycznych.

Źródłem danych wykorzystanych w badaniu były dane zaczerpnięte z publikacji lub otrzymane od Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a także z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS) oraz licznych opracowań naukowych, których dane bibliograficzne przytoczono 
w odpowiednich częściach rozdziału.

Przedstawione poniżej wyniki badania opierają się na metodyce stworzonej na potrzeby szacowania kosztów po-
średnich nowotworów kobiecych w Polsce11, gdzie odnaleźć można bardziej szczegółowy opis aspektów metodycz-
nych. Poniżej metodykę omówiono w skrótowej formie, koncentrując się na specyfice niniejszego badania.

5.3. KATEGORIE KOSZTÓW POŚREDNICH: WYNIKI I SZCZEGÓŁY 
METODYCZNE

5.3.1. Absenteizm chorych

Terminem absenteizm w kontekście analiz kosztów choroby określa się tymczasową, związaną z chorobą nieobec-
ność pracownika w pracy. Kosztem pośrednim związanym z absenteizmem jest produkcja niewytworzona na sku-
tek nieobecności osoby chorej w pracy.

Koszty absenteizmu wśród osób cierpiących na łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit 
oszacowano przy zastosowaniu danych o absencji chorobowej12 i świadczeniach rehabilitacyjnych13 pochodzące  
z ZUS i KRUS. Obliczenia dotyczące kosztów absenteizmu przeprowadzono osobno dla osób ubezpieczonych 
w ZUS i KRUS, a wyniki zsumowano.

Dane na temat liczby dni absencji chorobowej chorych na łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom 
jelit pozyskano z Portalu Statystycznego ZUS14. W przypadku absencji osób ubezpieczonych w KRUS analogiczne 
dane uzyskano bezpośrednio od instytucji ubezpieczającej. Po zsumowaniu otrzymano liczbę dni absencji choro-
bowej osób ubezpieczonych w ZUS i KRUS dla obu analizowanych lat. Straty spowodowane absenteizmem, który 
przypisać można nieobecności w pracy związanej ze świadczeniami rehabilitacyjnymi dotyczą tylko ubezpieczo-
nych w ZUS, gdyż KRUS nie przyznaje świadczeń tego rodzaju. Straty związane ze świadczeniami rehabilitacyjnymi 
oszacowano na podstawie danych uzyskanych od ZUS dotyczących liczby i czasu trwania pierwszorazowych i po-
nownych świadczeń15. Sumując liczbę świadczeń rehabilitacyjnych, przy uwzględnieniu czasu ich trwania uzyskano 
liczbę lat pracy utraconych w wyniku absencji przypisanej tym świadczeniom.

W celu wyznaczenia wartości niewytworzonego produktu przez osoby nieobecne w pracy obliczono dzienną 
i roczną wartość PKB przypadającą na jednego pracującego w analizowanych latach. Dla wyznaczenia tych war-
tości posłużono się danymi zawartymi w zestawieniu rocznych wskaźników makroekonomicznych GUS16 (dane 

11 B. Łyszczarz, E. Nojszewska, Metodyka i metody szacowania kosztów nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika, w: Ocena 
strat ekonomicznych…
12 Absencja chorobowa jest to niezdolność do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chor-
ym członkiem rodziny. Jest ona dokumentowana zaświadczeniem lekarskim o czasowej niezdolności do pracy. Wszystkie przyjęte 
definicje są zgodne z wynikającymi z regulacji prawnej i znajdującymi się na stronie http://psz.zus.pl/pojecia-i-definicje 
13 Świadczenia rehabilitacyjne przysługują w przypadku rokowanego odzyskania zdolności do pracy, po wyczerpaniu prawa do 
zasiłku chorobowego. Są one realizowane w formie wypłat miesięcznych i przysługują na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
14 ZUS, Portal Statystyczny, http://psz.zus.pl/.
15 Dane otrzymane od ZUS dotyczące trwania świadczenia podawane są dla przedziałów czasowych: 1-3; 4-6; 7-9; 10-12 miesię-
cy. Założono, że czas trwania świadczenia wynosi w przypadku tych przedziałów odpowiednio 2; 5; 8 i 11 miesięcy, co odpowiada 
środkom przedziałów.
16 GUS, Wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/.
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o PKB) oraz Banku Danych Lokalnych GUS17 (dane o liczbie pracujących). Przy czym, w przypadku szacunków 
dotyczących osób ubezpieczonych w KRUS, uwzględniono fakt, że produktywność w rolnictwie jest niższa niż 
przeciętnie w gospodarce. Wartość dodana przypadająca na 1 pracującego w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, ło-
wiectwo i rybactwo) gospodarki polskiej w latach 2012-2016 wyniosła 17,02% w 2016 r. i 20,54% w 2017 r. warto-
ści dodanej na 1 pracującego w gospodarce polskiej i o taki wskaźnik skorygowano stratę PKB osób ubezpieczo-
nych w KRUS. Po pomnożeniu liczby dni (lat) absencji chorobowej (świadczeń rehabilitacyjnych) przez dzienny 
(roczny) PKB przypadający na 1 pracownika uzyskano stratę produkcji, którą skorygowano o wskaźnik 0,65, 
co pozwoliło na uwzględnienie malejącej produktywności pracy.  

Po zsumowaniu kosztów dla osób ubezpieczonych w ZUS i KRUS otrzymano łączny koszt pośredni nieobecności 
w pracy związanej z absencją chorobową i świadczeniami rehabilitacyjnymi. Koszt ten wyrażono w wartości bez-
względnej oraz względnej jako odsetek produktu krajowego brutto.

Koszty pośrednie związane z absenteizmem chorych na łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczycy i choro-
bom jelit wyniosły 115,2 mln zł w 2016 roku i wzrosły do 120,9 mln zł w 2017 roku. 

W obu latach koszty te stanowiły 0,004% PKB w przypadku łuszczycy i 0,002% PKB w przypadku artropatii, (tabele 
1 i 2, rysunek 1 i 2).

