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Mieszkańcy Podkarpacia żyją najdłużej 

W 2016 roku przeciętne trwanie życia zarówno mężczyzn jak i kobiet na 

Podkarpaciu było najdłuższe w Polsce. Mieszkańcy Podkarpacia rzadziej 

umierają również na choroby będące przyczyną największej liczby zgonów. 

Przeciętne trwanie życia w województwie podkarpackim wyniosło 

odpowiednio 75,4 lat dla mężczyzn i 83,0 dla kobiet. To najlepszy wynik wśród 

województw. Przeciętne trwanie życia dla Polski wyniosło: 73,9 lat mężczyźni 

i 81,9 lat kobiety. 

Analiza standaryzowanych współczynników zgonów według wybranych 

przyczyn wyjaśnia, dlaczego mieszkańcy Podkarpacia żyją najdłużej. 

W 2015 roku na 100 tys. mieszkańców, zgonów których przyczyną były 

choroby nowotworowe było na Podkarpaciu 226 – najmniej ze wszystkich 

województw. Przeciętna dla Polski to 274 zgony na 100 tys. ludności. 

Zgonów z przyczyn chorób układu oddechowego na 100 tys. 

mieszkańców, na tle innych województw również było niewiele (39 zgonów i 2. 

miejsce). Najmniej takich zgonów było w województwie świętokrzyskim – 38, 

a najwięcej w województwie pomorskim – 84. 

Zgonów spowodowanych chorobami układu trawiennego było 

w województwie podkarpackim 19 na 100 tys. ludności, najmniej ze wszystkich 

województw. Podobnie niski wskaźnik wystąpił wśród zgonów, których 

przyczyną były zewnętrzne przyczyny urazów i zatruć. Takich zgonów na 100 

tys. mieszkańców Podkarpacia było 39, co uplasowało je tuż za województwem 

opolskim (37 zgonów). Najwięcej takich zgonów było w województwie łódzkim 

– 63.  

Jedynie zgonów z przyczyn chorób układu krążenia było na Podkarpaciu 

relatywnie dużo (505 na 100 tys. ludności). Pod tym względem Podkarpacie 

zajęło 14. miejsce wśród województw. Najmniej tego typu zgonów było 

w województwie podlaskim – 405, a najwięcej w świętokrzyskim – 573 zgony. 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie 
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