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„Modelowy program zdrowotny dotyczący 
PROFILAKTYKI WTÓRNEJ U PACJENTÓW 
PO OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH” 
-  przykład kompleksowego rozwiązania 
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 



Agenda: 

• Stowarzyszenie CEESTAHC   

• Ustawa koszykowa vs programy zdrowotne w JST  

• Projekty Stowarzyszenia CEESTAHC; DobreProgramyZdrowotne.pl 

• Modelowe Programy Zdrowotne (MPZ) 

• O modelowym programie profilaktyki wtórnej po OZW 

• Wdrożenia MPZpo OZW przez Jednostki Samorządu Terytorialnego 

 



Stowarzyszenie CEESTAHC 

Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku. 

Motywem powstania Stowarzyszenia CEESTAHC było uświadomienie potrzeby 

współpracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie oceny 

technologii medycznych i ulepszania systemów ochrony zdrowia  w oparciu o 

dowody naukowe (EBM I HTA).  

Stowarzyszenie zaangażowało się w Konferencję HTAi2004, która odbyła się w 

2004 roku w Krakowie. Była to pierwsza tak duża międzynarodowa konferencja 

HTA zorganizowana w krajach byłego bloku wschodniego.  

Największym przedsięwzięciem Stowarzyszenia CEESTAHC jest organizowane  od 
2006 w Krakowie corocznie Międzynarodowe Sympozjum EBHC 

W 2011 sympozjum „EBHC :East meeting West” poświęcone było historii EBHC, 
współpracy międzynarodowej oraz przede wszystkim polskiej Prezydencji w EU. 

Stowarzyszenie prowadzi :                                                                     
szeroką działalność szkoleniową  siedmiu rodzajów szkoleń z zakresu 
EBM/HTA,                                        
projekt samokształcący o nazwie „Obiady czwartkowe”,                            
cykl Konferencji Samorządowych, oraz                                                    
cykl  warsztatów doskonalenia tworzenia programów zdrowotnych dla 
samorządowców 

Działalność konferencyjną (ostatnio 05.2011 nt Ustawy o działalności Leczniczej) 

Działalność wydawniczą 



Brak badań klinicznych w obszarze programu zdrowotnego 

epidemiologia na terenie JST 

brak doświadczenia w tworzeniu PZ i wykorzystania EBM 

budżet gminy, realizatorzy nastawieni na wiekszy zysk 

ograniczony dostęp do prawnika  

brak kadr, brak wiedzy w ww obszarze 

Aspekty polityczne 

Ocena projektu programu zdrowotnego przez AOTM … 

 
DAJEMY ODPOWIEDŹ 

Samorządy vs tworzenie PZ:  



Formy współpracy z JST 

CEESTAHC 

+ Partnerzy, 
(koalicjanci) 

Modelowe 
Programy 

Zdrowotne 

Konferencje 
i panele 

dyskusyjne 
w JST 

Dedykowane 

Warsztaty 

PZ 

Indywidualne 

konsultacje 

Narzędzia 

wspomagające 



Konferencje i Warsztaty JST 

Doskonalenie tworzenia PZ przez  
Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Miasto / data 

Łódź 13 Kwietnia 

Kraków 15 Kwietnia 

Toruń 17.06.2011 

Lublin 09.06.2011 

Białystok 30.05.2011 

Białystok 16.06.2011 

Warszawa 9.05.2011 

Rzeszów 08.06.2011 

Katowice 06.06.2011 

Gdańsk 8.09.2011 

Wrocław 19.09.2011 

Olsztyn 29.09.2011 

13 województw; Ponad 1450 uczestników 

Praktyczne podejście, ćwiczenia, dyskusje 

Przybliżenie wiedzy z zakresu oceny  

technologii medycznych  

Realizacja PZ przez  
JST po wejściu w życie 
 ustawy koszykowej 

Miasto Data

Kraków – inauguracja 08.04.2010

Łódź 07.05.2010

Toruń 22.06.2010

Lublin 29.06.2010

Gdańsk 06.07.2010

Poznań 09.09.2010

Warszawa 27.09.2010

Rzeszów 14.10.2010

Katowice 09.12.2010



Nowoczesne, bezpłatne narzędzie pomocne w tworzeniu 

projektów zdrowotnych zgodnie z wymogami AOTM 

+ 

DobreProgramyZdrowotne.pl 



Modelowe Programy Zdrowotne 

• Metodologia – w oparciu o EBM; HTA; Priorytety Zdrowia Publicznego 
 

• Logiczne kryteria wyboru obszarów terapeutycznych 
 

• Grant & Niezależność merytoryczna 
 

• Cele MPZ : 

