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Streszczenie
Głównym celem opracowania jest opis zastosowanych działań profilaktycznych oraz
promujących zdrowy styl życia dla chorób układu krążenia w projekcie „Twoje Serce
Twoim Życiem”. Na podstawie analizy zostały wybrane rozwiązania, które poprawiły
dostęp do świadczeń medycznych oraz przyczyniły się do transferu wiedzy na temat
zdrowego stylu życia, a tym samym wpłynęły na wzrost świadomości społeczności
lokalnej z zakresu zachowań prozdrowotnych. W opracowaniu przybliżono również:
potrzeby i problemy zdrowotne mieszkańców powiatu (na tle kraju oraz województwa),
dokumenty i programy związane z profilaktyką chorób układu krążenia oraz standardy
tworzenia samorządowych programów zdrowotnych w perspektywie procedur Agencji
Oceny

Technologii

Medycznych

i Taryfikacji

oraz

Norweskiego

Mechanizmu

Finansowego na lata 2009-2014. Ponadto, przedstawiono opisy trzech programów
z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz promocji zdrowia zrealizowanych na
poziomie lokalnym i regionalnym.
Na potrzeby opracowania za dobre praktyki uznano działania przynoszące pozytywne
rezultaty, zawierające w sobie pewien potencjał innowacji. Są one trwałe i powtarzalne,
dzięki czemu mogą zostać zastosowane w podobnych warunkach, w innym miejscu i/lub
przez inne podmioty. Dobre praktyki w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób
układu krążenia zastosowane w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” zostały
przeanalizowane według poniższych kryteriów:
a) promowania inicjatywy powiatowego samorządu terytorialnego na rzecz
poprawy stanu zdrowia społeczności lokalnej,
b) wpływu na skuteczną profilaktykę wczesnej identyfikacji osób z nasiloną
wartością czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz wdrożenia u tych osób
działań zapobiegawczo-leczniczych,
c) oceny

systemu

współpracy

pomiędzy

poszczególnymi

instytucjami

i organizacjami na rzecz wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia,
d) promocji zdrowego stylu życia,
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e) aktywności

gminnych

jednostek

samorządu

terytorialnego

i organizacji

pozarządowych w działaniach na rzecz zdrowia społeczeństwa,
f) stosowania zrównoważonych rozwiązań w zakresie infrastruktury społecznej,
zwłaszcza w edukacji i ochronie zdrowia.
Ponadto, przeprowadzone badanie pozwoliło odpowiedzieć na poniższe pytania
badawcze:
1. Które z zaproponowanych rozwiązań można zidentyfikować, jako „dobre
praktyki”?
2. Czy i w jaki sposób wdrożone dobre praktyki w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki chorób układu krążenia wpływają na zmniejszenie nierówności
w zdrowiu i poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej?
3. Czy i w jaki sposób wdrożone praktyki w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
chorób układu krążenia pobudzą motywację i zaangażowanie wśród przyszłych
aplikantów i beneficjentów projektów na rzecz profilaktyki chorób układu
krążenia.
4. Czy pozytywne efekty związane z dobrymi praktykami w zakresie promocji
zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia będą stymulowały innowacje
w przyszłych realizowanych projektach, jak również czy będą zdolne do
generowania efektów dodatkowych?
5. Czy zaangażowanie partnerów z dziedziny zdrowia (władze odpowiedzialne za
zagadnienia zdrowia, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe ora inne)
w celu lepszego zrozumienia integracji aspektów profilaktyki zdrowia w praktyce
oraz lepszego rozprzestrzeniania działań promujących zdrowy styl życia,
przysłuży się rozwojowi lokalnych oraz regionalnych strategii, kierunków
działań, planów i programów?
6. Jakie typy działań w zakresie profilaktyki mogą przyczynić się do poprawy
dobrostanu zdrowotnego społeczności lokalnej powiatu?
7. Jakie działania w sferze funkcjonowania systemu ochrony zdrowia należy podjąć,
aby wydłużyć aktywność społeczeństwa? Jakie zmiany systemowe należy
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wdrożyć tak, aby usprawnić system ochrony zdrowia w zakresie działań
profilaktycznych chorób układu krążenia w środowiskach lokalnych?
8. Czy działania profilaktyczne mogłyby się stać podstawą do stworzenia schematu
działań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych? Jeśli tak, to
jakie ich elementy powinny zostać zastosowane?

Summary
The primary objective of the report is a complex description of applied preventive
actions and actions aimed at promoting a healthy lifestyle in the context of
cardiovascular diseases in the project "Your Heart Your Life." Solutions which are to
improve the access to medical services and succesfully contributed to the transfer of
knowledge in the field of healthy lifestyle (therefore had an impact on the awareness of
the local community concerning the health-seeking behaviour) were chosen on the basis
of the analysis. In the report described were also the needs and health problems of
residents of the Piotrkow country (given the broader context of the country and the
region), documents and programs related to the prevention of cardiovascular diseases,
as well as the fixed standards to conduct local health programs in the light of the
procedures of the Agency for Health Technology Assessment and the Norwegian
Financial Mechanism (EEA Grants) in 2009-2014. What is more, included were
descriptions of three conducted programs in the area of the prevention of
cardiovascular diseases and the health promotion, implemented at both local and
regional levels. In this report formulated was the term "good practice", that is an
endeavour to ensure the positive outcome, including the potential of innovation.
Abovementioned practices are durable and repeatable, therefore they may be used
under similar conditions but in another place and/or by different entities. Good
practices applying to the health promotion and the prevention of cardiovascular
diseases employed in the project "Your Heart Your Life" have been analyzed according
to the following criteria:
g) Promotion of the local government’s initiative to improve the health of the local
community,
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h) the impact on the effective preventive action of the early identification of
population with increased risk factors for cardiovascular diseases, with the later
use of preventive and medical actions for diagnosed patients,
i) Promotion of a healthy lifestyle,
j) assessment of the system of cooperation between the institutions and
organizations for the early diagnosis of cardiovascular diseases,
k) activities of the units of local government and non-governmental organizations to
positively affect the health of the local community,
l) the application of sustainable solutions in the field of social infrastructure,
especially in area of education and health care.
What is more, conducted analysis provided a possibility to respond to following
problems:
1. Which of proposed solutions may be understood as good practices?
2. Whether and how the implemented good practices concerning health promotion
and preventive actions for cardiovascular diseases affect the reduction of health
inequalities and improve the health of the local community?
3. Whether the positive effects associated with good practices in the field of health
promotion and preventive actions for cardiovascular diseases will stimulate the
innovation projects undertaken in the future, and whether they would be able to
generate additional effects?
4. What types of activities in the area of preventive actions can contribute to the
improvement of the healt of the local community?
5. What activities concerning the health care system shall be taken to extend the
activity of the society? What systemic changes should be applied to the health
system in order to improve it in terms of preventive actions for cardiovascular
diseases in the local community?
6. Could preventive actions become the basis for a scheme of preventive actions
financed from public funds? If so, which procedures should be applied?
7. Whether the involvement of partners in the field of health (the authorities
responsible

for

health

issues,

local

governments,

non-governmental

organizations and others) would affect the development of local and regional
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strategies, plans and programs in order to better understand the practical
integration of aspects of health prevention and to promote the activities
concerning the healthy lifestyle?
8. Whether (and how) the implemented practices for health promotion and
prevention of cardiovascular diseases would stimulate the motivation and the
involvement amongst the future apprentices and beneficiaries of projects for the
prevention of cardiovascular diseases?

1. Metody i techniki badawcze wykorzystane w opracowaniu
W celu uzyskania informacji niezbędnych do opracowania niniejszego dokumentu
zastosowano następujące metody i techniki badawcze.

1.1

Analiza danych zastanych

Analiza danych zastanych to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową
analizę istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku nastąpiło scalanie,
przetworzenie i analiza danych rozproszonych wśród rozmaitych źródeł. Analiza danych
zastanych zapewniła zdobycie informacji, które można otrzymać drogą analizy
opracowań i ekspertyz.
Analiza desk research jest wolna od większości obciążeń charakterystycznych dla badań
reaktywnych takich jak efekt ankieterski. Pozwoliła tym samym na uzyskanie wysoce
obiektywnych informacji. Ponadto stanowiła doskonały wstęp do dalszych badań.
Wyniki uzyskane w trakcie analizy desk research posłużyły bowiem do realizacji
dalszych etapów badania przede wszystkim nakierowując zespół badawczy na pewne
konkretne problemy, które pogłębiono i wyjaśniono w wyniku realizacji badań
reaktywnych. Analizie poddano poniższe dokumenty:
1. „Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego”
2. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”
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3. „Podręcznik

wnioskodawcy.

Zasady

przygotowania

wniosku

i udziału

w konkursie. Program Operacyjny PL 13: Ograniczanie społecznych nierówności
w zdrowiu dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
oraz z budżetu państwa”
4. „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020”
5. „Przewodnik po programach funduszy norweskich oraz funduszy EOG 20092014”
6. „Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
7. „Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020”
8. „Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020”
9. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”
10. „Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym”
11. „Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych”
12. „Wykorzystanie regionalnych map potrzeb zdrowotnych z zakresu kardiologii
przy planowaniu rozwoju systemu ochrony zdrowia w województwie”
13. „Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2009-2014 przyjęte przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie
z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dniu 11 lutego
2011 r., zmienione w dniu 15 grudnia 2011 r. oraz 14 marca 2013 r.”
Wiedzę czerpano również z poniższych źródeł internetowych:
1. http://nfz.gov.pl
2. http://www.eog.gov.pl
3. http://www.nierownosci.mz.gov.pl/
4. http://www.aotm.gov.pl/www/programy-polityki-zdrowotnej/schemat-ppz
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1.2 Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
IDI polegały na przeprowadzeniu z daną osobą ustrukturyzowanej rozmowy,
która miała na celu uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny
według określonego schematu, zwanego scenariuszem wywiadu.
Populacja badana: przedstawiciele Realizatora, Interesariuszy i Odbiorców.
Dobór próby: celowy, wybrane zostały osoby, których wiedza i opinie były użyteczne
z punktu widzenia celów badania.
Liczba wywiadów: 5, w tym:


1 IDI z przedstawicielem Realizatora,



1 IDI z przedstawicielem samorządu gminnego z terenu powiatu (wójt),



1 IDI z przedstawicielem Koła Gospodyń Wiejskich,



1 IDI z przedstawicielem Akademii Ruchu,



1 IDI z Odbiorcą działań (beneficjentem badań profilaktycznych).

Standaryzacja poruszanych zagadnień pozwoliła na uzyskanie informacji istotnych
z punktu widzenia celów badania. Charakter rozmowy i duża swoboda w komunikacji
ułatwiły pogłębienie poruszanych zagadnień i wyjaśnianie zdiagnozowanych zjawisk.
Indywidualne wywiady pogłębione miały na celu przede wszystkim odpowiedzenie na
pytanie dlaczego dane zjawisko występuje, a nie samo proste stwierdzenie jego
występowania.

1.3 Indywidualny wywiad telefoniczny (TDI)
TDI polegały na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej rozmowy telefonicznej z daną
osobą. Miały na celu uzyskanie konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny
według określonego schematu, zwanego scenariuszem wywiadu.
Populacja badana: Interesariusze (podmioty, które miały wpływ na projekt
i/lub pozostają pod jego wpływem) oraz Odbiorcy (mieszkańcy, którzy uczestniczyli
w działania zrealizowanych w ramach projektu).
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Dobór próby:


Interesariusze: celowy – wybrane zostały te osoby, których wiedza i opinie były
użyteczne z punktu widzenia celów badania. Wykonawca zrealizował wywiady z
kluczowymi Interesariuszami wskazanymi przez Realizatora;



Odbiorcy: losowy – Wykonawca skontaktował się z losowo wybranymi
Odbiorcami w celu realizacji wywiadu.

Liczba wywiadów: 25, w tym:


5 wywiadów z Interesariuszami, w tym:
o 1 TDI z przedstawicielem samorządu gminnego,
o 1 TDI z przedstawicielem Koła Gospodyń Wiejskich,
o 1 TDI z przedstawicielem Akademii Dobrej Rady (kontrahent),
o 1 TDI z przedstawicielem Akademii Ruchu (Klub Sportowy),
o 1 TDI z przedstawicielem poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.



20 wywiadów z Odbiorcami działań projektu tj. Akademia Ruchu, Akademia
Żywienia, Akademia Dobrej Rady.

Standaryzacja poruszanych zagadnień, a w szczególności celu rozmowy, pozwoliły na
uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia celów badania. TDI trwały nieco
krócej niż IDI i ogniskowały się bardziej na uzyskiwaniu konkretnych informacji niż ich
szczegółowym pogłębianiu.