Tabela 1. Koszty pośrednie związane z absenteizmem chorych na łuszczycę 
Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)

2016 78 173 943 0,0042%
2017 80 907 306 0,0041%

  
Rysunek 1. Koszty pośrednie związane z absenteizmem chorych na łuszczycę

Koszty pośrednie absenteizmu chorych na łuszczycę wzrosły o 3,5% w badanym okresie. 

17 GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
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Tabela 2. Koszty pośrednie związane z absenteizmem chorych na artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit 
Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)

2016 37 073 811 0,0020%
2017 39 968 071 0,0020%

Rysunek 2. Koszty pośrednie związane z absenteizmem chorych na artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit

Koszty pośrednie absenteizmu chorych na artropatie wzrosły o 7,8% w badanym okresie. 

Na koszty związane z absenteizmem wpływ miała struktura absencji. W 2016 r. dla L40 udział lat straconych na 
skutek absencji chorobowej wyniósł około 94,3%, a udział lat straconych na skutek świadczeń rehabilitacyjnych 
wyniósł nieco poniżej 6%. W 2017 r. udziały były analogiczne – 93,8% oraz około 6%. W przypadku M07 w 2016 
r. udział lat straconych na skutek absencji chorobowej wyniósł około 81%, a udział lat straconych na skutek świad-
czeń rehabilitacyjnych wyniósł nieco poniżej 19%. W 2017 r. udziały były identyczne – 80,5% oraz około 19,4%. 
Liczbę utraconych lat pracy na skutek absenteizmu obu chorób wśród ubezpieczonych w ZUS i KRUS przedstawia 
rys. 3.

Rysunek 3. Utracone lata pracy ubezpieczonych w ZUS i KRUS na skutek absenteizmu chorych na łuszczycę i 
artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit
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5.3.2. Prezenteizm chorych

Prezenteizmem nazywa się sytuację, w której osoba chora kontynuuje pracę pomimo występowania objawów cho-
robowych, co negatywnie rzutuje na jej produktywność. Kosztem pośrednim związanym z prezenteizmem chorych 
jest wartość produkcji niewytworzonej na skutek zmniejszonej produktywności pracującego, który jest chory.

Wielkość kosztów pośrednich związanych z prezenteizmem chorych na łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczy-
cy i chorobom jelit obliczono w trzech krokach. W pierwszej kolejności ustalono liczbę chorych, następnie oszaco-
wano liczbę osób pracujących chorych, w ostatnim kroku przyjęto poziom ograniczenia produktywności na skutek 
choroby.

Z powodu braku baz danych dotyczących chorobowości w Polsce liczbę osób chorych na łuszczycę i artropatie to-
warzyszące łuszczycy i chorobom jelit oszacowano na podstawie literatury. W przypadku łuszczycy18 na podstawie 
badań przeprowadzonych we wielu krajach przyjęto, że 2,2% procent populacji polskiej choruje na tę chorobę. Dla 
artropatii towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit19 przyjęto, że 1,1% populacji jest chora. 

W następnym kroku, na podstawie literatury dotyczącej struktury wiekowej zachorowalności oszacowano jaka 
część osób chorych znajduje się w wieku produkcyjnym. Ze względu na brak podziału danych osobno dla kobiet 
i mężczyzn przyjęto, że wiek emerytalny wynosi 63 lata i tę liczbę osób chorych pomnożono przez zaczerpnięte 
z Eurostatu20 wskaźniki zatrudnienia dla osób w wieku 20-64 lata. Od tak oszacowanej liczby chorych, którzy jed-
nocześnie pracują odjęto liczbę nowo przyznanych rent oraz świadczeń rehabilitacyjnych, a następnie wielkość tę 
skorygowano o absencję chorobową związaną z chorobą. W ten sposób otrzymano szacunek łącznego czasu pracy 
osób chorych, które pracowały na łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit. 

Trzecim etapem szacowania kosztów prezenteizmu chorych było ustalenie skali utraty produktywności związanej 
z pracą osób chorych. W przypadku łuszczycy na podstawie literatury przyjęto21, że utrata produkcyjności wynosi 
17%, a dla artropatii22 – 24,1%. Iloczyn tej wartości oraz liczby dni przepracowanej przez osoby chore i dziennej 
wartości PKB na 1 pracownika stanowi koszt prezenteizmu, który skorygowano współczynnikiem 0,65 uwzględnia-
jącym udział pracy w makroekonomicznej funkcji produkcji.

18 Kimball A.B., Yu A.P. Signorovitch J., et al. (2012)., The effects of adalimumab treatment and psoriaris severity on self-reported 
work productivity and activity impairment for patients with moderate to severe psoriaris, J. Am Acad. Dermatol., 66(2),: e67-76;
Pearce D.J., Singh S., Balkrishnan R., et al.., (2006), The negative impact of psiriaris on the workplace, J.Dermatol. Treat., 17(1): 
24-28;
Władysiuk M., Hałdaś M., Bebrysz M., Fredyna M., Rutkowski J., Przewlekłe choroby zapalne uwarunkowane immunologicznie - 
ocena kosztow pośrednich w Polsce, w: Konstruktywni - zdrowie, aktywność i zdolność do pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2015, s. 145-206; 
Analiza kliniczna z elementami analizy problemu decyzyjnego - COSENTYX w porównaniu z innymi lekami bilogicznymi w 
leczeniu dorosłych pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, HTA Consulting, Kraków 2015
Łuczkowska M, Żaba R. (2005) Łuszczyca. Przew Lek 7:38–49.
19 Zochling J., Smith E.U.R., (2010). Seronegative spondyloarthritis, Best Pract. Res. Clin. Rheumatol., 24(6): 747-756)
Władysiuk M., Hałdaś M., Bebrysz M., Fredyna M., Rutkowski J., Przewlekłe choroby zapalne uwarunkowane immunologicznie - 
ocena kosztow pośrednich w Polsce, w: Konstruktywni - zdrowie, aktywność i zdolność do pracy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2015, s. 145-206; 
20 Eurostat, Employment rate by sex, age group 20-64, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page.
21 Pearce et al.., - 16%, Kimball et al. - 18%,  Władysiuk et al. - 15,5% -17,8%
22 Paweł Kawalec, Krzysztof Piotr Malinowski, Andrzej Pilc, Disease activity, quality of life and indirect costs of psoriatic arthritis 
in Poland, September 2016, Volume 36, Issue 9, pp 1223–1230, Rheumatology International, https://link.springer.com/arti-
cle/10.1007/s00296-016-3514-3 
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Między innymi ze względu na przyjęcie orientacyjnych szacunków odnośnie liczby chorych na analizowane choro-
by oraz skali utraty produktywności z nimi związanych, ocenę kosztów prezenteizmu przedstawioną poniżej należy 
traktować z ostrożnością