- Przeprowadzenie wnikliwych prac analitycznych, aby przedstawić argumenty 

za realizacją PZ w JST 

- Opracowanie wg schematu PZ adekwatnego do zaleceń AOTM 

- Zachęcenie samorządów do planowania i realizowania racjonalnych 

wieloletnich projektów 

- Lepsza alokacja wydatków samorządowych na zdrowie - racjonalne wsparcie 

procesu decyzyjnego – brak zarzutów o uznaniowość i niegospodarność 

 

 Decyzja w oparciu o dowody naukowe zwiększa szanse na uzyskanie 
pozytywnej decyzji AOTM 

 



Tematyka programów jest bardzo zróżnicowana (dane z grudnia 2011):   
 
•profilaktyka chorób zakaźnych (szczepienia) – 164 pz  
 
- p/HPV – 86 pz  
- p/pneumokokom – 35 pz  
- p/grypie – 29 pz  
- p/meningokokom – 21 pz  
- p/rotawirusom – 2 pz  
 
•profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych  
 
- rak piersi – 32 pz  
- rak gruczołu krokowego – 22 pz  
- rak płuc – 10 pz  
- rak jelita grubego – 7 pz  
 
•terapia uzależnień – 29 pz  
 
•wady postawy – 23 pz  
 
•profilaktyka ChUK – 18 pz  

Aktualny stan prac nad oceną PZ JST 

Źródło: AOTM 



Dlaczego OZW 

• Problem pacjentów po przejściu OZW   sa istotne epidemiologicznie, a 

poprawa opieki nad pacjentami po OZW pozwoli wpłynąć na redukcję 

zgonów w tej grupie i uzyskać lepsze rezultaty terapeutyczne 

 

• Profilaktyka wtórna OZW jest kompleksowym zagadnieniem, którego 

elementy wymagają zaangażowania samorządów na różnych szczeblach 

biorąc pod uwagę obecny status rozwiązań systemu ochrony zdrowia 

 

• Uwzględniając Narodowy Program Zdrowia oraz priorytety zdrowotne 

Ministra Zdrowia, merytorycznie uzasadniony program zdrowotny w 

obszarze profilaktyki OZW zawierającego interwencje o udowodnionej 

skuteczności zgodnie z wymogami Agencji Oceny Technologii Medycznych, 

pozwoli na promocję takiego modelu w środowisku samorządowym, które 

przyczyni się do poprawy sytuacji związanej z wtórną profilaktyka OZW 



• Wyszukiwanie badań klinicznych – w oparciu o najlepsze dostępne dowody 
naukowe: 

 
 

 

 

 

• Przeszukane bazy: 
o Cochrane Database of Systematic Reviews – przeszukanie „by topic” w sekcji „heart & 

circulation”, 

o Medline (przez PubMed) – za pomocą słów kluczowych: cardiac rehabilitation, acute 
coronary syndrome, coronary disease, myocardial infarction, compliance, drug adherence 
oraz medication adherence. 

 

 

• Wyniki przeszukania źródeł informacji medycznej: 
o 9 przeglądów systematycznych dotyczących rehabilitacji kardiologicznej  pacjentów po 

OZW i pacjentów z chorobą wieńcową, 

o 4 badania obserwacyjne oceniające stopień i wpływ prawidłowego compliance  lekowego 
na efekty zdrowotne. 

Opracowania wtórne  
(przeglądy systematyczne,  metaanalizy) 

Badania RCT* 
Badania 
obserwacyjne* 

*zidentyfikowane w oparciu o referencje odnalezionych prac 
poglądowych 

Poszukiwanie doniesień naukowych -metodyka 



Program w zakresie prewencji wtórej po OZW 

Wśród głównych problemów pacjentów wymienić można: 

• Brak ciągłości opieki nad pacjentem w fazie przewlekłej OZW, po wyjściu ze 

szpitala 

• Brak koordynacji i realnej współpracy między lekarzami oddziału, lekarzami 

poradni specjalistycznych a POZ. 

• Niskie zaangażowanie pacjentów, spadające wraz z biegiem czasu, w 

utrzymywanie zaleceń lekarskich. 

• Stosowanie suboptymalnego leczenia, zbyt późne włączanie kolejnych 

elementów leczenia farmakologicznego 

• Niski odsetek pacjentów kierowanych do ośrodków rehabilitacji 

kardiologicznej (tylko 17%), brak dostępu do ośrodków rehabilitacji w 

niektórych województwach („białe plamy” na mapie, np. podlaskie). 

• Brak świadomości związanej z większym ryzykiem kolejnych incydentów 

sercowo-naczyniowych. 

• Odstawianie leków przez pacjentów w okresie lepszego samopoczucia, 

odstawianie leków/zmiana terapii przez lekarza POZ. 