1.4 Case Study
Liczba studiów przypadku: 3
Dobór

próby:

partnerstwa/sieci

celowy

–

uznane

szczegółowej
za

wzorcowe

analizie

zostały

(cechujące

poddane

się

bardzo

przykłady
wysoką

adekwatnością/trafnością, skutecznością, efektywnością i użytecznością).
Przeprowadzenie studiów przypadku pozwoliło na zidentyfikowanie czynników, które
wpłynęły na to, iż analizowane partnerstwa/sieci cechowały się bardzo dużą
skutecznością. Zidentyfikowane czynniki, tak zwane dobre praktyki, będą mogły być
stosowane w projektach realizowanych w przyszłości, co pozwoli na zwiększenie ich
jakości.
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2. Potrzeby
i problemy
zdrowotne
mieszkańców
Polski,
województwa łódzkiego oraz powiatu piotrkowskiego
w kontekście chorób układu krążenia
2.1 Polska

Jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych Polaków są choroby układu
sercowo-naczyniowego. Schorzenia te są przyczyną niemal 45% wszystkich zgonów.
Każdego dnia z ich powodu umiera średnio 476 osób, a co piąty zgon następuje poniżej
65 roku życia. Warto zauważyć, że wśród kobiet umieralność w wyniku chorób układu
krążenia jest zdecydowanie wyższa. Obecnie udział chorób układu sercowonaczyniowego w ogólnej liczbie zgonów kobiet wynosi prawie 52%, natomiast wśród
mężczyzn niemal 41%.
Choroby układu krążenia są dominującą przyczyną śmierci u mężczyzn powyżej 44 roku
życia oraz u kobiet powyżej 69 roku życia. Choroby układu krążenia są również
powodem około miliona hospitalizacji mieszkańców Polski w ciągu roku.
Polacy spośród chorób układu krążenia najczęściej chorują na:


chorobę niedokrwienną serca (w tym zawał serca),



choroby naczyń mózgowych,



miażdżycę,



inne choroby serca1.

Nie ulega wątpliwości, że w związku z wysokim odsetkiem zachorowań oraz zgonów na
choroby układu krążenia bardzo ważne jest poszukiwanie rozwiązań zmierzających do
ich ograniczenia. Jest to istotne zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym
oraz lokalnym. Jednym z narzędzi ograniczania zachorowalności na choroby układu
krążenia są programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia,
organizowane na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego.

1

„Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu SercowoNaczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”
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2.2 Województwo łódzkie

Należy podkreślić, że w 2013 r. częstość rozpoznawania chorób kardiologicznych
w województwie łódzkim w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wyniosła 1024, co
jest najwyższą wartością w kraju. Najczęstsze rozpoznanie to choroba niedokrwienia
serca oraz pozostałe zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. W latach 2011-2013
25,9% zgonów mieszkańców województwa łódzkiego było spowodowane chorobami
serca. Współczynnik umieralności na choroby serca osób z terenu województwa
łódzkiego wynosi 319,1 na 100 tys. Należy zauważyć, że jest to wartość wyższa o 14,8%
od współczynnika ogólnopolskiego, tzn. 278/100 tys. ludności.
W omawianym okresie zgony najczęściej spowodowane były niewydolnością serca
i kardiomiopatią. W tym aspekcie wartość Standaryzowanego Wskaźnika Umieralności
(SMR)2 był wyższa o 47,1% od poziomu ogólnopolskiego. Najwyższą wartość wskaźnika
odnotowano w powiatach: radomszczańskim, wieruszowskim, pajęczańskim, zgierskim
i pabianickim. Z analizy zachodzących procesów demograficznych wynika, że w latach
2015-2025 zachorowalność na choroby układu krążenia w omawianym regionie może
wzrosnąć nawet o 8%.
Z powodu wysokiego odsetka występowania wyżej wymienionych problemów
zdrowotnych istotne jest, aby zwiększyć wsparcie dla funkcjonujących ośrodków
w zakresie

inwazyjnego

leczenia

niewydolności

serca,

wad

serca

metodami

przezskórnymi oraz zabiegów implantacji stymulatorów serca. Bardzo ważnym
działaniem będącym odpowiedzią na zdiagnozowane problemy jest także wdrażanie
programów edukacyjnych oraz promujących zdrowy styl życia3.

2.3 Powiat piotrkowski

Z dokumentu „Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego”
wynika, że największym problemem zdrowotnym lokalnej społeczności są choroby
Wskaźnik standaryzowany metodą bezpośrednią względem wieku, określa liczbę zachorowań/zgonów
przypadających na 100 000 osób w danej populacji
3 „Wykorzystanie regionalnych map potrzeb zdrowotnych z zakresu kardiologii przy planowaniu rozwoju
systemu ochrony zdrowia w województwie”
2
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układu krążenia. Niemal 59% przyczyn korzystania z pomocy lekarza podstawowej
opieki

zdrowotnej

stanowią

choroby

układu

krążenia.

Najpowszechniejszym

schorzeniem z zakresu chorób układu krążenia, na które zapadają członkowie lokalnej
społeczności, jest choroba nadciśnieniowa.
W 2013 r. choroby układu krążenia stanowiły 14,9% rozpoznań w strukturze
hospitalizacji mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Standaryzowany Wskaźnik
Umieralności (SMR) dla chorób układu krążenia wynosi 1,279, co uplasowało powiat
piotrkowski na 12 miejscu od końca na 380 powiatów. Oznacza to, że powiat
piotrkowski zajmuje jedno z najniższych miejsc w Polsce pod względem częstości
umieralności na choroby układu krążenia.
Warto również zauważyć, że w 2012 r. 39,5% osób będących pod opieką lekarza ze
względu na rozpoznanie choroby nadciśnieniowej, posiadała powyżej 65 lat.
Niepokojący jest także fakt, że wskaźnik umieralności dzieci w wieku 0-4 na choroby
układu krążenia był w powiecie wyższy niż dla ogółu województwa łódzkiego 4.W
kontekście zdiagnozowanych problemów bardzo ważne jest realizowanie polityki
zdrowotnej dążącej do ich rozwiązania, między innymi poprzez wdrażanie projektów
profilaktycznych oraz promujących zdrowie.

4

„Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego”
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3. Profilaktyka chorób krążenia w dokumentach strategicznych na
poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym
Charakteryzując założenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym, wojewódzkim
i powiatowym pod kątem profilaktyki chorób układu krążenia analizie poddano
poniższe dokumenty strategiczne oraz programy zdrowotne:


„Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD”,



„Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020”,



„Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)”,



„Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”,



„Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 20142020”,



„Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia”,



„Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego”,



„Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020”,



„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców
Powiatu Piotrkowskiego” na lata 2014-2020”.

W kontekście profilaktyki chorób krążenia na poziomie krajowym dąży się do
wspierania podmiotów leczniczych w wyrównywaniu dysproporcji, uwarunkowanych
bazą sprzętową, w dostępie do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Za
ważne uznaje się również działania edukacyjne kierowane do mieszkańców Polski ze
szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu
sercowo-naczyniowego. Poprzez realizację programu „Profilaktyka chorób układu
krążenia (CHUK)” zamierza się również obniżyć o ok. 20% zachorowalność
i umieralność z powodu chorób układu krążenia wśród populacji objętej programem.
W tym aspekcie najważniejszym podejmowanym działaniem jest wykrywanie oraz
redukcja występowania i natężenia czynników ryzyka.
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Na poziomie województwa łódzkiego w omawianym aspekcie ważnym celem jest
rozwój systemu opieki nad pacjentami chorującymi i zagrożonymi zachorowaniem na
choroby układu krążenia. Narzędziem służącym do realizacji powyższego celu jest
rozszerzenie bazy łóżkowej oraz stworzenie specjalistycznego ośrodka z zakresu
profilaktyki udaru mózgu. Podobnie jak na poziomie krajowym, ważnym obszarem
regionalnej polityki zdrowotnej jest realizowanie programów edukacyjnych, szkoleń
i akcji promocyjnych na rzecz zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania
z badań profilaktycznych, a także upowszechnianie zachowań prozdrowotnych
W powiecie piotrkowskim najważniejszym obszarem polityki zdrowotnej jest
ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez podniesienie świadomości
społecznej w zakresie czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz zwiększenie
dostępności do świadczeń zdrowotnych. Do realizacji wymienionego celu przyczyni się
zapewnienie mieszkańcom powiatu o niskim statusie społeczno-ekonomicznym dostępu
do wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia. Należy podkreślić, że obrane cele są
odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby oraz problemy lokalnej społeczności.
Poniżej

wyszczególniono

zapisy

zawarte

w dokumentach

strategicznych

oraz

programach zdrowotnych w kontekście profilaktyki zdrowotnej, ze szczególnym
uwzględnieniem chorób układu krążenia, na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym.

3.1 Poziom krajowy
1. „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD”
Głównym celem programu jest wsparcie podmiotów wykonujących działalność
leczniczą

poprzez

działania

na

rzecz

wyrównywania

dysproporcji

do

wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych m.in. w dziedzinie kardiologii,
kardiochirurgii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej i chirurgii naczyniowej. Cel
programu jest realizowany poprzez doposażanie i wymianę wyeksploatowanego
sprzętu medycznego znajdującego się w jednostkach zajmujących się diagnostyką
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i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego, a także poprzez podejmowanie
działań edukacyjnych skierowanych do całego społeczeństwa ukierunkowanych na
zwiększenie świadomości i wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego5.
2. „Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020”
Cel szczegółowy 4: Poprawa stanu zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki
zdrowotnej.
Za działania priorytetowe w tym aspekcie uznano: dostosowanie systemu opieki
zdrowotnej do nowej sytuacji demograficznej (w szczególności w obszarze opieki nad
matką i dzieckiem, a także opieki geriatrycznej, opieki długoterminowej, opieki
paliatywnej i hospicyjnej), upowszechnienie i wzmocnienie działań profilaktycznych
opartych na dowodach naukowych, masową popularyzację kultury bezpieczeństwa
i zdrowego stylu życia, w tym zachowań prozdrowotnych oraz poprawę efektywności
systemu opieki zdrowotnej w tym zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych6.
3. „Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)” – program realizowany przez
Narodowy Fundusz Zdrowia
Cel główny: obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób
układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję
występowania i natężenia czynników ryzyka.
Cele dodatkowe:


zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,



wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu
krążenia,



promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się,
aktywności fizycznej.

„Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu SercowoNaczyniowego POLKARD”
6 „Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020”
5
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Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany. Lekarz
przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić
kategorię ryzyka choroby układu krążenia.
Grupami docelowymi są osoby, które spełniają poniższe kryteria:


mają 35, 40, 45, 50, 55 lat,



są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi,
zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga
i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne
odżywianie się, wiek,),



nie została u nich dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia,



w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach
programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców7.

3.2 Poziom wojewódzki
1. „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”
Cel szczegółowy 5.5.2: Rozwój usług i programów profilaktyki zdrowotnej oraz innych
z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, m. in. poprzez: wspieranie realizacji
programów profilaktycznych ukierunkowanych na zmniejszanie zachorowalności na
choroby cywilizacyjne, programów edukacyjnych, szkoleń i akcji promocyjnych na rzecz
zdrowego stylu życia oraz regularnego korzystania z badań profilaktycznych,
upowszechnianie zachowań prozdrowotnych8.
2. „Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
Cel strategiczny 2: Poprawa skuteczności działań z zakresu profilaktyki chorób
i promocji zdrowia.

7
8

http://nfz.gov.pl [data dostępu: 04.01.2017 r.].
„Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”
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Cel obejmuje szeroki wachlarz propozycji profilaktycznych dla mieszkańców regionu
w różnym wieku, w tym m.in. badania diagnostyczne, oddziaływania edukacyjne
kształtujące prawidłowe zachowania i postawy prozdrowotne wśród mieszkańców
województwa łódzkiego.
Cel operacyjny 3.2: Rozwój systemu opieki nad pacjentami chorującymi i zagrożonymi
zachorowaniem na choroby układu krążenia.
Realizacja celu będzie przebiegać poprzez tworzenie nowych oddziałów udarowych lub
rozszerzenie bazy łóżkowej już istniejących. Kluczowe znaczenie będzie miało także
uruchomienie

ośrodka

zapewniającego

kompleksową

profilaktykę

oraz

wielospecjalistyczną opiekę nad chorym z i po udarze9.
3. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia”.
Program realizowany przez Urząd Marszałkowski w latach 2014-2016. Celem głównym
Programu było zapobieganie oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia poprzez
identyfikację i kontrolę czynników ryzyka oraz uświadomienie potrzeby leczenia u osób
z nierozpoznaną dotychczas chorobą10.

3.3 Poziom powiatowy
1. „Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego”
Cel nadrzędny: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu na terenie powiatu
piotrkowskiego poprzez podniesienie świadomości społecznej w zakresie czynników
ryzyka chorób układu krążenia oraz zwiększenie dostępności do świadczeń
zdrowotnych.
Cel główny: Zapewnienie mieszkańcom powiatu piotrkowskiego znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej pełnego dostępu do wczesnej diagnostyki chorób układu
krążenia, opartej na działaniach profilaktycznych oraz promocji zdrowego stylu życia,
a w konsekwencji zmniejszenie zachorowalności11.

„Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”
Szczegóły projektu zostały opisane w rozdziale „Case Study”
11 „Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego”
9

10
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2. „Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców
Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020”
Cel operacyjny I 1. Usprawnianie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami
z grup ryzyka chorób niezakaźnych szczególnie poprzez działania podstawowej opieki
zdrowotnej.
Cel operacyjny II 1. Zwiększenie skuteczności zapobiegania, wczesnego wykrywania
i leczenia chorób niezakaźnych.
Cel operacyjny II 3. Przeciwdziałanie powstawaniu nierówności w zdrowiu.
Cel strategiczny IV Kształtowanie prozdrowotnych i proekologicznych postaw
mieszkańców głównym sposobem uzyskania lepszego stanu zdrowia12.
3. „Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020”
Cel operacyjny 1.2: Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców oraz
zmniejszenie nierówności w zdrowiu13.

4. Środki europejskie w ochronie zdrowia
Na poziomie krajowym za wdrażanie środków europejskich w ochronie zdrowia
odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Poniższe programy służą wsparciu funkcjonowania
placówek medycznych, zapewnieniu pacjentom lepszej dostępności i jakości świadczeń
zdrowotnych, wzmacnianiu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej, i realizowaniu działań
projakościowych:
1) Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ),
2) Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
3) Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW),
12„Powiatowa

Strategia Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego
na lata 2014-2020”
13 „Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego na lata 2014-2020”
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4) Norweski Mechanizm Finansowy (NMF),
5) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).
Ważny element wsparcia ochrony zdrowia w Polsce stanowią środki finansowe
z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), które są bezzwrotną formą
pomocy zagranicznej udzielanej nowym członkom Unii Europejskiej przez Norwegię,
Islandię i Liechtenstein. W zamian za wsparcie finansowe, państwa-darczyńcy pomimo
nienależenia do Unii Europejskiej, korzystają z rynku wewnętrznego UE. Pozyskiwane
środki pozwalają na realizację programów ukierunkowanych na poprawę i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz
ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.
Głównym celem wspomnianych funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych
w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków
dwustronnych

między

państwami

darczyńcami

a państwami-beneficjentami.

W kontekście ochrony zdrowia celem NMF oraz MF EOG jest realizacja świadczeń
z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń.
Ponadto, fundusze wspierają lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do szybko rosnącej
populacji osób przewlekle chorych, niesamodzielnych oraz starszych, a także
profilaktykę chorób nowotworowych14.
4.1 Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 - Program PL 13
„Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

W kontekście działań prozdrowotnych istotnym programem realizowanym z funduszy
norweskich, dzięki któremu wdrożono projekt „Twoje Serce Twoim Życiem”, jest
program PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”.
Program składa się z projektu predefiniowanego, przyczyniającego się do stworzenia
strategii międzysektorowej i narzędzi ograniczania nierówności w zdrowiu oraz
14

http://www.eog.gov.pl [data dostępu: 02.02.2017 r.].
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z projektów pilotażowych dotyczących szeroko zakrojonych działań w zakresie zdrowia
publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach. Celem programu jest
zdiagnozowanie determinantów społecznych nierówności w zdrowiu oraz późniejsze
opracowanie międzysektorowej strategii w zakresie zmniejszania tych nierówności, jak
również opracowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, mających
na celu ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.
Na realizację Programu z funduszu norweskiego przeznaczono 18 000 000 euro,
natomiast z polskiego budżetu państwa 3 1176 417 euro. Projekt jest zaadresowany do
podmiotów

działających

na

poziomie

krajowym,

wojewódzkim,

powiatowym

i gminnym, w tym:


Ministerstwa Zdrowia,



pozostałych ministerstw,



władz wojewódzkich, powiatowych oraz lokalnych,



organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem publicznym15.

Warto wspomnieć również o programie PL 09 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony
zdrowia do trendów demograficzno-epidemologicznych”. W ramach programu wsparcie
otrzymały projekty mające na celu poprawę opieki perinatalnej, lepsze dostosowanie
opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb osób starszych oraz profilaktykę raka.
Założeniem programu jest inwestowanie w infrastrukturę, zakup sprzętu, szkolenie
personelu medycznego, a także realizacja programów promocji zdrowia i zapobiegania
chorobom16.

5. Regulacje prawne i standardy tworzenia programów promocji
zdrowia i profilaktyki chorób
Obecnie znaczna część odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu opieki
i promowania zdrowia na poziomie lokalnym oraz regionalnym, spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego. Ważnym aktem prawnym określającym
15
16

http://www.nierownosci.mz.gov.pl/ [data dostępu: 17.01.2017]
„Przewodnik po programach funduszy norweskich oraz funduszy EOG 2009-2014”.
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działania samorządu terytorialnego z zakresu zdrowia publicznego jest „Ustawa z dnia
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym”. Zgodnie z art.2. zadania z zakresu zdrowia
publicznego obejmują:
1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz
jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,
2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa,
w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych,
3) promocję zdrowia,
4) profilaktykę chorób,
5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód
dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy
i rekreacji,
6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej
w zakresie zdrowia publicznego,
8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego,
9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społecznoekonomicznych,
10) działania w obszarze aktywności fizycznej.
Warto zauważyć, że zgodnie z art. 3. wymienione wyżej zadania z zakresu zdrowia
publicznego na zasadzie współdziałania wdrażają organy administracji rządowej,
państwowe jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego realizujące
zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. W implikowaniu
wspomnianych działań mogą uczestniczyć również organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

17,18.

Zgodnie z art. 68 ust.2.

Zgodnie z „Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
działalność pożytku publicznego, oprócz organizacji pozarządowych, mogą prowadzić:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
17
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Konstytucji RP, władze publiczne są zobligowane do zapewniania równego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej. W „ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (dalej nazwanej u.ś.o.z) za
obowiązki organów publicznych w tym aspekcie uznano:
1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
2) analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany,
3) promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających
zdrowiu,
4) finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki
zdrowotnej.

a) Regulacje na poziomie powiatu
Zadania własne powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej zdefiniowano w art. 8 u.ś.o.z jako:
1) opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej
wynikających

z rozpoznanych

potrzeb

zdrowotnych

i stanu

zdrowia

mieszkańców powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
2) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie
powiatu programach polityki zdrowotnej,
3) inicjowanie,
samorządowej

wspomaganie
w zakresie

i monitorowanie
promocji

działań

zdrowia

lokalnej

i edukacji

wspólnoty
zdrowotnej,

prowadzonych na terenie powiatu,

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz.
715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników.
18 „Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym”
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4) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za
zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
5) podejmowanie

innych

działań

wynikających

z rozpoznanych

potrzeb

zdrowotnych.
b) Regulacje na poziomie województwa
Zadania własne samorządu województwa w omawianym aspekcie zdefiniowano w art.9
u.ś.o.z. jako:
1) opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej
wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
województwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami,
2) przekazywanie wojewodzie informacji o realizowanych na terenie województwa
programach polityki zdrowotnej,
3) opracowywanie i wdrażanie programów innych niż określone w pkt 1 służących
realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia,
4) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym
restrukturyzacji w ochronie zdrowia,
5) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych
mieszkańców województwa.
Zadania z zakresu zdrowia publicznego są finansowane ze środków pozostających
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, środków państwowych funduszy
celowych innych ministrów lub centralnych organów administracji rządowej, w tym
agencji

wykonawczych

i innych

państwowych

jednostek

organizacyjnych

(np.

Narodowego Funduszu Zdrowia) oraz jednostek samorządu terytorialnego. Powierzenie
realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez wspomnianych dysponentów
środków odbywa się w trybie konkursu ofert ogłaszanego przez danego dysponenta19.

„Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych”.
19
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5.1 Tworzenie samorządowych programów zdrowotnych – wytyczne Agencji
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)
W kontekście tworzenia samorządowych programów zdrowotnych istotną państwową
jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną jest Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji. Należy podkreślić, że zgodnie z „ustawą z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”
jednostki samorządu terytorialnego są zobligowane do przekazywania projektów
zdrowotnych do AOTMiT celem ich zaopiniowania. Na proces analizy przekazanego
projektu i przygotowania opinii AOTMiT ma 2 miesiące.
Do najważniejszych zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji należy:


Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej.



Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.



Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:
o zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako
świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub
sposobu jego finansowania;
o niezasadności

zakwalifikowania

danego

świadczenia

opieki

zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;
o usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu
świadczeń gwarantowanych;
o zmiany

poziomu

lub

sposobu

finansowania

świadczenia

gwarantowanego;
o objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
o niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.
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Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów
i jednostek samorządu terytorialnego20.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaleca, aby w celu logicznego
i spójnego zbudowania programu o tematyce zdrowotnej, posiłkować się standardowym
Schematem PPZ (Programu Polityki Zdrowotnej). Poniżej przedstawiono najważniejsze
informacje w tym zakresie.
Schemat PPZ
W pierwszej części projektu programu zdrowotnego należy zaproponować tytuł
projektu i okres realizacji dopasowany do potrzeb, celów oraz oczekiwanych efektów.
Warto tworzyć programy wieloletnie, ponieważ są bardziej efektywne. W pierwszej
części należy imiennie wymienić autorów oraz określić, czy jest zachowana ciągłość
działań programowych.
1. Strona tytułowa
Nazwa programu
Okres realizacji programu
Autorzy programu
Kontynuacja/trwałość programu

W drugiej części opisu projektu należy zawrzeć krótkie informacje na temat jednostek
chorobowych, których będzie dotyczył dany program. Wymagane jest wskazanie na
podstawie danych globalnych, krajowych oraz lokalnych, zapadalności na daną chorobę
w populacji, której ma dotyczyć dany program. Warto pamiętać, że przedstawione dane
powinny być aktualne. Obowiązkowe jest również zawarcie bibliografii, na której oparto
diagnozę zdrowotną. Autorzy projektu programu powinni wyodrębnić także

20

http://www.aotm.gov.pl [data dostępu: 04.01.2017 r.].
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subpopulację, którą docelowo planuje się objąć działaniami programu, np. grupy ryzyka.
Warto również wskazać na fakty, które uzasadniają potrzebę wdrożenia programu.
2. Opis problemu zdrowotnego

Problem zdrowotny

Epidemologia

Grupa docelowa

Obecne postępowanie

Trzecia część planowania projektu polega na określeniu najważniejszego celu. Należy
również wskazać kilka celów szczegółowych, które mogą odnosić się do skutków
zastosowania interwencji w danej grupie docelowej. Kolejny punkt projektu odnosi się
do oczekiwanych efektów, które planuje się osiągnąć poprzez wdrożone działania.
Wymagane jest również określenie metod, dzięki którym będzie możliwe osiągnięcie
założonych celów.
3. Cele programu

Cel główny

Cele szczegółowe

Oczekiwane efekty

Mierniki efektywności odpowiadające colom programu

W części kolejnej należy dokładanie określić grupę docelową projektu. Warto pamiętać,
że istotne jest dokładne uzasadnienie dokonanego wyboru oraz wykazanie, że projekt
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swoim zasięgiem będzie obejmował wysoki odsetek wybranych odbiorców. W tym
aspekcie planu ważne jest również określenie sposobu komunikacji z odbiorcami oraz
narzędzi promocji projektu.
4. Adresaci programu

Oszacowanie populacji, którą planuje włączyc się do
programu

Tryb zapraszania do programu

Opisując organizację projektu należy określić poszczególne części składowe projektu
programu. Wymagane jest także wskazanie wszystkich działań, które będą prowadzone
w czasie trwania programu. Ponadto, rekomenduje się określenie czasu i miejsca
przeprowadzanych działań. Należy również wykazać, czy działania zaproponowane
w ramach programu będą uzupełnieniem świadczeń niedostępnych obecnie dla danej
populacji czy też będą stanowić zwiększenie dostępu do świadczeń w ramach
finansowania ze środków publicznych.
Organizując projekt warto zaplanować także ścieżkę postepowania z uczestnikiem
programu po jego zakończeniu. Sugeruje się również przedstawienie dowodów
naukowych dotyczących bezpieczeństwa zakładanych działań. Istotne jest również
określenie kompetencji zespołu projektowego oraz posiadanych zasobów (w tym
infrastrukturalnych oraz zdobytego doświadczenia). W omawianej części projektu
programu

zdrowotnego

o efektywności

należy

zaplanowanych

przedstawić
działań,

dowody

w szczególności

naukowe

świadczące

uwzględniając:

opinie

ekspertów klinicznych, zalecenia/wytyczne dotyczące wybranej praktyki prozdrowotnej
czy też dowody skuteczności i efektywności kosztowej.
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5. Organizacja projektu
Części składowe, etapy i działania organizacyjne
Planowane interwencje
Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
Zasady udzielania świadczeń w ramach programu

Projektując koszty jednostkowe programu, możliwe jest określenie ich w przeliczeniu na
pojedynczego uczestnika programu lub też ukazanie kosztu jednostkowego w rozbiciu
na poszczególne świadczenia oferowane w ramach programu. Opisując koszty
całkowite, należy wskazać sumaryczny koszt wszystkich kosztów jednostkowych.
Określając źródła finansowania, konieczne jest wytypowanie jednostki finansującej
planowany program. W przypadku partnerstwa w kwestii finansowania należy określić,
jaki udział będzie mieć finansowanie pochodzące z innego źródła niż budżet jednostki
samorządu terytorialnego.
6. Koszty

Koszty jednostkowe

Planowane koszty całkowite

Źródła finansowania i partnerstwo
Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie
dostępnych zasobów jest optymalne

Planując monitoring i ewaluację projektu, należy określić wskaźniki zgłaszalności do
programu. Warto również przygotować ankietę ewaluacyjną, dzięki której będzie można
uzyskać wiedzę o aspektach wymagających poprawy. Ocena efektywności programu
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powinna opierać się na porównaniu stanu sprzed wprowadzenia działań w ramach
programu a stanem po jego zakończeniu21.
7. Monitorowanie i ewaluacja
Ocena zgłaszalności do programu
Ocena jakości świadczeń w programie
Ocena efektywności programu
Ocena trwałości efektów programu

Warto również przyjrzeć się cechom dobrze zaprojektowanego programu zdrowotnego
wg Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji:
1. Program powinien skupiać się na jednym dokładnie określonym i możliwym do
zmierzenia problemie zdrowotnym.
2. Program powinien być odpowiedzią na potrzeby i problemy grupy docelowej
projektu.
3. W ramach programu powinny być podejmowane działania o udowodnionej
skuteczności.
4. Program zdrowotny powinien optymalnie wykorzystywać dostępne zasoby.
5. Ważne, aby organizacja i wdrażanie programu umożliwiała ocenę jego
efektywności.