Koszty pośrednie związane z prezenteizmem chorych na łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczycy i choro-
bom jelit wyniosły 7 570,8 mln zł w 2016 roku i wzrosły do 7 975,3 mln zł w 2017 roku. 

W obu latach koszty te stanowiły 0,25% PKB w przypadku łuszczycy i 0,24% PKB w przypadku artropatii, (tabele 
3 i 4, rysunek 4 i 5).

Tabela 3. Koszty pośrednie związane z prezenteizmem chorych na łuszczycę 
Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)

2016 4 608 243 474 0,25%
2017 4 854 618 645 0,24%

Rysunek 4. Koszty pośrednie związane z prezenteizmem chorych na łuszczycę

Koszty związane z prezenteizmem chorych na łuszczycę wzrosły o 5,35%, a ich udział w PKB właściwie się nie 
zmienił. 
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Tabela 5. Koszty pośrednie związane z prezenteizmem chorych na artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit 
Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)

2016 2 962 608 929 0,1592%
2017 3 120 660 475 0,1569%

Rysunek 5. Koszty pośrednie związane z prezenteizmem chorych na artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit

Koszty związane z prezenteizmem chorych na artropatie wzrosły o 5,33% %, a ich udział w PKB właściwie się nie 
zmienił. 

Liczbę utraconych lat pracy na skutek prezenteizmu obu chorób wśród ubezpieczonych w ZUS i KRUS przedstawia 
rys. 6.

Rysunek 6. Utracone lata pracy ubezpieczonych w ZUS i KRUS na skutek prezenteizmu chorych na łuszczycę 
i artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit

Z porównania danych dotyczących absenteizmu i prezenteizmu chorych wynika, że ta druga przyczyna kosztów 
pośrednich odgrywa znacznie większą rolę. 
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5.3.3. Absenteizm opiekunów

Absencja pracownicza związana z chorobą dotyczy nie tylko samych chorych, lecz także ich nieformalnych 
opiekunów, którzy czasowo lub trwale zostają wyłączeni z możliwości wykonywania pracy. Kosztem pośrednim 
związanym z absenteizmem nieformalnych opiekunów jest produkcja niewytworzona na skutek nieobecności 
w pracy nieformalnych opiekunów osób chorych.

Oszacowanie kosztów absenteizmu nieformalnych opiekunów możliwe jest tylko w sposób pośredni, prawdopo-
dobnie zaniżający realną skalę strat spowodowanych tym zjawiskiem. Podstawą szacunku tego elementu kosztów 
jest liczba zaświadczeń wydanych przez lekarzy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. Z uwagi na zniko-
mą zachorowalność na łuszczycę i artropatie, w obliczeniach nie uwzględniono zaświadczeń lekarskich wydanych 
z tytułu opieki nad dzieckiem. W związku z tym, że dane zbierane przez ZUS na temat absencji związanej 
z opieką nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację choroby, której dotyczy opieka, konieczne oka-
zało się pośrednie oszacowanie tej kategorii. W tym celu przyjęto, że udział zwolnień wydanych w związku 
z opieką nad chorymi na łuszczycę i artropatie w całości zwolnień wydanych przez ZUS jest taki sam jak 
w przypadku zwolnień z tytułu choroby własnej. Otrzymany udział (wynoszący 0,09% dla łuszczycy i 0,04 dla artro-
patii) pomnożono przez liczbę dni absencji opiekunów ogółem. Tak oszacowaną wartość pomnożono przez dzienny 
PKB na pracownika, a następnie skorygowano o współczynnik uwzględniający udział pracy w procesie produkcji, 
otrzymując w ten sposób szacunek skali absenteizmu opiekunów nieformalnych dla łuszczycy i artropatii. Dane doty-
czące tego składnika kosztów pośrednich dostępne były tylko w odniesieniu do ubezpieczonych w ZUS. 

Koszty pośrednie absenteizmu opiekunów osób chorych na łuszczycę i artropatie wyniosły 0,7 mln zł w 2016 roku 
i wzrosły do 0,8 mln zł w 2017 roku, co stanowiło nieznaczący udział w skali gospodarki kraju (tabela 6 i 7, rysunek 
7 i 8).

Tabela 6. Koszty pośrednie związane z absenteizmem opiekunów osób chorych na łuszczycę 

Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)
2016 498 584 0,00003%
2017 555 796 0,00003%

Rysunek 7. Koszty pośrednie związane z absenteizmem opiekunów osób chorych na łuszczycę (tys. zł)
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Koszty związane z absenteizmem nieformalnych opiekunów osób chorych na łuszczycę wzrosły o 11,5%, a ich 
udział w PKB był nieznaczący i właściwie się nie zmienił. 

Tabela 7. Koszty pośrednie związane z absenteizmem opiekunów osób chorych na artropatie 
Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)

2016 204 835 0,00001%
2017 238 080 0,00001%

Rysunek 8. Koszty pośrednie związane z absenteizmem opiekunów osób chorych na łuszczycę (tys. zł)

Koszty związane z absenteizmem nieformalnych opiekunów osób chorych na artropatie wzrosły o 16,2%, a ich 
udział w PKB był nieznaczący i właściwie się nie zmienił. 