 



Program w zakresie prewencji wtórej po OZW 
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• Założenia programu: 

 

– Zmniejszenie liczby powtórnych OZW ( o 10 %) oraz zgonów (o 10%) u 

pacjentów poddanych interwencji w ciągu 12 miesięcy od włączenia do 

interwencji w stosunku do grupy nieobjętej programem 

 

– Zwiększenie odsetka pacjentów i lekarzy stosujących najnowsze wytyczne 

leczenia pacjentów po OZW 

 

– Zwiększenie liczby pacjentów stosujących się do zaleceń lekarskich dotyczących 

farmakoterapii (o 20%.)  oraz prawidłowych zachowań zdrowotnych 

 

– Stworzenie prostych algorytmów postępowania u pacjentów po OZW 

zmniejszających ryzyko wystąpienia kolejnych incydentów OZW. 

 

– Zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród pacjentów po OZW 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



• Metody realizacji: 

– Edukacja pacjentów na oddziałach kardiologicznych (po leczeniu ostrej fazy 

OZW), uświadomienie konieczności regularnego monitorowania stanu zdrowia 

oraz odpowiedzialności za własne zdrowie 

– Edukacja lekarzy POZ oraz AOS w zakresie skutecznych metod prewencji 

wtórnej po OZW 

– Stworzenie systemu teleinformatycznego przypominającego o kolejnych etapach 

leczenia pacjenta po OZW 

– Efektywniejsze wykorzystanie rehabilitacji kardiologicznej – jako narzędzia 

początkującego proces dbania o własne zdrowie 

– Włączenie samorządów poszczególnych stopni w realizacji zadań w ramach 

programu w zależności od możliwości finansowania i realizacji zadań na 

własnym terenie 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 

KLUCZOWA 

ROLA  

EDUKATORA 



Gminy: 

• Realizacja edukacji wśród pacjentów i mieszkańców gminy – zadania 

edukacyjne skierowane do ogółu mieszkańców, mające na celu 

podniesienie ogólnej świadomości mieszkańców. Trudna do osiągnięcia 

możliwość identyfikacji wyłącznie pacjentów z OZW. 

• Współpraca z lekarzami POZ na terenie gminy oraz pielęgniarkami w 

celu podniesienia ich świadomości w zakresie OZW oraz włączenia ich do 

realizacji zadań z zakresu uświadamiania pacjentów po OZW, a także 

stosowania wytycznych towarzystw naukowych w zakresie terapii pacjentów 

po OZW. 

• Działania informacyjne za pomocą lokalnych środków masowego przekazu 

oraz liderów społeczności lokalnej. 

• Organizacja konsultacji w zakresie rehabilitacji oraz właściwej aktywności 

fizycznej. 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



Powiatu: 

• Zaangażowanie zakładów leczniczych na poziomie powiatu oraz 

poradni specjalistycznych, dla których powiat jest organem założycielskim, 

do realizacji programu.. 

• Zaangażowanie lekarzy specjalistów z publicznych zakładów 

leczniczych (ZL) w szkolenia oraz dalszą opiekę nad pacjentami w ramach 

oddziałów i poradni specjalistycznych. 

• Zaangażowanie pielęgniarek z oddziałów specjalistycznych do 

realizacji wsparcia edukacyjnego wśród pacjentów po OZW. 

• Realizacja poradnictwa specjalistycznego w zakresie rehabilitacji 

pacjentów po OZW na oddziałach szpitalnych oraz konsultacji 

specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym w zakresie planu aktywności 

fizycznej odpowiedniej dla pacjenta po OZW. 

• Współpraca i koordynacja działań na poziomie gminnym. 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



Województwo 

• Stworzenie wojewódzkiego planu postępowania z pacjentami po OZW.  

• Opracowanie systemu współpracy pomiędzy poszczególnymi 

specjalistycznymi ośrodkami, poradniami specjalistycznymi oraz lekarzami 

POZ. 

• Wyłonienie ośrodka koordynacyjnego na poziomie województwa w 

oparciu o doświadczenie w realizacji programów interwencyjnych (nie tylko 

naukowych). Opracowanie optymalnego modelu współpracy miedzy 

ośrodkami. 

• Zaangażowanie zakładów leczniczych na poziomie województwa oraz 

poradni specjalistycznych,  

• Zaangażowanie lekarzy specjalistów z publicznych zakładów leczniczych 

(ZL) w szkolenia oraz dalszą opiekę nad pacjentami w ramach oddziałów i 

poradni specjalistycznych. 

• Realizacja poradnictwa specjalistycznego w zakresie rehabilitacji pacjentów 

po OZW  

• Koordynacja działań realizowanych na poziomie gmin oraz powiatów. 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



Budowa interwencji 

 

• Organizacja programu jest wieloetapowa i wielopoziomowa.  