„Schemat PPZ”, http://www.aotm.gov.pl/www/programy-polityki-zdrowotnej/schemat-ppz/ [data
dostępu: 04.01.2017].
21
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5.2 Tworzenie programów zdrowotnych z funduszy norweskich – wytyczne
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Należy

podkreślić,

że

Realizatorzy

projektów

zdrowotnych

finansowanych

z Norweskiego Mechanizmu Finansowego są zobowiązani do przestrzegania zasad
określonych w dokumencie „Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu
Finansowego na lata 2009-2014”. Jedną z istotniejszych wytycznych realizowania
projektów

z funduszy

norweskich

jest

zachowywanie

najwyższego

stopnia

przejrzystości, odpowiedzialności i gospodarności. Ważne jest również przestrzeganie
zasad dobrego rządzenia, zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia płci i równych
szans22.
Schemat tworzenia projektu zdrowotnego w ramach programu PL 13 różni się od tego
wymaganego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Poniżej
przedstawiono

najważniejsze

etapy

projektowania

programu

zdrowotnego

finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Pierwsza
część wniosku aplikacyjnego dotyczy oceny potrzeb zdrowotnych danej społeczności
lokalnej. Ważne, aby przy tworzeniu oceny posługiwać się modelami, które zawierają
wzorcowy opis oraz wskazówki dotyczące procesu szacowania potrzeb zdrowotnych.
Tworząc tę część wniosku aplikacyjnego, należy zastanowić się nad poniższymi
kwestiami:


Co stanowi największy/najistotniejszy problem zdrowotny?



Czym charakteryzuje się problemowy obszar?



Jakie są potrzeby/deficyty lokalnej społeczności?



Kto znajduje się w grupie ryzyka?



Do kogo skierować program promocji zdrowia i/lub profilaktyki zdrowotnej?

22„Regulacje

w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 przyjęte
przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem
Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w dniu
11 lutego 2011 r., zmienione w dniu 15 grudnia 2011 r. oraz 14 marca 2013 r.”
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1. Ocena potrzeb zdrowotnych
Analiza SMR i innych wskaźników
Wybór obszaru problemowego
Opis wybranego obszaru
Wybór grupy docelowej

Po ocenie potrzeb zdrowotnych, na podstawie której wybrano grupę docelową istotne
jest dokładne przeanalizowanie i przemyślenie merytorycznych aspektów programu
promocji i/lub profilaktyki zdrowotnej. Druga część wniosku powinna odpowiadać na
poniższe pytania:


Co chcemy osiągnąć?



Jaka zmiana powinna nastąpić?



Jak trafić do adresatów programu?



Czym się charakteryzują?



Kto powinien być zaangażowany w program, aby był skuteczny?



Jakie konkretne działania będą realizowane?



Jak będzie monitorowania ich skuteczność?23

2.
Opis programu promocji i/lub profilaktyki
zdrowotnej
Cel programu
Szczegółowa charakterystyka grupy docelowej
Opis interesariuszy
Zaplanowane działania

„Podręcznik wnioskodawcy. Zasady przygotowania wniosku i udziału w konkursie. Program Operacyjny
PL 13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa”.
23
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6. Opis wyników badania empirycznego
6.1 Opis projektu oraz dobrych praktyk zastosowanych w projekcie „Twoje Serce
Twoim Życiem”
a) Ocena potrzeb zdrowotnych
Zaplanowanie oraz zrealizowanie projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” przez
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim było odpowiedzią na zdiagnozowane
problemy zdrowotne mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Do szczegółowej analizy
tego aspektu wykorzystano różnorodne źródła danych:


dane Głównego Urzędu Statystycznego,



dane Krajowego Raportu o Rozwoju Społecznym Polska 2012,



dane pochodzące z diagnozy społecznej powiatu piotrkowskiego opracowanej
w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020,



wskaźniki zamożności powiatu piotrkowskiego (WI),



analizę sytuacji epidemiologicznej Powiatu Piotrkowskiego za 2013 r,.



charakterystykę infrastruktury, czynników środowiskowych i społecznych
powiatu piotrkowskiego,



analizę problemów zdrowotnych powiatu dokonaną w oparciu o dane uzyskane
z Informatora statystycznego ochrony zdrowia województwa łódzkiego oraz
danych udostępnianych na stronie Ministerstwa Zdrowia,



czynniki socjoekonomiczne w oparciu o opracowanie Analysis of health and socioeconomic characteristics of district level populations in Poland, Biennial
Collaborative Agreement between the Minister of Health of Poland and the Regional
Office for Europe of the World Health Organization 2010-2011.

Dobra praktyka 1
Diagnoza potrzeb zdrowotnych w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” została
oparta na szczegółowej analizie stanu zdrowia lokalnej społeczności. Na podstawie
wielu źródeł danych wybrano obszar kryzysowy wymagający interwencji.

34

Ocena potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu piotrkowskiego wykazała, że
największym lokalnym problemem zdrowotnym są choroby układu krążenia. Wartość
współczynnika SMR (Standaryzowanego Współczynnika Umieralności) dla zgonów
z tytułu ChUK uplasowała powiat piotrkowski na jednym z najgorszych miejsc w Polsce
(12 miejsce od końca na 380 powiatów). W związku z uzyskanym wynikiem podjęto
decyzję o zrealizowaniu projektu zmierzającego do zmniejszenia nierówności w zdrowiu
mieszkańców powiatu piotrkowskiego z ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia.
Dobra praktyka 2
Do diagnozy oceny stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności
wykorzystano lokalne strategie rozwoju. Na podstawie analizy powstał również
rzetelny

dokument

„Ocena

potrzeb

zdrowotnych

mieszkańców

powiatu

piotrkowskiego”, który może być wykorzystywany do projektowania lokalnej polityki
zdrowotnej.

Dobra praktyka 3
Realizowany projekt skutecznie i efektywnie promuje inicjatywę powiatowego
samorządu terytorialnego na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczności lokalnej tym
samym pozytywnie oddziałując na wizerunek Starostwa Powiatowego w Piotrkowie
Trybunalskim.

b) Cel projektu
Celem ogólnym projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” jest zapobieganie lub
zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia poprzez
podniesienie świadomości społecznej w zakresie czynników ryzyka chorób układu
krążenia oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych. Z kolei celem
głównym projektu jest zapewnienie mieszkańcom powiatu piotrkowskiego znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej pełnego dostępu do wczesnej diagnostyki chorób
układu krążenia, opartej na działaniach profilaktycznych oraz promocji zdrowego stylu
życia.
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Dobra praktyka 4
Cel projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” jest odpowiedzią na zdiagnozowane
problemy zdrowotne lokalnej społeczności. Projekt skupia się na jednym dokładnie
określonym i możliwym do zmierzenia problemie zdrowotnym, jakim są choroby
układu krążenia oraz niski dostęp do świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu.

Dobra praktyka 5
Cele projektu są spójne z celami lokalnych strategii szczególnie z „Powiatową Strategią
Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego na
lata 2014-2020”.

c) Grupa docelowa
Do grupy docelowej projektu zaliczono osoby, które spełniały dwa kryteria:


korzystają ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu
dochodów nieprzekraczających kryterium dochodowości określonych w ustawie
o pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,



znajdują się w przedziale wiekowym 25-55 lat.

Należy zauważyć, że wybór grupy docelowej projektu był procesem opartym o dane
zebrane z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz zależności socjologicznoekonomiczne. W fazie planowania projektu początkowe decyzje były modyfikowane, aby
działaniami projektowymi objąć jak najwyższy odsetek mieszkańców powiatu. Tak było
w przypadku

zmiennej

związanej

z wykształceniem.

Realizatorzy

uznali,

że

uwzględnienie korelacji niskiego wykształcenia z małą wiedzą na temat zachowań
prozdrowotnych znacząco zawęzi potencjalną grupę docelową.
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Realizator:
Członkowie klubów sportowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich wspierali promocję działań
projektowych wśród lokalnych społeczności. Ważne jest bezpośrednie docieranie do
mieszkańców i zachęcanie ich do udziału w projekcie.

Dobrą praktyką zastosowaną z zakresu rekrutacji Odbiorców było zaangażowanie w to
działanie Interesariuszy. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, kluby sportowe, Koła
Gospodyń Wiejskich oraz ośrodki zdrowia wspierały wdrażanie akcji promocyjnoinformacyjnych wśród lokalnych społeczności. Realizator zaakcentował, że oprócz
tradycyjnych narzędzi promocyjnych ważne jest bezpośrednie docieranie do
potencjalnych Odbiorców. Warto zauważyć, że znaczna część przebadanych Odbiorców
o działaniach projektowych dowiedziała się od pracowników Gminnych Ośrodków
Pomocy Społecznej oraz Urzędów Gmin, co potwierdza ich zaangażowanie w ten aspekt
realizacji projektu.
Odbiorca:
Pani z GOPS-u zadzwoniła i zapytała czy nie chciała bym uczestniczyć w takim projekcie.
Fajnie, że mnie do tego projektu namówiła.

Dobra praktyka 6
Wybór grupy docelowej został oparty o analizę potrzeb zdrowotnych, rzetelne dane
społeczno-ekonomiczne oraz zależności społeczno ekonomiczne.

Dobra praktyka 7
Tworząc grupę docelową projektu, wybrano kryteria (stopień zamożności, wiek), które
umożliwiły objęcie działaniami projektowymi wysokiego odsetka mieszkańców
powiatu piotrkowskiego.
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Dobra praktyka 8
W rekrutację Odbiorców oraz promocję projektu włączono instytucje będące blisko
grupy docelowej oraz cieszące się zaufaniem społecznym (np. Gminne Ośrodki Pomocy
Społecznej).

d) Działania projektowe
W ramach działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej zrealizowano bezpłatne badania
profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie z zakresu chorób układu krążenia skierowane
do grupy docelowej projektu. Zaplanowano, że badaniami zostanie objętych 2 546 osób.
Odbiorcy mieli możliwość wzięcia udziału w wywiadzie medycznym oraz pomiarze
ciśnienia.

Ponadto,

pacjentom

wykonywano

badania

biochemiczne

(poziom

cholesterolu, trójglicerydów oraz glukozy we krwi). Na podstawie uzyskanych wyników
lekarz podejmował decyzję o skierowaniu na bezpłatną konsultację kardiologiczną lub
udzielał porad związanych ze zmianą stylu życia, a także informował o możliwości
wzięcia udziału w zajęciach organizowanych w ramach Akademii Dobrej Rady, Akademii
Zdrowego Żywienia lub Akademii Ruchu.
Warto również przybliżyć ścieżkę działania medycznego w przypadku decyzji lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej o potrzebie konsultacji z kardiologiem. Osoba
zakwalifikowana do grupy ryzyka miała możliwość skorzystania z bezpłatnej wizyty u
specjalisty w szpitalu, pogłębionych badań, ponownej diagnozy oraz wizyty u
kardiologa. Na podstawie badań profilaktycznych oraz badań pogłębionych uczestnik
otrzymywał dokładną ocenę stanu układu krążenia. Osoby korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej wzięły również udział w badaniu ankietowym w kierunku
występowania czynników ryzyka oraz zachowań zdrowotnych. W badaniu ankietowym
odpowiedzi udzieliło 1 818 mieszkańców powiatu piotrkowskiego.
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Dobra praktyka 9
Utworzenie osobnej ścieżki medycznej dla osób z ryzykiem występowania choroby
układu krążenia pozytywnie wpływa na skuteczną profilaktykę wczesnej identyfikacji
osób z nasiloną wartością czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz wdrożenia u
tych osób działań zapobiegawczo-leczniczych.
Rysunek 1 Punkt medyczny w Woli Krzysztoporskiej (http://www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl)

W opinii Realizatora, w kontekście podstawowych badań profilaktycznych dobrą
praktyką jest organizowanie ich blisko miejsca zamieszkania Odbiorców. Jego zdaniem
do efektywności tego działania przyczyniło się również przeprowadzanie badań
w godzinach popołudniowych. Ponadto, w każdej gminie zorganizowano m.in. jeden
punkt medyczny przy kościołach w godzinach mszy niedzielnych. Zdaniem Realizatora
duży wkład w sukces tego rozwiązania mieli księża, którzy pomagali organizować
punkty oraz promowali je wśród mieszkańców, zachęcając do przebadania się.
Większość Interesariuszy za dobrą praktykę z zakresu profilaktyki zastosowaną
w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” uznało możliwość bezpłatnego udziału
w badaniach profilaktycznych.
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Realizator:
Z zakresu skutecznej profilaktyki najważniejsze były badania ankietowe oraz badania
profilaktyczne obejmujące również wywiad medyczny. Dobrą praktyką było też
organizowanie punktów medycznych przy kościołach. Mieszkańcy badali się „ przy okazji”
uczestnictwa we mszy świętej.