Liczbę utraconych lat pracy na skutek absenteizmu nieformalnych opiekunów osób chorych na łuszczycę 
i artropatie wśród ubezpieczonych w ZUS i KRUS przedstawia rys. 9.

Rysunek 9. Utracone lata pracy na skutek absenteizmu nieformalnych opiekunów osób chorych na łuszczycę 
i artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit
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5.3.4. Przedwczesne zgony

Przedwczesny zgon definiowany jest na potrzeby analizy kosztów pośrednich jako śmierć następująca w wieku 
produkcyjnym. Ze zgonem takim wiąże się strata produkcji, która mogłaby zostać wytworzona gdyby chory nie 
zmarł i mógł nadal pracować. Kosztem pośrednim przedwczesnego zgonu jest więc wartość produkcji, która byłaby 
wytworzona przez zmarłą osobę do czasu przejścia na emeryturę, gdyby nie zmarła ona w wyniku choroby. Zgodnie 
ze stosowaną tu metodą kapitału ludzkiego wielkość produkcji utracona na skutek przedwczesnego zgonu zosta-
ła oszacowana jako zdyskontowana wartość produkcji, która zostałaby wytworzona, gdyby przedwcześnie zmarły 
chory żył i pracował aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Takie podejście wymagało zidentyfikowania liczby 
zgonów w każdym wieku oraz wartości produkcji potencjalnie możliwej do wykonania do czasu osiągnięcia wieku 
emerytalnego przez osoby w każdym wieku. 

W dostępnej literaturze prawdopodobieństwo zgonu spowodowane zarówno łuszczycą, jak i artropatiami jest 
bardzo zróżnicowane zależąc także od sposobu leczenia pacjentów. Dlatego liczbę zgonów oszacowano na pod-
stawie szeregów czasowych dla Polski zawartych w bazie WHO Mortality Database23. W ten sposób oszacowano 
liczbę zgonów osób będących w każdym z badanych lat w określonym wieku z przedziału obejmującego wiek 
produkcyjny (ujednolicony do 63 lat). Ponadto z literatury wynika24, że prawdopodobieństwo zgonu dla chorych 
na łuszczycę rośnie wraz z wiekiem i dlatego SMRy zostały uwzględnione w obliczeniach. Ponieważ każda osoba 
zmarła w wyniku łuszczycy i artropatii mogłaby w przyszłości umrzeć z powodu innej przyczyny, oszacowaną 
liczbę zgonów dla każdego wieku skorygowano o prawdopodobieństwo przeżycia specyficzne dla danego wie-
ku. W tym celu wykorzystano tablice trwania życia GUS25. Jako, że nie wszystkie zgony dotyczyły osób, które 
pracowały w momencie zachorowania i pracowałyby w przyszłości, w szacowaniu kosztów uwzględniono liczbę 
zgonów skorygowaną o specyficzny dla płci wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lat w Polsce (dane na podstawie 
Eurostatu26).

Suma utraconej produkcji związana ze zgonem w danym wieku wyznaczona została jako suma zdyskontowanej 
wartości przyszłego PKB na 1 pracownika dla lat pozostających osobie w tym wieku do momentu osiągnięcia wie-
ku emerytalnego. Założono przy tym, że zgony następują w połowie roku (korekta half-cycle adjustment27), co 
uśrednia różnice w kosztach związane z występowaniem zgonów w różnych okresach roku. W celu uwzględnienia 
tempa przyszłego wzrostu gospodarczego wykorzystano prognozy dotyczące PKB oparte o dane publikowane przez 
Komisję Europejską28. Mnożąc liczbę zgonów w każdym wieku przez wartość utraconej produkcji dla tego wieku 
i korygując wynik o wartość współczynnika odzwierciedlającego udział pracy w funkcji produkcji (wynoszący 0,65) 
uzyskano wartość utraconej produkcji związanej z przedwczesnymi zgonami spowodowanymi analizowanymi cho-
robami.

 
Koszty pośrednie związane z przedwczesnymi zgonami spowodowanymi łuszczycą i artropatiami wyniosły 
202,7 mln zł w 2016 roku, po czym zmniejszyły się do 201,2 mln zł w 2017 r. Udział kosztów pośrednich przed-
wczesnych zgonów w PKB chorych na łuszczycę  minimalnie obniżył się z 0,004% PKB w 2016 roku do poziomu 
0,003% rok później, w przypadku artropatii  nastąpiła analogiczna zmiana i udział kosztów pośrednich przedwcze-
snych zgonów minimalnie obniżył się z 0,0073% do 0,0069% (tabela 8 i 9, rysunek 10 i 11).

23  http://apps.who.int/healthinfo/statistics/mortality/whodpms/ 
24 Stern R.S., Huibregtse A., (2011). Very severe psoriaris is associated with increased noncardiovascular mortality but not witj 
increased cardioviscular risk. J. Investig. Dermatol., 131(5): 1159-1166
25 GUS, Tablice trwania życia, http://swaid.stat.gov.pl/Demografia_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_DEM_15.
aspx.
26 Eurostat, Employment rate...
27 D. Díaz-Jiménez, C. Castañeda-Orjuela, L. Castillo-Rodríguez, F. De la Hoz-Restrepo, Economic costs analysis of the avoidable 
mortality in Colombia 1998-2011. Value in Health Regional Issues 2015;8:129-35.
28 European Commission, The 2018 Ageing report: Underlying assumptions and projection methodologies, Institutional Paper 
065, 2017.
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Tabela 8. Koszty pośrednie związane z przedwczesnymi zgonami chorych na łuszczycę 
Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)

2016 67 620 968 0,0036%
2017 63 832 465 0,0032%

Rysunek 10. Koszty pośrednie związane z przedwczesnymi zgonami chorych na łuszczycę (mln zł)

Tabela 9. Koszty pośrednie związane z przedwczesnymi zgonami chorych na artropatie 
Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)

2016 135 067 457 0,0073%
2017 137 379 928 0,0069%

Rysunek 11. Koszty pośrednie związane z przedwczesnymi zgonami chorych na artropatie (mln zł)
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5.3.5. Niezdolność do pracy 

Trwała niezdolność do pracy w analizie kosztów pośrednich oznacza brak możliwości wykonywania pracy 
z powodu choroby trwającej dłuższy czas lub nie rokującej wyleczenia w przyszłości. Kosztem pośrednim trwałej 
niezdolności do pracy jest więc wartość produkcji, która byłaby wytworzona przez osobę chorą w okresie trwania 
niezdolności.