 

• Zakłada się możliwość realizacji poszczególnych zadań na wybranych 

poziomach, bez konieczności angażowania w realizację programu 

samorządów innych szczebli.  

• Jednak do osiągnięcia założonych efektów realizacji programu 

celowym jest zaangażowanie jak największej liczby jednostek 

samorządu terytorialnego 

 

• Program zakłada nawiązanie bliskiej współpracy między 

poszczególnymi etapami opieki specjalistycznej nad pacjentem po 

OZW: Oddziałem Kardiologicznym, Poradnią Specjalistyczną (AOS) oraz 

Podstawową Opieką Zdrowotną. (POZ). 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



Etapy interwencji 

 

• ETAP PRZYGOTOWAWCZY 
– Stworzenie ośrodka 

– Opracowanie protokołów 

– Szkolenia dla personelu 

 

• ETAP SZPITALNY 
– Identyfikacja pacjentów 

– Zaproszenie do uczestnictwa w programie 

– Szkolenie dla pacjentów 

– Nawiązanie kontaktów z edukatorem 

 

• ETAP AMBULATORYJNY 
– Monitorowanie ze strony programu  (wirtualna i osobista) 

– Współpraca z POZ 

– Plan postępowania prozdrowotnego 

 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



Przykładowe interwencje 

 

• Przygotowanie szkoleń dla edukatorów zdrowotnych (opracowanie liczby 

godzin –około 30 godzin), zawierających elementy z zakresu: 

 

– budowania motywacji pacjenta (ok. 8 godzin) 

– umiejętności tworzenia planów i postępowania w zakresie 

poszczególnych elementów planu (dieta, aktywności fizyczna, zmiany w 

zachowaniach domowych) (14 godzin) 

– wiedzy z zakresu wpływu poszczególnych elementów zachowań 

zdrowotnych na życie pacjenta po OZW oraz ryzyko powtórnego OZW 

(4 godziny) 

– rozwiązywania kłopotliwych sytuacji oraz radzenia sobie z 

niepowodzeniami pacjenta (6 godzin) 

 

 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 

 



• Oczekiwane efekty ( w skali przeciętnego województwa) 

 

– Przeprowadzenie edukacji szpitalnej u około 30% pacjentów z OZW w 

każdym roku trwania interwencji 

 

– Przeprowadzenie kompleksowego programu wsparcia u około 20% z 

OZW w każdym roku trwania interwencji 

 

– Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla około 100 pielęgniarek 

z oddziałów i poradni kardiologicznych z terenu województwa 

 

– Przeprowadzenie warsztatów dla około 50 lekarzy z oddziałów 

kardiologicznych województwa. 

 

– Edukacja około 500 lekarzy POZ z zakresu prewencji wtórnej po OZW. 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



• Rola jednostek samorządu 

terytorialnego: 

– Posiadane zasoby finansowe i 

kadrowe 

– Możliwość współpracy  

z instytucjami publicznymi 

– Dostęp do pacjentów 

– Dostęp do lekarzy  

(nadzór właścicielski) 
Kompleksowa opieka 

nad pacjentem po 
OZW 

Gmina 

Powiat 

Województw
o 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 



Cykl Działan: 

Modelowy 

Program 

Zdrowotny 

Kampania  

Informacyjna 

Implementacja 

Weryfikacja 



Cykl Konferencji Edukacyjnych 2011/12: 

Urząd Miasta Łódź 
02.12.2011 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Pomorskiego  
07.12.2011 

Urząd Miasta Lublin  
16.12.2011 

Urząd Miasta Poznań  
19.01.2012 

Urząd Marszałkowski 
Woj. Kujawsko-
Pomorskiego 
13.04.2012 

Urząd Marszałkowski Woj. 
Mazowieckiego 14.05.2012 

300 
uczestników 



• Grudzień 2011 – maj 2012: 6 konferencji 

edukacyjnych / ponad 300 uczestników 

 

• Żywa dyskusja nad implemantacją w 

wybranych lokalizacjach  

 

• Oczekiwanie na MPZ w kolejnych 

obszarach   

Kampania informacyjna: 



Kontakt 

CEESTAHC 
The Central and Eastern European Society  

of Technology Assessment in Health Care  

e-mail: sekretariat@ceestahc.org  

www.ceestahc.org  

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 

E-mail: kontakt@ptpz.pl 

www.ptpz.pl 

 

Stowarzyszenie  Zdrowych Miast Polskich 

e-mail: zdrowie@uml.lodz.pl 

www.szmp.pl 

 

mailto:sekretariat@ceestahc.org
mailto:kontakt@ptpz.pl
http://www.ptpz.pl/
mailto:zdrowie@uml.lodz.pl
http://www.szmp.pl/


• Metody realizacji: 

Program w zakresie prewencji wtórnej po OZW 