Dobra praktyka 10
Planując realizację działań projektowych brano pod wagę styl życia lokalnej
społeczności.

Dobra praktyka 11
Podczas realizacji projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” wdrożono działania z zakresu
profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Jednoczesne
prowadzenie obu typu działań zwiększa wzajemną skuteczność i efektywność.

Realizacja projektu obejmowała również działania promujące zdrowie oraz zdrowy
styl życia, w tym:


cyklicznie organizowane przy parafiach Punkty informacyjno-medyczne
oraz akcje promujące zdrowy styl życia dostępne dla wszystkich
mieszkańców (17 punktów medycznych i 6 akcji),



warsztaty z zakresu zdrowego żywienia dla 50 Kół Gospodyń Wiejskich
mające

na

celu

naukę

prozdrowotnych

technik

i sposobów

komponowania dań,


produkcja filmu promującego zdrowy styl życia,



audycje radiowe o tematyce promującej zdrowy styl życia,



Akademia Zdrowego Żywienia (50 AZŻ w skali powiatu) mająca formę
powszechnej

edukacji

z zakresu

zdrowego

gotowania,

których

przedmiotem były konkretne rozwiązania kulinarne realizowane
we współpracy z instruktorami (dietetykami) oraz uczestnikami spotkań,
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Akademia

Ruchu

zorganizowanych

(26
zajęć

AR

w skali

ruchowych

powiatu)

mająca

prowadzonych

formę

pod okiem

Konsultanta-trenera (trenera) przeznaczone również do osób spoza
grupy docelowej,


Akademia Dobrej Rady (11 ADR w skali powiatu) będąca formą
poradnictwa i wsparcia dla osób w trudnych sytuacjach życiowych,



szkolenia

lekarzy

i pielęgniarek

POZ

zakresu

profilaktyki

i czynników ryzyka ChUK,


szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, kół gospodyń
wiejskich,

klubów

sportowych

odpowiednio

z poradnictwa

psychologicznego, zdrowego żywienia, aktywności sprzyjającej zdrowiu,


opracowanie Księgi Dobrych Praktyk dla populacyjnych programów
profilaktyki i promocji zdrowia w obszarze chorób układu krążenia,



opracowanie i wydanie 6 000 szt. poradnika zdrowego żywienia.

Zdaniem Realizatora oraz Interesariuszy projektu dobrą praktyką z zakresu promocji
zdrowego stylu życia, która przyniosła największe efekty była organizacja Akademii
Zdrowego Żywienia, Akademii Ruchu oraz Akademii Dobrej Rady. Objęły one zasięgiem
wysoki odsetek mieszkańców powiatu oraz cieszyły się pozytywnym odbiorem
społecznym. Podkreślono również istotność kompleksowości zaplanowanych działań
interweniujących

w aspekt

wiedzy,

aktywności

fizycznej

oraz

poradnictwa

psychologicznego. W tym kontekście za szczególnie ważne uznano systematyczne
i stosunkowo długie prowadzenie działalności edukacyjnej. Interesariusze oraz
Odbiorcy

również

podkreślali

pożyteczne

efekty,

jakie

przyniosła

realizacja

poszczególnych Akademii.
Realizator
Połączenie tych trzech elementów (ruchu, edukacji i wsparcia psychologicznego) było
strzałem w dziesiątkę. Działania cieszyły się dużą popularnością. Mamy też informacje, że
uczestnicy projektu wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu stosują na co dzień
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Rysunek 2 Warsztaty kulinarne (http://www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl)

W opinii Realizatora za dobrą praktykę z zakresu zmiany nawyków żywieniowych
należy uznać wdrożenie Akademii Zdrowego Żywienia, które skierowano do kobiet
należących do Kół Gospodyń Wiejskich. Na efektywność tego działania złożył się fakt
organizowania go przez długi okres czasu oraz dobór grupy docelowej, która zdobytą
wiedzę będzie przekazywać innym członkom społeczności lokalnej.
Realizator:
Istotne było skierowanie Akademii Zdrowego Żywienia do gospodyń należących do Kół
Gospodyń Wiejskich. Te kobiety w pewien sposób promują dany styl żywienia wśród
lokalnej społeczności. Dlatego jeżeli udało nam się zaszczepić u nich ten zdrowy styl
żywienia to zdobytą wiedzę będą przekazywać dalej.
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Rysunek 3 Marsz nordic walking (http://www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl)

Realizator projektu zauważył, że w zakresie zwiększania aktywności fizycznej
mieszkańców powiatu istotne było organizowanie Akademii Ruchu. W tym aspekcie
ważną rolę odgrywały również szkolenia na temat czynników ryzyka chorób układu
krążenia dla osób, które wspierały organizację Akademii Ruchu (np. przedstawiciele
klubów sportowych). Zdecydowana większość Interesariuszy i Odbiorców nie miała
problemów ze wskazaniem dobrych praktyk zastosowanych w projekcie „Twoje Serce
Twoim Życiem”. Za najefektywniejsze działania promujące zdrowie uznano Akademie
Ruchu oraz Akademie Zdrowe Żywienia.
Interesariusz:

Akademia Ruchu, mieszkańcy wiedzą, że mogą przyjść na bezpłatne zajęcia ,Akademie
Dobrej Rady, że mogą przyjść i korzystać z porad psychologa, Akademie Żywienia- mogli
przyjść i uzyskać informację jak zdrowo gotować . W ośrodku zdrowia od lekarzy mogli
uzyskać pomoc.
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Rysunek 4 Szkolenie na temat czynników ryzyka w chorobach układu krążenia (http://www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl)

Z zakresu zwiększania dostępu mieszkańców powiatu do wsparcia w trudnych
psychologicznie sytuacjach życiowych wdrożono Akademie Dobrej Rady. W kontekście
tego działania dobrą praktyką jest skierowanie Akademii do wszystkich mieszkańców
powiatu, którzy mają potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego. Warto podkreślić
ich dużą dostępność, w przeciwieństwie do wizyt psychologicznych oferowanych
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, na które czas oczekiwania jest bardzo długi.
Ponadto, uczestnicy nie są zobligowani do zapisów na wizytę w Akademiach. Kolejnym
pozytywnym efektem, który osiągnięto dzięki wdrożeniu Akademii Dobrej Rady było
przełamanie stereotypów na temat korzystania z pomocy psychologicznej, o czym
świadczy wzrost liczby osób, korzystających z opisywanego działania.
Realizator:
Akademie Dobrej Rady skierowaliśmy do ogółu społeczeństwa powiatu. Nie tylko do osób
doświadczających przemocy psychicznej i fizycznej. To działanie jest dla osób, które
napotkały na problemy życiowe i potrzebują w pewnym momencie życia wsparcia.
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Warto zwrócić uwagę, że zaplanowane działania promujące zdrowie swoim zasięgiem
objęły teren całego powiatu, a wiele z nich jest cykliczna. Dzięki temu mieszkańcy
powiatu piotrkowskiego mają równy dostęp do benefitów płynących z uczestnictwa
w projekcie, a oddziaływanie na świadomość społeczną jest skuteczniejsze.
Rysunek 5 Punkt medyczny w Ręcznie (http://www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl)

Działania promujące zdrowie mają zróżnicowaną formę, kładą nacisk zarówno na
edukację,

jak

i aktywność

fizyczną.

Dobrą

praktyką

jest

również

dotarcie

z wydarzeniami projektowymi na obszary małomiasteczkowe i wiejskie, a także ich
bezpłatność. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom zmniejszono nierówności w dostępie do
zdrowia szczególnie dla osób zamieszkujących tereny oddalone od ośrodków miejskich.
Ponadto, zastosowane działania oraz dobre praktyki przyniosły wartość dodaną,
polegającą na integracji lokalnych społeczności oraz zwiększeniu ich aktywności.
Dobra praktyka 12
Wprowadzenie cykliczności organizowanych wydarzeń promujących zdrowie oraz
objęcie nimi wszystkich gmin powiatu zwiększa ich skuteczność oraz przynosi trwalsze
efekty z zakresu podnoszenia świadomości społecznej na temat istotności zachowań
prozdrowotnych.
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Dobra praktyka 13
Znaczna część wydarzeń projektowych została zorganizowana na terenie małych
miejscowości.

„Wyjście”

z działaniami

projektowymi

umożliwiło

dotarcie

do

mieszkańców terenów wiejskich oraz małomiasteczkowych, co pozytywnie wpłynęło
na zmniejszanie nierówności w dostępie do usług zdrowotnych ze względu na miejsce
zamieszkania.

Dobra praktyka 14
W realizację i promocję projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” zaangażowano lokalnych
liderów (np. proboszczy). Wzmocniło to pozytywny odbiór społeczny projektu oraz
zwiększyło efektywność rekrutacji Odbiorców.

Dobra praktyka 15
Zrealizowanie szkoleń dla kadry lekarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu
profilaktyki i czynników ryzyka ChUK pozwoli na utrzymanie osiągniętych efektów oraz
realizowanie celów projektu również po jego zakończeniu.

Dobra praktyka 16
Organizowanie

przy

parafiach

punktów

informacyjno-medycznych oraz akcji

promujących zdrowy styl życia umożliwiło dotarcie do większej liczby mieszkańców
powiatu piotrkowskiego. Odbiorców do udziału w projekcie przekonywał fakt, że nie
musieli pokonywać dużych odległości. Część z nich decydowała się na uczestnictwo
spontanicznie, „przy okazji” wizyty w kościele.

Dobra praktyka 17
Zaplanowane działania promujące zdrowie mają charakter kompleksowy. Wydarzenia
projektowe kładą nacisk na wiele aspektów wpływających na trwałe podnoszenie
świadomości zdrowotnej poprzez podnoszenie wiedzy, promowanie aktywności
fizycznej oraz udzielanie wsparcia psychologicznego.
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e) Zarządzanie
W projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” stworzono przemyślany schemat zarządzenia,
który

miał

W organizację

na

celu jak najefektywniejsze

i zarządzanie

działaniami

wdrożenie

projektowymi

działań

projektowych.

zaangażowano

również

najbliższe otoczenie Odbiorców projektu poprzez stworzenie funkcji lokalnych
Konsultantów. Poniżej przedstawiono strukturę zarządzania oraz obwiązki przypisane
do danego stanowiska w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem”:
1. Zarządzający programem z poziomu Starostwa Powiatowego (wydzielona część
organizacyjna finansowane ze środków programu)


odpowiada za całość realizacji działań przewidzianych w programie na terenie
powiatu,



przeprowadza ustalenia z partnerami (Interesariuszami)



organizuje przetargi,



podpisuje wszelkie umowy w ramach programu,



organizuje szkolenia dla osób uczestniczących w realizacji programu
( Konsultantów/ Trenerów/Pielęgniarki/Lekarze),



przygotowuje materiały niezbędne do prowadzenia edukacji (zajęć i akcji)



organizuje akcje medialne,



współpracuje z Interesariuszami oraz Radą ds. Zdrowia,



prowadzi monitoring i ewaluację,



realizuje wszystkie funkcje związane z operacjami finansowymi w ramach
budżetu programu.