W celu oszacowania kosztów niezdolności do pracy wykorzystano dane zbierane w ramach systemu ubezpieczeń 
społecznych przez ZUS i KRUS, będące instytucjami przyznającymi świadczenia rentowe związane z niezdolnością 
do pracy. Szacunków dokonano na podstawie otrzymanych od tych ubezpieczycieli danych na temat liczby orze-
czeń o niezdolności do pracy wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie w podziale na płeć (dane 
dla ubezpieczonych w ZUS i KRUS), grupy wiekowe oraz przewidywany czas trwania niezdolności do pracy (dane 
tylko dla ubezpieczonych w ZUS). Obliczenia wykonano osobno dla ubezpieczonych w ZUS i KRUS, przy czym, 
z uwagi na fakt, że dane dotyczące ubezpieczonych w kasie rolniczej dotyczyły tylko całkowitej liczby nowo przy-
znanych rent, założono, że struktura świadczeń rentowych w KRUS odpowiada strukturze rent w ZUS.

Wyodrębniono następujące kategorie świadczeń rentowych z tytułu niezdolności do pracy:

• renty terminowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

• renty terminowe z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

• renty bezterminowe z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

• renty bezterminowe z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

• renty socjalne.

Kierując się praktyką stosowaną we wcześniejszych badaniach kosztów pośrednich w Polsce założono, że utrata 
produktywności w przypadku częściowej niezdolności do pracy równa jest 75 procentom utraty produktywności 
dla całkowitej niezdolności do pracy.

W przypadku oszacowania kosztów pośrednich okresowej niezdolności do pracy kluczowe znaczenie miało wy-
znaczenie średniej wartości produkcji utraconej na skutek przebywania na rencie terminowej. Obliczono ją jako 
zdyskontowaną wartość PKB na 1 pracownika odpowiadającą czasowi trwania rent w łuszczycy oraz artropatiach 
towarzyszących łuszczycy i chorobom jelit29. W szacowaniu kosztów pośrednich uwzględniono prawdopodobień-
stwo zgonu dla średniego wieku, w którym znajdowały się osoby u których orzeczono rentę; celem tego działania 
było uwzględnienie faktu, że osoby niezdolne do pracy mogły w trakcie trwania tej niezdolności umrzeć z przyczyn 
niezwiązanych z analizowanymi chorobami. Iloczyn liczby osób przebywających na rencie terminowej według cza-
su jej trwania oraz zdyskontowana wartość utraconego PKB na 1 pracownika odpowiadającego czasowi trwania 
renty skorygowano o współczynnik 0,65, co stanowiło wartość kosztów pośrednich z tytułu okresowej niezdolności 
do pracy.

W celu oszacowania kosztów bezterminowej niezdolności do pracy wymagana jest znajomość struktury wiekowej 
rencistów, którym przyznano świadczenia. Dane udostępnione przez ZUS nie zawierają dokładnego wieku renci-
stów, u których orzeczono rentę, lecz przyporządkowują ją do 10-letnich przedziałów wiekowych. Przyporządko-
wania orzeczenia do danego wieku dokonano więc na podstawie danych publikowanych przez ZUS na temat roz-
kładu wiekowego rencistów ogółem. Dla rencisty w danym wieku wyznaczono liczbę lat pozostającą do emerytury 

29 Dane otrzymane od ZUS zawierały informacje na temat czasu trwania renty podane w przedziałach: do 3 miesięcy, 4-6 miesię-
cy itd. Założono tym samym czas trwania renty na poziomie środka przedziału, na przykład 1,5 miesiąca, 5 miesięcy itd. 
W przypadku przedziału 37 miesięcy i więcej, założono, że renta trwała 37 miesięcy, co stanowi podejście konserwatywne i praw-
dopodobnie zaniża wartość strat produkcji. 85



i zsumowano wartość PKB na 1 pracownika dla tych lat, stosując przy tym 5-procentową stopę dyskontową. Pro-
gnozy dotyczące wartości przyszłego PKB oparto na danych Komisji Europejskiej30. Zsumowanie oszacowanych 
strat dla wszystkich rencistów w każdym wieku stanowi stratę z tytułu bezterminowej niezdolności do pracy. Tak 
otrzymany wynik pomnożono przez współczynnik korygujący wynoszący 0,65.

W analizie uwzględniono również renty socjalne orzeczone przez ZUS, przyznawane osobom, których całkowita 
niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 18. roku życia (lub 25. roku życia w przypadku osób uczą-
cych się). W przypadku tego rodzaju świadczeń schemat szacowania kosztów odpowiadał opisanemu powyżej, 
przy czym nie uwzględniono rent socjalnych terminowych orzeczonych u osób w wieku 19 lat i mniej, co wynika 
z faktu, że wiek rozpoczęcia pierwszej pracy w Polsce przekracza 20 lat31.

Z powodu mniejszej dostępności danych raportowanych przez KRUS oszacowanie strat spowodowanych niezdol-
nością do pracy w grupie osób ubezpieczonych w tej instytucji wymagało przyjęcia szerszych założeń. Dane uzyska-
ne od KRUS, wykorzystane w szacowaniu kosztów dotyczyły tylko liczby pierwszorazowych orzeczeń rentowych. 
Dlatego założono, że udział ponownych orzeczeń rentowych w KRUS odpowiada analogicznemu udziałowi w ZUS 
i na tej podstawie wyznaczono liczbę orzeczeń ponownych dla osób ubezpieczonych w KRUS. Dalszy sposób szaco-
wania kosztów niezdolności do pracy dla osób pracujących w rolnictwie odpowiadał przedstawionemu schematowi 
postępowania dla ubezpieczonych w ZUS, przy czym zastosowano korektę produktywności w rolnictwie, analo-
gicznie do obliczeń dotyczących absencji chorobowej.

Łączne koszty pośrednie niezdolności do pracy spowodowanej łuszczycą (L40) oraz artropatiami towarzy-
szącymi łuszczycy i chorobom jelit wyniosły 115,6 mln zł w 2016 roku i wzrosły do 136,3 mln zł w 2017 roku. 
Udział strat produkcji spowodowanych tą kategorią kosztów pośrednich wyniósł dla obu jednostek chorobowych 
0,0062%-0,0069% PKB w zależności od roku.

Koszty pośrednie niezdolności do pracy spowodowanej łuszczycą (L40) wyniosły 42,1 mln zł w 2016 roku 
i wzrósł do 48,3 mln zł w 2017 roku. Udział strat produkcji spowodowanych tą kategorią kosztów pośrednich 
w analizowanych latach wyniósł 0,0023%-0,0024% PKB. Koszty pośrednie niezdolności do pracy spowodowanej 
artropatiami towarzyszącymi łuszczycy i chorobom jelit wyniosły 73,4 mln zł w 2016 roku i wzrosły do 88,1 
mln zł w 2017 roku. Udział strat produkcji spowodowanych tą kategorią kosztów pośrednich wyniósł 0,0039%-
0,0044% PKB w zależności od roku (tabela 10, rysunek 12).

Tabela 10. Koszty pośrednie związane z trwałą niezdolnością do pracy chorych na łuszczycę (L40) i artropatie 
towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit (M07)

Rok Koszt pośredni (zł) Koszt pośredni (% PKB)
Łuszczyca (L40)

2016 42 143 186 0,0023%
2017 48 272 814 0,0024%

Artropatie towarzyszące 
łuszczycy i chorobom jelit (M07)

2016 73 447 627 0,0039%
2017 88 063 080 0,0044%

RAZEM (L40 i M07)
2016 115 590 813 0,0062%
2017 136 335 894 0,0069%

30 European Commission, The 2018 Ageing report…
31 Wiek ten dla ogółu populacji w 2015 roku wyniósł 20,3 lat (dane otrzymane od Eurostatu).86



Rysunek 12. Koszty pośrednie związane z trwałą niezdolnością do pracy chorych na łuszczycę (L40) i artropatie 
towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit (M07)

W przypadku obu jednostek chorobowych dominujące znaczenie w strukturze kosztów pośrednich niezdolności 
do pracy miały renty terminowe orzeczone przez ZUS, które w łuszczycy stanowiły ponad 60% wszystkich kosz-
tów w tej kategorii, natomiast w przypadku artropatii udział ten wynosił 75,6% w 2016 roku i 58,4% w 2017 roku. 
W przypadku łuszczycy drugą z punktu widzenia wielkości kategorią kosztów niezdolności do pracy stanowiły 
renty terminowe KRUS, natomiast w przypadku artropatii większe znaczenie w strukturze kosztów miały renty 
bezterminowe ZUS (rysunek 13).

Rysunek 13. Struktura kosztów pośrednich związanych z trwałą niezdolnością do pracy chorych na łuszczycę (L40) 
i artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit (M07) w podziale na rodzaj świadczenia rentowego i instytucję 
ubezpieczeniową

Uwagi: Etykieta danych dla kategorii „ZUS-socjalne” („KRUS – bezterminowe”) znajduje się 
po prawej (lewej) stronie słupków. 
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5.4. CAŁKOWITE KOSZTY POŚREDNIE: PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Całkowite koszty pośrednie łuszczycy i artropatii w Polsce wyniosły 8 mld 5 mln zł w 2016 r., po czym zwiększyły 
się nieznacznie do 8 mld 434 mln w 2017 r. 

Udział kosztów pośrednich łuszczycy w PKB utrzymywał się właściwie na tym samym poziomie 0,258% PKB 
w 2016 roku i 0,254% PKB w 2017 roku, a  wzrost tych kosztów w badanym okresie wyniósł 5,24335%  (tabela 10). 

Tabela 10. Koszty pośrednie łuszczycy w Polsce

L40
2016 2017

koszt w mln zł koszt w mln zł
Absenteizm 78 173 943 80 907 306
Absenteizm opiekunów 498 584 555 796
Prezenteizm 4 608 243 474 4 854 618 645
Przedwczesne zgony 67 620 968 63 832 465
Niezdolność do pracy 42 143 186 48 272 814
Razem 4 796 680 156 5 048 187 027

Ze struktury kosztów pośrednich wynika, że jedyną znaczącą składową był prezenteizm osób chorych, a jej udział 
sięgał powyżej 96%. Absenteizm opiekunów właściwie nie przyczyniał się do kosztów pośrednich. 

Udział kosztów pośrednich artropatii w PKB utrzymywał się właściwie na tym samym poziomie 0,17% PKB 
w obu latach, a  wzrost tych kosztów w badanym okresie wyniósł 5,545% (tabela 11). 