2. Gminny Koordynator Programu – usytuowany przy Zarządzającym Programem
 współpracuje z Zarządzającym przy organizowaniu wszelkich działań ujętych
w programie,
 odpowiada za realizacje programu na poziomie gminy,
 wspólnie z Zarządzającym prowadzi ustalenia odnośnie miejsc i warunków
działalności Akademii (Zdrowego Żywienia; Ruchu; Dobrej Rady),
 organizuje od strony technicznej działalność ww. Akademii,
 uczestniczy w szkoleniach,
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 stale współpracuje z realizatorami zajęć w Akademiach – Trenerami/Doradcami,
 nadzoruje działania Konsultantów,
 odpowiada za właściwe dokumentowanie zajęć,
 rozpowszechnia materiały promocyjne,
 przedkłada Zarządzającemu Programem miesięczne sprawozdania z realizacji
programu wg ustalonego wzoru.
3. Konsultant – usytuowany przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
 odpowiada za właściwe udokumentowanie swojej pracy,
 uczestniczy w szkoleniach,
 przekazuje wypełnione ankiety Koordynatorowi,
 motywuje Beneficjentów do korzystania z działań przewidzianych w programie,
 rozpowszechnia materiały promocyjne.
4. Trener i Doradca wykonujący czynności w ramach Akademii działający przy
Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej
 realizuje zajęcia zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakresem,
 współpracuje z Koordynatorem przy organizowaniu działań ujętych w jego
zakresie,
 uczestniczy w szkoleniach,
 motywuje Beneficjentów do korzystania z działań przewidzianych w programie,
 dokumentuje swoja pracę,
 rozpowszechnia materiały promocyjne.

Zdaniem Realizatora dobrą praktyką, którą zastosowano w obszarze budowania zespołu
projektowego jest zatrudnienie w nim członków ze struktury Starostwa Powiatowego.
Pracownicy urzędu posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji oraz powiązań
strukturalnych oraz utożsamiają się ze strategią rozwoju powiatu. Warto pamiętać, że
ważne jest, aby zespół był autonomiczny, posiadał stałych członków, którzy mają jasno
określone godziny pracy przeznaczone na prace projektowe oraz pozostałe obowiązki
związane z obejmowanym poza projektowym stanowiskiem.
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Dobra praktyka 18
W projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” struktura zarządzania została szczegółowo
zaplanowana oraz dopasowana do lokalnych uwarunkowań (rozproszony terytorialnie
charakter powiatu). Każdy z uwzględnionych podmiotów i jednostek posiadał jasno
określone zadania i obowiązki.

f) Interesariusze
Za Interesariuszy projektu uznaje się podmioty (w tym osoby, społeczności, instytucje,
organizacje), które mają realny wpływ na działania projektu oraz same pozostają pod
jego oddziaływaniem. W projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” można wyróżnić dwie
grupy Interesariuszy:


strony

zaangażowane

w działania

programu

(reprezentanci

instytucji

finansujących program, administratorzy programu, urzędnicy, pracownicy
zaangażowani w planowanie i wdrażanie programu),


uczestników programu (podmioty, dla których program jest bezpośrednio lub
pośrednio przeznaczany (uczestnicy programu oraz członkowie ich rodzin,
organizacje społeczne, organizacje związane z programem).

Poniżej

przedstawiono

Interesariuszy

projektu

oraz

działania,

w które

byli

zaangażowani. Warto zauważyć, że we wdrażanie projektu włączono jednostki
samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe.
1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
 zarządzanie programem za pośrednictwem powołanego do tego celu przez
starostę Zespołu projektowego, w tym nadzór nad realizacją działań
w Akademiach, monitorowanie przebiegu procedur,
 przeprowadzanie ustaleń z partnerami,
 przeprowadzanie postępowania PZP,
 podpisywanie umów w ramach programu,
 organizowanie szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji programu,
 organizowanie działań promocyjnych,
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 prowadzenie monitoringu i ewaluacji,
 zarządzanie budżetem.
2. Gminy powiatu piotrkowskiego
 wytypowanie beneficjentów programu spośród swoich klientów,
 udział w szkoleniach dotyczących programu,
 prowadzenie rozmów z osobami zakwalifikowanymi do programu, mających
na celu zmotywowanie ich do wypełnienia ankiet,
 prowadzenie badania ciśnienia u osób zakwalifikowanych do programu,
 informowanie o miejscach powadzenia oraz zasadach programu badań
profilaktycznych,
 monitorowanie udziału swoich klientów w badaniach profilaktycznych,
 rekomendowanie i zachęcanie beneficjentów do korzystania z oferty Akademii
Zdrowego Żywienia, Akademii Ruchu i Akademii Dobrej Rady,
 wsparcie dla działalności Akademii Dobrej Rady,
 promowanie programu pośród społeczności lokalnej.
3. Zakłady opieki zdrowotnej realizujące świadczenia POZ z terenu powiatu
piotrkowskiego
 przyjmowanie beneficjentów z grup docelowych projektu,
 przeprowadzanie procedur diagnostycznych właściwych dla posiadanych
kompetencji,
 udział w szkoleniach,
 przestrzeganie zasad rozłączności finansowania świadczeń w ramach umowy
na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu profilaktycznego
i umowy na inne świadczenia,
 prowadzenie dokumentacji medycznej dla każdego uczestnika,
 współpraca z realizatorem usług medycznych Powiatowym Zespołem Opieki
Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim,
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 współpraca z realizatorem projektu w zakresie prowadzenia działalności
promującej

Program

wśród

społeczności

lokalnej

oraz

dystrybucji

tematycznych materiałów informacyjnych.
4. Zakłady opieki zdrowotnej realizujące świadczenia opieki specjalistycznej
w zakresie kardiologii


przyjmowanie Beneficjentów – uczestników programu skierowanych przez
lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,



przeprowadzanie diagnostyki pogłębionej,



przestrzeganie zasad rozłączności finansowania świadczeń w ramach
umowy na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programu
profilaktycznego i umowy na inne świadczenia, głównie z NFZ,



przestrzeganie postępowania zgodnie z procedurą medyczną projektu
przewidzianą dla etapu badań pogłębionych,



prowadzenie dokumentacji medycznej dla każdego uczestnika,



współpraca

z samorządami

terytorialnymi

w zakresie

prowadzenia

działalności promującej program wśród społeczności lokalnej oraz
dystrybucji tematycznych materiałów informacyjnych.
5. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu piotrkowskiego


udział w szkoleniach,



prowadzenie rozmów z osobami zakwalifikowanymi do programu, mających
na celu informowanie o działaniach realizowanych w projekcie oraz ich
promowanie,



prowadzenie badania ciśnienia u osób biorących w programie,



edukacja w zakresie zdrowego żywienia osób objętych programem



rekomendowanie

i zachęcanie

beneficjentów do korzystania

z oferty

Akademii Zdrowego Żywienia, Akademii Ruchu i Akademii Dobrej Rady,


wsparcie dla działalności Akademii Zdrowego Żywienia,



promowanie programu w społeczności lokalnej.
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6. Kluby sportowe działające samodzielnie lub przy szkołach zrzeszone w ramach
Ludowych Zespołów Sportowych
 udział w szkoleniach dotyczących programu,
 prowadzenie rozmów z osobami zakwalifikowanymi do programu mających
na celu informowanie o działaniach realizowanych w projekcie oraz ich
promowanie,
 edukacja zdrowotna w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
osób objętych programem na etapie badań wstępnych,
 rekomendowanie i zachęcanie Beneficjentów do korzystania z oferty
Akademii Zdrowego Żywienia, Akademii Ruchu i Akademii Dobrej Rady,
 wsparcie dla działalności Akademii Ruchu,
 promowanie Programu wśród lokalnej społeczności.
Ze względu na rozproszony charakter powiatu piotrkowskiego niezbędne było, aby
w realizację projektu zaangażować instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe
z terenu poszczególnych gmin. Istotne było również zaproszenie do współpracy
instytucji reprezentujących różne środowiska oraz ich interesy. W projekcie wzięły
udział: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, ośrodki zdrowia, kluby sportowe, Koła
Gospodyń Wiejskich, szkoły, biblioteki, samorządy gminne i kościoły.
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Rysunek 6 Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich (http://www.zdrowie.powiat-piotrkowski.pl)

Realizator projektu szczególnie wyróżnił wkład Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej oraz Kół Gospodyń Wiejskich, których przedstawiciele pomagali w rekrutacji
Odbiorców oraz motywowali ich do udziału w wydarzeniach projektowych. W tym
kontekście dobrą praktyką było zaangażowanie w rekrutację Odbiorców oraz promocję
projektu instytucji, które są blisko grupy docelowej oraz cieszą się zaufaniem
społecznym. Przy organizacji poszczególnych wydarzeń projektowych bardzo cenne
było także zaangażowanie szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, klubów sportowych oraz
bibliotek, których przedstawiciele na potrzeby projektu udostępniali infrastrukturę
techniczną (sale, zaplecza kuchenne).
Zdaniem Realizatora dobrą praktyką, którą

wdrożono

z zakresu współpracy

z Interesariuszami jest elastyczne podejście do pojawiających się barier oraz
zgłaszanych potrzeb. Istotne jest również partnerskie i równe traktowanie wszystkich
zaangażowanych instytucji oraz organizacji. W projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem”
Interesariuszom udzielano także wsparcia psychologicznego oraz merytorycznego.
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Realizator:
Współpracując z Interesariuszami, warto pamiętać o elastycznym podejściu oraz
reagowaniu na zgłaszane potrzeby. Ważna jest również partnerska relacja

Dobra praktyka 19
W realizację projektu zaangażowano różne podmioty i instytucje. Decyzja ta wzmocniła
współpracę międzysektorową na rzecz zdrowia lokalnej społeczności. Warto
podkreślić, że budowanie partnerstw przy tworzeniu programów zdrowotnych
zwiększa ich efektywność oraz zapobiega rozproszeniu instytucjonalnemu.

Dobra praktyka 20
Podczas realizacji projektu stosowano różne narzędzia i kanały komunikacji
z Interesariuszami. Były one dostosowywane do potrzeb oraz danej fazy projektu,
dzięki czemu komunikacja pomiędzy głównymi Interesariuszami a Realizatorem
projektu przebiegała sprawnie.

Dobra praktyka 21
Do realizacji projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” zaangażowano Gminne Ośrodki
Pomocy Społecznej, dzięki czemu zwiększono efektywność rekrutacji Odbiorców.

Dobra praktyka 22
Zaangażowanie w działania projektu organizacji pozarządowych (Kół Gospodyń
Wiejskich oraz klubów sportowych) zwiększyło integrację społeczną lokalnych
społeczności oraz wzmocniło ich aktywność.

g) Promocja
Kampania promocyjna projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” obejmuje działania
o charakterze globalnym skierowane do ogółu mieszkańców powiatów piotrkowskiego.
W tym:
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publikację artykułów i informacji w prasie lokalnej,



prowadzenie strony internetowej projektu posiadającej odnośniki do witryn
internetowych instytucji Interesariuszy,



nadawanie spotów promocyjnych w lokalnej stacji radiowej Strefa FM Piotrków,



promowanie

projektu

poprzez

publiczne

i niepubliczne

zakłady

opieki

zdrowotnej na terenie powiatu (np. udostępnianie plakatów i ulotek),


promowanie projektu w czasie imprez wydarzeń kulturalnych o charakterze
gminnym i powiatowym (np. stoisko informacyjno-promocyjne z punktem badań,
prezentacja KGW ze zdrową żywnością).

Promocyjne działania lokalne są prowadzone wokół miejsc realizacji konkretnych
przedsięwzięć w projekcie. Celem tej kategorii działań jest dotarcie do mieszkańców
poszczególnych gmin oraz informowanie ich o aktualnych wydarzeniach projektowych.
W tym kontekście istotna jest komunikacja z Urzędami Gmin, rozwieszanie w ich
przestrzeni plakatów oraz przekazywanie szczegółów na temat harmonogramu.
Efektywne okazało się również przesyłanie bieżących informacji Sołtysom w postaci
ulotek oraz broszur informacyjnych.
Zastosowaną dobrą praktyką z zakresu promowania projektu jest prowadzenie na
bieżąco aktualizowanej strony internetowej oraz umieszczanie informacji o projekcie
w bezpłatnych lokalnych gazetach. Ważne jest również bezpośrednie docieranie do
mieszkańców poprzez rozwieszanie plakatów oraz rozdawanie ulotek. Istotnym
kanałem promocji są również Wykonawcy poszczególnych działań projektowych, jak na
przykład trenerzy Akademii Ruchu oraz urzędy gmin, które umieszczają informacje
o projektach na swoich stronach internetowych. Dobrą praktyką z zakresu promocji jest
również stosowanie zróżnicowanych kanałów promocyjnych obejmujących, teren
całego powiatu.
Realizator:
Sposoby promocji powinny być zindywidualizowane i dobrane do potrzeb grup
docelowych.
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Dobra praktyka 23
Zastosowane narzędzia promocyjne w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” są
zróżnicowane oraz posiadają atrakcyjną formę. Planując kampanię promocyjną, wzięto
pod uwagę czynnik rozproszenia terytorialnego powiatu, na podstawie którego
dobrano narzędzia o charakterze globalnym i lokalnym.

Dobra praktyka 24
W działania promocyjne zostali włączeni Interesariusze projektu. Rozwiązanie to
umożliwiło zwiększenie zasięgu kampanii promocyjnej.

Dobra praktyka 25
Transfer wiedzy na temat zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia został
wzmocniony produkcją filmu promującego zdrowy styl życia, opracowaniem
i wydaniem 6 000 szt. poradnika zdrowego żywienia, a także stworzeniem „Księgi
dobrych praktyk”.