Tabela 11. Koszty pośrednie artropatii w Polsce

M07
2016 2017

koszt w zł koszt w zł
Absenteizm 37 073 811 39 968 071
Absenteizm opiekunów 204 835 238 080
Prezenteizm 2 962 608 929 3 120 660 475
Przedwczesne zgony 135 067 457 137 379 928
Niezdolność do pracy 73 447 627 88 063 080
Razem 3 208 402 659 3 386 309 633

Ze struktury kosztów pośrednich wynika, że jedyną znaczącą składową był prezenteizm osób chorych, a jej udział 
sięgał powyżej 92%. Absenteizm opiekunów właściwie nie przyczyniał się do kosztów pośrednich. 
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5.5. KONSEKWENCJE ŁUSZCZYCY I ARTROPATII TOWARZYSZĄCYCH 
ŁUSZCZYCY I CHOROBOM JELIT DLA SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH – UTRACONE DOCHODY PUBLICZNE NA SKUTEK 
NIEWYTWORZONEJ PRODUKCJI

Zmniejszenie potencjalnej wielkości produkcji nie stanowi jedynej ekonomicznej konsekwencji występowania 
chorób. Z punktu widzenia stabilności gospodarczej znaczenie mają również skutki choroby dla kondycji finan-
sowej sektora publicznego. Dzieje się tak dlatego, że wytworzenie PKB mniejszego niż byłby możliwy w sytuacji 
braku choroby skutkuje zmniejszeniem potencjalnych wpływów do funduszy publicznych, w tym budżetów cen-
tralnego oraz samorządowych, a także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W konsekwencji, większe 
obciążenie chorobami generuje nie tylko wyższe wydatki na świadczenia społeczne, lecz również przyczynia się do 
zmniejszenia dochodów publicznych. Utraconych potencjalnych wpływów podatkowych nie należy przy tym roz-
patrywać jako dodatkowego kosztu ponad ten zidentyfikowany w ramach analizy kosztów pośrednich. Uzyskanych 
wartości pieniężnych nie należy sumować. Prezentowane poniżej wielkości są częścią strat produktywności, która 
znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w sytuacji sektora finansów publicznych. Pomimo to, aspekt ten warto 
wyodrębnić choćby z uwagi na nierównowagę finansów publicznych, która może rzutować na sprawność funkc-
jonowania całej gospodarki.

W celu oszacowania wielkości potencjalnych strat sektora finansów publicznych związanych z niewytworzoną 
z powodu łuszczycy i artropatii produkcją obliczono jaki udział w PKB stanowią wpływy z tytułu podatków docho-
dowych od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) oraz podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług 
(VAT), a także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dane służące oszacowaniu udziałów poszczególnych 
podatków i składek w PKB pochodzą z publikacji GUS32, Ministerstwa Finansów33, Eurostatu34 oraz NFZ35.

Konsekwencją utraty PKB związanej z łuszczycą i artropatiami była strata potencjalnych dochodów funduszy 
publicznych w wysokości 2 mld 252 mln złotych w 2016 roku i 2 mld 476 mln zł w 2017 roku (tabela 12 i 13). 
Utracone potencjalne wpływy podatkowe stanowiły ok. 55%-57% wszystkich strat w tym obszarze, natomiast 43%-
45% strat dotyczyło składek na ubezpieczenia społeczne (rysunek 16 i 17).

Tabela 12. Utracone na skutek łuszczycy dochody publiczne z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne (w mln zł)

L40: utracone wpływy z tytułu: 2016 2017
VAT 326 247 663 398 023 756
Akcyza 169 456 950 173 274 305
CIT 67 993 295 75 538 899
PIT 124 310 303 133 694 344
Składek na ubezpieczenie zdrowotne 180 604 030 189 041 150
Składek na ubezpieczenia społeczne 661 941 862 701 697 997
Łącznie utracone dochody 1 349 950 072 1 482 229 300

Uwagi: łączne utracone dochody publiczne nie są sumą wszystkich kategorii, gdyż składki na ubezpieczenie 
zdrowotne są częścią składek na ubezpieczenie społeczne.

32 GUS, Roczne wskaźniki makroekonomiczne…
33 Ministerstwo Finansów, Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2017 r. (także edycje z wcześniejszych lat), http://
www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/wykonanie-budzetu-panstwa/spra-
wozdanie-z-wykonania-budzetu-panstwa-roczne.
34 Eurostat, Net social contributions, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tec00019.
35 NFZ, Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 rok (także edycje z wcześniejszych lat). 89



Rysunek 16. Struktura utraconych na skutek łuszczycy dochodów publicznych z tytułu podatków oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne

Tabela 13. Utracone na skutek artropatii dochody publiczne z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne (mln zł)

M07: utracone wpływy z tytułu: 2016 2017
VAT 218 220 485 266 993 214
Akcyza 113 346 338 116 231 916
CIT 45 479 345 50 671 280
PIT 83 148 655 89 681 789
Składek na ubezpieczenie zdrowotne 120 802 395 126 808 271
Składek na ubezpieczenia społeczne 442 759 567 470 697 039
Łącznie utracone dochody 902 954 389 994 275 238

Uwagi: łączne utracone dochody publiczne nie są sumą wszystkich kategorii, gdyż składki na ubezpieczenie 
zdrowotne są częścią składek na ubezpieczenie społeczne. 

Rysunek 17. Struktura utraconych na skutek artropatii dochodów publicznych z tytułu podatków oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne

VAT Akcyza CIT PIT

L40 - Struktura utraconych dochodów publicznych w 2016 r. L40 - Struktura utraconych dochodów publicznych w 2017 r.
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5.6. PODSUMOWANIE

1. Koszty pośrednie rozumiane jako wartość niewytworzonego PKB na skutek choroby i jej leczenia powstają 
z czterech rodzajów przyczyn: absenteizmu osób chorych i ich nieformalnych opiekunów, prezenteizmu 
osób chorych, niepełnosprawności i przedwczesnych zgonów będących następstwem choroby. Oprócz 
utraty PKB ważne są skutki dla finansów publicznych, czyli utracone dochody publiczne.

2. Koszty pośrednie spowodowane absenteizmem chorych na łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit wyniosły 115,2 mln zł w 2016 roku i wzrosły do 121 mln zł w 2017 roku. W przypadku 
łuszczycy koszty te wzrosły o 3,5% w badanym okresie, a w przypadku artropatii – o 7,8%.

3. Koszty pośrednie związane z prezenteizmem chorych na łuszczycę i artropatie towarzyszące łuszczycy 
i chorobom jelit wyniosły 7 570,8 mln zł w 2016 roku i wzrosły do 8 mld zł w 2017 roku. Koszty związane 
z prezenteizmem chorych na łuszczycę wzrosły o 5,35% w analizowanym okresie, a dla artropatii – o 5,33%

4. Koszty pośrednie absenteizmu nieformalnych opiekunów osób chorych na łuszczycę i artropatie wyniosły 
0,7 mln zł w 2016 roku i wzrosły do 0,8 mln zł w 2017 roku. Wzrost tych kosztów w przypadku łuszczycy 
wyniósł 11,5%, a dla artropatii – o 16,2%.

5. Koszty pośrednie związane z przedwczesnymi zgonami spowodowanymi łuszczycą i artropatiami wyniosły 
202,7 mln zł w 2016 roku, po czym zmniejszyły się do 201 mln zł w 2017 r.

6. Koszty pośrednie wszystkich rodzajów niezdolności do pracy spowodowanej łuszczycą oraz artropatiami 
wyniosły 115,6 mln zł w 2016 roku i wzrosły do 136 mln zł w 2017 roku.

7. Konsekwencją utraty PKB związanej z łuszczycą i artropatiami była strata potencjalnych dochodów funduszy 
publicznych w wysokości 2,3 mld złotych w 2016 roku i 2,5 mld zł w 2017 roku na skutek obniżenia się 
dochodów podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenia zdrowotne.
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PODSUMOWANIE6

Łuszczyca jest chorobą, która prowadzi do 
problemów społecznych i psychologicznych 
ze względu na poczucie upośledzenia u osób 
chorych. Choroba ta wpływa na relacje z 
osobami zdrowymi. Przede wszystkim cho-
dzi o jej oddziaływanie na codzienne kon-
takty międzyludzkie: komunikację z człon-
kami rodziny, grupy zawodowej, aktywność 
w przestrzeni publicznej, funkcje seksualne, 
bezpieczeństwo w sferze intymności, sukces
zawodowy i wiele innych. Z badań wynika, 
że większość pacjentów z łuszczycą czuje się
stygmatyzowana chorobą. Główne aspekty 
obciążenia społecznego łuszczycy obejmują
obawę odrzucenia oraz poczucie wstydu,
a także poczucia winy spowodowane nie-
jednoznacznymi reakcjami zdrowych ludzi. 
Przykładem może być nieskrywana oba-
wa przed dotykaniem ludzi z łuszczycą ze 
strachu przed zarażeniem się. Tak więc jest 
to choroba, z którą dodatkowo wiążą się 
problemy psychologiczne i społeczne o nie-
wymiernych charakterze.

Koszty leczenia łuszczycy i artropatii ponie-
sione przez publicznego płatnika sięgnęły
106 221,34 tys. zł w 2016 r. i 115 378,88 tys. 
zł w 2017 r. Ze względu na brak danych nie
można określić wydatków poniesionych 
bezpośrednio przez samych chorych. Jest to 
duży wydatek dla NFZ, który potencjalnie 

92



mógłby zostać zmniejszony dzięki realizo-
waniu polityki zdrowotnej uwzględniającej 
konfrontowanie kosztów bezpośrednich
z kosztami pośrednimi. Uwzględnienie per-
spektywy długiego okresu pozwala bowiem 
na ograniczanie kosztów gospodarczych 
w wymiarze społecznym dzięki zwiększeniu 
wydatków na leczenie, co można interpre-
tować jako inwestowanie w zdrowie. Wy-
sokość kosztów na świadczenia społeczne 
poniesionych przez ZUS potwierdzają 
sformułowane domniemanie. Wydatki te są 
podstawą do obliczenia kosztów pośrednich.

Znaczenie takiego toku rozumowania 
potwierdza również analiza kosztów pośred-
nich. Jest oczywiste, że łuszczyca i artropatie 
stanowiące problem medyczny i psycholo-
giczno-społeczny, mają nie zawsze uwzględ-
niany i doceniany wymiar ekonomiczny 
dla całego społeczeństwa – oprócz kosztów 
leczenia stanowiących wydatki NFZ. Koszty 
pośrednie to niewytworzony PKB na sku-
tek choroby i leczenia jej, które ponadto 
oznaczają zmniejszenie dochodów finansów 
publicznych z podatków bezpośrednich 
i pośrednich, czyli PIT, CIT, VAT, akcyzy. 
Nie można zapomnieć o zmniejszeniu wpły-
wu ze składek na ubezpieczenie społeczne, 
w tym na ubezpieczenie zdrowotne. W 2016 
r. całkowite koszty pośrednie łuszczycy 

wyniosły 4 796 680 156,20 zł, co stanowiło 
0,26% PKB, zaś w 2017 r. – 5 048 187 026,53, 
co stanowiło 0,25%PKB. W przypadku ar-
tropatii wielkości te wyniosły: w 2016 r. 
3 208 402 659,38 zł, co stanowiło 0,17% PKB 
i w 2017 r. – 3 386 309 632,51 zł, co również 
stanowiło 0,17% PKB. Natomiast utracone 
na skutek łuszczycy dochody publiczne 
z tytułu podatków i składek wyniosły 
w 2016 r. 1 349 950 072,23 zł, a w 2017 r. – 
1 482 229 300,16 zł. W odniesieniu do artro-
patii wielkości te wyniosły – 902 954 389,44 
zł w 2016 r. i 994 275 237,89 zł w 2017 r. 
Z przedstawionych obliczeń i szacunków 
wynika, że przy podejmowaniu decyzji poli-
tyki zdrowotnej dotyczących analizowanych 
chorób powinien być uwzględniany koszt 
gospodarczy w ujęciu społecznym oraz skut-
ki dla finansów publicznych. Dzięki temu 
decyzje będą miały charakter długookreso-
wy i strategiczny, co umożliwi zbilansowania 
kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Warszawa, grudzień 2018 r.

Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska

Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium 
Zarządzania i Finansów, SGH
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