6.2 Czy i w jaki sposób wdrożone dobre praktyki w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki chorób układu krążenia wpływają na zmniejszenie nierówności
w zdrowiu i poprawę stanu zdrowia społeczności lokalnej?
Opisując działania realizowane

w ramach projektu „Ograniczanie społecznych

nierówności w zdrowiu” warto rozważyć, w jaki sposób przyczyniły się one do
ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu. Niewątpliwie jednym z istotnych
aspektów jest skierowanie działań projektu głównie do osób o niskim statusie
społeczno-ekonomicznym, korzystających ze wsparcia Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej. W tym kontekście aspektem ułatwiającym włączenie w projekt tej grupy
osób jest bezpłatność działań projektowych.
Za ważne narzędzie należy także uznać szereg działań edukacyjnych zwiększających
świadomość społeczną na temat zachowań prozdrowotnych. Szeroki zakres tego rodzaju
działań oraz objęcie nimi osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym przyczyniło
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się do wyrównywania dostępu do wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia. Warto
podkreślić, że jest to efekt, który nie zostanie utracony wraz z zakończeniem projektu.
Interesariusz:
Część tych ludzi ze względu na swoje położenie materialne jakby nie interesowała się
stanem swojego zdrowia, mieli inne wartości na pierwszym miejscu,. Projekt zachęcił ich
i spowodował, że gro społeczeństwa , które bardzo rzadko bywało pojawiło się
i sprawdziło swój stan zdrowia i, moim zdaniem, jest to wyrównanie szans.

W ograniczaniu społecznych nierówności w zdrowiu ważne jest także ułatwianie
dostępu do infrastruktury zdrowotnej mieszkańcom wsi oraz miasteczek. W tym
zakresie, jako szczególnie istotne należy uznać organizowanie wydarzeń na terenach
wiejskich i małomiasteczkowych. Beneficjenci w celu przebadania się, zasięgnięcia
porady psychologa lub wzięcia udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych nie byli
zmuszeni do udania się do większej miejscowości, co znacznie zwiększyło ich
zainteresowanie proponowanymi działaniami.
Odbiorca:
Na pewno badania lekarskie, które odbyły się w punktach medycznych w mojej
miejscowości. Dowiedzieliśmy się, że mamy podniesiony cholesterol, cukru trochę że
trzeba uważać na swoją dietę i jakimiś witaminami się wspomagać.

Czynnikami, które również przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego są:
powszechność, dobrowolność oraz bezpłatność proponowanych działań projektowych.
Istotnym aspektem jest także długi okres trwania zaplanowanych wydarzeń - nie mają
one charakteru doraźnego, ale są wdrażane systematycznie i cyklicznie, co znacznie
zwiększa ich efektywność.
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Realizator:
Udało nam się zlikwidować obiektywne bariery. Mieszkańcy działania projektowe mieli
tuż „za progiem”, był to dostęp bezpłatny mogli również zadecydować, w których
działaniach chcą wziąć udział

6.3 Jakie zmiany systemowe należy wdrożyć tak, aby usprawnić system ochrony
zdrowia w zakresie działań profilaktycznych chorób układu krążenia
w środowiskach lokalnych?
W

kontekście

usprawnień

systemu

ochrony

zdrowia

w zakresie

działań

profilaktycznych chorób układu krążenia w środowiskach lokalnych istotne jest
zaktywizowanie samorządów terytorialnych do podejmowania inicjatyw o tematyce
zdrowia. Ważne jest także zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na ten typ
działań. Do usprawnienia omawianego aspektu przyczyni się zwiększenie środków
uzyskanych z budżetu państwa, jak również podejmowanie inicjatywy przez same
samorządy poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, np. z funduszy europejskich
lub norweskich. Warto podkreślić, że dla samorządów terytorialnych przydatne byłoby
również wsparcie merytoryczne w organizowaniu i wdrażaniu projektów z zakresu
zdrowia. W tym kontekście pomocnym narzędziem może być utworzenie bazy danych
modelowych programów zdrowotnych oraz poradników z tego zakresu przeznaczonych
dla pracowników samorządów terytorialnych.
Na usprawnienie systemu ochrony zdrowia w kontekście działań profilaktycznych
chorób układu krążenia pozytywnie wpłynie także nawiązywanie współpracy
międzysektorowej. W działania na rzecz zdrowia populacji, zarówno na poziomie
krajowym, jak i lokalnym, powinny angażować się wszystkie sektory. W kontekście
wspólnych działań Światowa Organizacja Zdrowia wyróżniła poniższe strategie
i zalecenia:


wdrożenie formalnych ram działania obejmujących przekrojowo cały sektor
rządowy, ustalenie konkretnych celów i działań na rzecz zmniejszenia
nierówności społecznych w zdrowiu i rozwoju, podejmowanych w różnych
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resortach i na różnych szczeblach administracji (połączonych z ministerialnymi
zadaniami oraz krajowymi i lokalnymi budżetami),


wykorzystanie istniejących przepisów prawnych lub opracowanie nowych ustaw,
rozporządzeń i porozumień umożliwiających ustalenie i monitorowanie działań
wymaganych w poszczególnych sektorach, aby umożliwić realizację przyjętych
celów dotyczących równości i zdrowia,



wdrożenie wspólnego systemu rozliczania wyników, w tym ustalania wspólnych
celów, prowadzenia wspólnych przeglądów i przygotowania sprawozdań
z postępów prac,



systematyczne wykorzystanie ustrukturyzowanej oceny skutków realizowanych
działań służącej do zebrania danych i oceny decyzji podjętych w sprawie
realizowanej polityki i inwestycji na rzecz równości i zdrowia,



wprowadzenie lub zwiększenie roli systemów finansowania i wynagradzania
uwarunkowanych wynikami osiąganymi przez zespoły, np. w formie łączonych
lub wspólnych budżetów,



opracowanie nowych lub wzmocnienie istniejących wytycznych i mechanizmów
wsparcia

pozwalających

poszczególnym

interesariuszom

na

wdrażanie

niezbędnych działań dotyczących czynników społecznych warunkujących
zdrowie i równości w zdrowiu24.
Ponadto, bardzo ważne jest przygotowanie modelu organizacyjnego projektów
zdrowotnych,

opracowanie

standardów

dla

ośrodków

i placówek

oferujących

świadczenia w tym zakresie i wdrożenie na stałe nowoczesnych modeli programów
prewencji, rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji zdrowotnej w programach
prowadzonych przez wyszkolone zespoły wielospecjalistyczne.
Zdaniem Realizatora projektu, w omawianym aspekcie ważne jest zwiększenie liczby
realizowanych
zdrowotnych.

programów
Za

istotne

promujących
uznano

zdrowie

wprowadzenie

i profilaktykę

w poradniach

kontraktowych

i regularnych

programów profilaktycznych do działań zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, za
realizację których pracownicy otrzymywaliby dodatkowe środki finansowe. W opinii
„Kompleksowe podejście do działań na rzecz równości w zdrowiu. Praktyczne aspekty przeciwdziałania
nierównościom w zdrowiu”
24
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respondenta działanie to pobudzi motywację środowiska lekarskiego do większego
zaangażowania w realizowane działania.
6.3.1 Jakie działania w sferze funkcjonowania systemu ochrony zdrowia należy
podjąć, aby wydłużyć aktywność społeczeństwa?
Kompleksowe działania w sferze funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, które
należy podjąć, aby wydłużyć aktywność społeczeństwa zostały szczegółowo określone
w krajowej strategii zdrowotnej „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.
Krajowe ramy strategiczne”. Do najważniejszych działań zmierzających do określenia
omawianego celu zaliczono:
1) Opracowanie i wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw
prozdrowotnych, zwiększających dostępność do programów zdrowotnych
(profilaktycznych, rehabilitacyjnych) w celu zmniejszenia zachorowalności
i umieralności, w szczególności z powodu chorób cywilizacyjnych.
2) Dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych do roku 2030
zmian demograficznych, w szczególności wzmocnienie działań na rzecz rozwoju
infrastruktury i zasobów kadrowych w obszarach opieki nad matką i dzieckiem
oraz osobami starszymi.
3) Wdrożenie

instrumentów

podnoszących

jakość

świadczonych

usług

zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej.
4) Zwiększenie

dostępności

w priorytetowych,

do

wynikających

wysokiej

jakości

z uwarunkowań

usług

zdrowotnych

epidemiologicznych,

dziedzinach medycyny (np. kardiologia, onkologia, neurologia, medycyna
ratunkowa, ortopedia i traumatologia, psychiatria)25.
Warto zauważyć, że niemal wszyscy respondenci zapytani o potrzebne ich zdaniem
zmiany w sferze funkcjonowania systemu ochrony zdrowia wskazali na zwiększenie
dostępności do lekarzy specjalistów oraz badań specjalistycznych. Wymieniano również
konieczność sprawniejszej organizacji publicznych ośrodków zdrowia, między innymi
poprzez zmniejszenie kolejek i czasu oczekiwania na usługi zdrowotne. Zdaniem
25

„Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”

60

respondentów do wydłużenia aktywności społeczeństwa przyczyni się także wdrażanie
projektów profilaktycznych oraz promujących zdrowie.
Odbiorca:
Na pewno jest potrzebne, aby był większy dostęp do tych specjalistów . U nas to jest
tragedia, musimy chodzić prywatnie, a to są koszty i z tym jest największy kłopot.

6.4. Czy działania profilaktyczne mogłyby się stać podstawą do stworzenia
schematu działań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych? Jeśli
tak, to jakie ich elementy powinny zostać zastosowane?
W oparciu o zbadane potrzeby mieszkańców lokalnej społeczności rekomenduje się
stworzenie schematu działań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych,
których podstawą byłyby działania zmierzające do likwidowana przyczyn zachorowań,
w tym edukacyjne, badania lekarskie oraz działania aktywizujące fizycznie. Wszyscy
respondenci uznali, że wśród mieszkańców powiatu istnieje potrzeba udziału
w bezpłatnych, systematycznie organizowanych projektach profilaktycznych.
Odbiorca:
Jest duże zapotrzebowanie na programy zdrowotne i profilaktyczne. Mieszkańcy powiatu
mają niską świadomość istotności zdrowego stylu życia

Realizator projektu również zaakcentował, że istnieje duża konieczność oraz potrzeba
kontynuowania działań profilaktycznych oraz promujących zdrowie na terenie powiatu
piotrkowskiego. Zauważył, że zmiany niekorzystnych dla zdrowia nawyków wymagają
systematycznej i długotrwałej promocji i edukacji.
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6.4.1 Jakie typy działań w zakresie profilaktyki mogą przyczynić się do poprawy
dobrostanu zdrowotnego społeczności lokalnej powiatu?
Do poprawy dobrostanu zdrowotnego społeczności lokalnej powiatu piotrkowskiego
przyczynią się działania spójne z celami określonymi w „Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego”.
Warto, aby działania profilaktyczne oraz promujące zdrowie były związane z:


badaniami profilaktycznymi,



aktywnością fizyczną,



aktywizacją osób niepełnosprawnych,



edukacją prozdrowotną (w tym z zakresu zdrowego żywienia oraz profilaktyki
próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci, młodzieży i kobiet ciężarnych),



poradnictwem psychologicznym.

Warto zauważyć, że w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” zainterweniowano
w większość powyższych obszarów. Niewątpliwie połączenie wymienionych elementów
oraz odpowiedzenie na zdiagnozowane problemy lokalnej społeczności w znacznym
stopniu przyczyniło się do sukcesu projektu „Twoje Serce Twoim Życiem”.
Respondenci zapytani o typy działań profilaktycznych, które pozytywnie wpłyną na ich
stan zdrowia wymieniali: badania lekarskie, działania związane z aktywnością fizyczną,
działania edukacyjne (np. o tematyce antynikotynowej lub zdrowego żywienia). W opinii
badanych przyszłe programy profilaktyczne realizowane na terenie powiatu
piotrkowskiego powinny skupiać się także na zapobieganiu otyłości oraz poszerzeniu
oferty badań np. o badania wzroku i słuchu. Zasugerowano, że istotne jest, aby tworząc
projekty uwzględniać również specyficzne potrzeby wielu różnych grup wiekowych
i społecznych.
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Odbiorca:
Moim zdaniem to powinno być więcej ludziom tłumaczone przez lekarzy. Może w gminie
powinno takich spotkań być więcej , powinno być tak tłumaczone ludziom więcej, żeby się
lepiej odżywiali i mieli więcej ruchu. W dzisiejszych czasach to każdy przed telewizorem,
komputerem każdy się naje , położy albo usiądzie i sadełko rośnie a cholesterol też,
a układ krążenia szwankuje.

6.5 Czy pozytywne efekty związane z dobrymi praktykami w zakresie promocji
zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia będą stymulowały innowacje
w przyszłych realizowanych projektach, jak również czy będą zdolne do
generowania efektów dodatkowych?
Pozytywne efekty związane z dobrymi praktykami zastosowanymi w projekcie „Twoje
Serce Twoim Życiem” wartość dodaną zaczęły generować już w trakcie trwania
projektu. Ważnym efektem dodatkowym jest zapanowanie lokalnej mody na
organizowanie wydarzeń o tematyce zdrowotnej. Świadczy to o fakcie zwiększenia
samoświadomości lokalnych podmiotów o potrzebie realizowania tego typu działań.
Realizator:
W ubiegłym roku niemal wszystkie wydarzenia na terenie gmin miały tematykę zdrowia.
Samorządy gminne i organizacje społeczne bez naszej wiedzy i nacisków same
decydowały się na działanie pod szyldami naszego projektu. Jest to pewnego rodzaju
trend, którego się nie spodziewaliśmy.

Warto zaznaczyć, że fakt organizowania przez urzędy gmin oraz organizacje społeczne
niezaplanowanych wcześniej wydarzeń o tematyce zdrowotnej wskazuje na pozytywne
stymulowanie tych jednostek. Lokalne projekty wykorzystują oraz promują rozwiązania
zastosowane w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem”. W tym kontekście istotna jest
również wartość dodana polegająca na aktywizacji społecznej oraz wzmocnieniu
integracji społecznej. Na ożywienie lokalnej społeczności zwrócili uwagę zarówno
Realizator, jak i Interesariusze i Odbiorcy. Dla Interesariuszy projektu wartością dodaną
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jest również zdobycie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu wdrażania projektów
o tematyce zdrowotnej.
Interesariusz:
W jakiś sposób integrował ludzi wokół siebie, że te działania podejmowane wszelakiego
rodzaju dawały ludziom i radość do działania i spotkania i jakiejś tam edukacji. Myślę, że
to jest bardzo pozytywny skutek.

Kolejnym ważnym efektem dodatnim jest wzmacnianie transferu wiedzy oraz jego
zwielokrotnianie poprzez dalsze przekazywanie uzyskanej wiedzy na temat zdrowego
stylu życia przez uczestników, ich rodzinom oraz znajomym. Pozytywnym zjawiskiem
jest także fakt, że Odbiorcy działań zyskali świadomość istotności wykorzystywania
zdobytych wiadomości w praktyce.
Odbiorca:
Wiadomo, że chęci to nie wszystko. Co z tego, że ja sobie zrobię tą zdrową żywność?
Trzeba jeszcze zachęcić dzieci do tego, powoli staram się wprowadzać coraz więcej
warzyw.

6.6 Czy i w jaki sposób wdrożone praktyki w zakresie promocji zdrowia
i profilaktyki chorób układu krążenia pobudzą motywację i zaangażowanie wśród
przyszłych aplikantów i beneficjentów projektów na rzecz profilaktyki chorób
układu krążenia.
Realizator projektu zwrócił uwagę, że realizacja projektu wzmocniła transfer wiedzy na
temat istotności podejmowania inicjatyw prozdrowotnych na terenie powiatu.
Samorządy gminne oraz organizacje pozarządowe oddolnie zaczęły organizować
wydarzenia prozdrowotne, wykorzystując wiedzę oraz dobre praktyki wdrożone
podczas projektu „Twoje Serce Twoim Życiem”. Realizacja projektu pobudziła do
działania lokalne instytucje oraz organizacje społeczne.
Zdaniem Realizatora dobre praktyki zastosowane w projekcie „Twoje Serce Twoim
Życiem” mogą być wdrożone przez wszystkie instytucje, które w zadaniach własnych
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odpowiadają za ochronę i promocję zdrowia, zarówno na poziomie gminnym,
powiatowym,

jak

i wojewódzkim.

W zależności

od

poziomu

w strukturze

administracyjnej, istotny jest zasięg oraz sieć zastosowanych działań. W przypadku
zawężenia lub rozszerzenia działań ważne jest stworzenie nowej diagnozy obejmującej
wybrany zasięg terytorialny.
Warto zauważyć, że z obserwacji pracownika Starostwa Powiatowego wynika, że
realizacja projektu zwiększyła zaangażowanie gminnych samorządów oraz organizacji
społecznych na rzecz zdrowia lokalnej społeczności. Interesariusze z poszczególnych
gmin wykorzystywali wiedzę zdobytą w projekcie do realizacji innych działań
o tematyce zdrowotnej. Część Interesariuszy silnie utożsamiła się z działaniami
projektowymi, promując je na lokalnych wydarzeniach niewchodzących w ramy
projektu „Twoje Serce Twoim Życiem”. Warto przytoczyć przykład gospodyń z Kół
Gospodyń Wiejskich, które na lokalnych imprezach propagowały projekt poprzez
informowanie o nim oraz noszenie fartuchów z logotypem projektu.
Poszczególni

respondenci

sugerowali,

że

projekt

zrealizowany

w powiecie

piotrkowskim może być przykładem dla innych samorządów, zarówno na poziomie
lokalnym, jak i regionalnym. Za działanie, które może służyć jako wzór uznano
Akademie Ruchu oraz Akademie Zdrowego Żywienia.
Interesariusz:
To dobry przykład dla innych, że w swoich powiatach też powinni próbować coś takiego.
Powinno się zacząć od tego, nie ma co od razu narzucać z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
ale z samorządów wojewódzkich, może powiatowych? A na końcu gminy, tak to powinno
wyglądać, bo ciężko coś takiego zrobić klubowi. Uważam, że w gminach dwa razy
w tygodniu poświęcenie salki to nie są duże koszty, zwłaszcza że i tak cały czas tu się coś
dzieje a my wchodzimy tam na małą salkę. Nawet jedna czy dwie Akademie to nie są
wielkie koszty. A korzyści dla osób ćwiczących są bezwzględnie większe.
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6.7 Czy zaangażowanie partnerów z dziedziny zdrowia (władze odpowiedzialne za
zagadnienia zdrowia, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz inne)
w celu lepszego zrozumienia integracji aspektów profilaktyki zdrowia w praktyce
oraz lepszego rozprzestrzeniania działań promujących zdrowy styl życia,
przysłuży się rozwojowi lokalnych oraz regionalnych strategii, kierunków działań,
planów i programów?
Warto podkreślić, że angażowanie partnerów oraz nawiązywanie współpracy
międzysektorowej ma bardzo pozytywny wpływ na działania profilaktyczne oraz
promujące zdrowy styl życia. Wspólna praca nad lepszym zrozumieniem integracji
aspektów profilaktyki zdrowia w praktyce oraz efektywniejszym rozprzestrzenianiem
działań promujących zdrowy styl życia, znacząco przysłuży się rozwojowi lokalnych
oraz regionalnych strategii i kierunków działań.
Według Światowej Organizacji Zdrowia istotne znaczenie ma działanie wielosektorowe
umożliwiające wzmocnienie wspólnych działań na rzecz równości w zdrowiu w ramach
poszczególnych sektorów i szczebli administracji lokalnej, regionalnej i krajowej.
Ponadto, dzięki zaangażowaniu w ten proces lokalnych społeczności uzyskuje się lepiej
zaprojektowane i silniej oddziałujące polityki ukierunkowane na podniesienie poziomu
zdrowia ludności i zmniejszenie nierówności społecznych26.
Realizator projektu, na podstawie zdobytego doświadczenia zauważył, że w przypadku
partnerstw

nieformalnych

bardzo

ważne

jest

umiejętne

przekonanie

oraz

zaangażowanie potencjalnych Interesariuszy poprzez wskazanie im społecznej potrzeby
na dane działanie lub tematykę. Za dobrą praktykę w tym aspekcie uznano włączenie
wielu partnerów pochodzących z różnych środowisk. Zdaniem Realizatora na
współpracę

jednostek

samorządu

terytorialnego

i organizacji

pozarządowych

pozytywnie wpłynie zwiększenie aktywności sektora pozarządowego, które można
osiągnąć poprzez udzielenie im odpowiedniego wsparcia. Za dobrą praktykę w tym
kontekście zastosowaną w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” można uznać
doposażenie zaplecza kuchennego Kół Gospodyń Wiejskich w profesjonalne roboty
kuchenne oraz garnki do gotowania na parze. Realizator zapewnił im odpowiednie
narzędzia, dzięki którym efektywniej oraz chętniej angażowały się w realizację działań
„Kompleksowe podejście do działań na rzecz równości w zdrowiu. Praktyczne aspekty przeciwdziałania
nierównościom w zdrowiu”
26
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związanych z Akademią Zdrowego Żywienia. Warto podkreślić, że sprzęt ten jest
wykorzystywany przez KGW również po zakończeniu działania projektowego, dzięki
czemu jego cele i efekty są podtrzymywane oraz kontynuowane.
Zasygnalizowano, że na efektywną współpracę z organizacjami pozarządowymi
pozytywnie wpływa relacja partnerska. W tym kontekście istotne jest także elastyczne
podejście do współpracy, polegające na reagowaniu na pojawiające się trudności
i potrzeby Interesariuszy z trzeciego sektora.
Realizator:
Oczekując zaangażowania od organizacji pozarządowych należy pamiętać o udzieleniu
im odpowiedniego wsparcia oraz budowaniu relacji partnerstwa.

Z doświadczenia Realizatora wynika, że programy zdrowotne powinny mieć charakter
lokalny. Zasugerował, aby za realizację lokalnych projektów o tematyce zdrowotnej
odpowiadały Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Gmin. Zaletą takiego rozwiązania jest
skupienie działań projektu na jednym terenie oraz konkretnej społeczności. Warto
podkreślić, że tworzenie lokalnych programów ułatwia komunikację oraz promocję
projektu.
W tym kontekście istotna jest tzw. marketing szeptany- mieszkańcy nawzajem informują
się o projekcie oraz przekonują się do udziału w nim. Ważną rolę odgrywają także
lokalne instytucje oraz parafie. Realizator zaproponował organizowanie projektów
zdrowotnych na zasadzie partnerstwa kilku sąsiadujących ze sobą gmin, w którym jeden
jest liderem. W jego opinii Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ośrodki zdrowia powinny
się skupiać na programach specjalistycznych na temat konkretnych chorób,
skierowanych

do

z aktywniejszych

osób

ze

Interesariuszy

zdiagnozowanych
projektu,

stanem

przedstawiciel

chorobowym.

Jeden

samorządu

Gminy

Moszczenica, również uważa, że w realizację projektów profilaktycznych oraz
promujących zdrowie w największym stopniu powinny angażować się Urzędy Gmin
współpracujące w tym aspekcie ze Starostwem Powiatowym.
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Realizator:
Moim zdaniem placówki medyczne nie powinny być głównymi realizatorami projektów
zdrowotnych. Jak pokazuje doświadczenie, nie przynosi to oczekiwanych rezultatów.
Wdrażane projekty powinny być jak najbardziej lokalne, dlatego za realizację projektów
powinny odpowiadać Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Gmin.

Warto przyjrzeć się również opiniom badanych na temat stopnia zaangażowania
poszczególnych sektorów w działania na rzecz zdrowia lokalnej społeczności. Znaczna
część badanych uważa, że w projekty z zakresu profilaktyki oraz promocji zdrowia
powinny być włączone instytucje i placówki z sektora samorządowego, pozarządowego
oraz prywatnego. Zdaniem badanych realizacja projektów zdrowotnych powinna
odbywać się na zasadzie ich współpracy.
Interesariusz:
Programy o zdrowiu powinny się odbywać we współpracy wszystkich sektorów, to bardzo
ważne.

Badani w różnym stopniu są zadowoleni z zaangażowania sektora pozarządowego oraz
lokalnych samorządów terytorialnych na rzecz zdrowia mieszkańców. Zdaniem części
respondentów zaangażowanie samorządu terytorialnego nie jest satysfakcjonujące.
W tym aspekcie przeciętnie oceniono również organizacje pozarządowe. Sugerowano, że
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urzędy Gmin z terenu powiatu
powinny częściej i aktywniej włączać się w działania na rzecz zdrowia lokalnej
społeczności. Niemniej jednak, poszczególni respondenci docenili wkład lokalnych
instytucji samorządowych w organizację projektu „Twoje Serce Twoim Życiem”.
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6.8 Case Study
Poniżej przedstawiono trzy projekty promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu
krążenia. Dwa z nich, tj. „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na
choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego” oraz
„Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej
mieszkańców powiatu przasnyskiego” również zrealizowano w ramach programu PL 13
„Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Podobnie jak projekt „Twoje Serce
Twoim Życiem” wdrożono je na poziomie powiatu, cechują się wysokimi wskaźnikami
osiągniętych efektów oraz zostały zrealizowane przy współpracy różnych lokalnych
podmiotów. W celu poszerzenia kontekstu przedstawiono również projekt zrealizowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego „Program wczesnego wykrywania
i zapobiegania chorobom układu krążenia”, który swoim zasięgiem objął obszar
województwa łódzkiego.
a) „Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby
związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego”
1. Tytuł i Realizator projektu
W powiecie wieruszowskim w ramach programu PL 13 „Ograniczanie społecznych
nierówności w zdrowiu” Starostwo Powiatowe w Wieruszowie w okresie od lutego
2015 r. do kwietnia 2017 r. realizuje projekt „Kompleksowy program zmniejszania
zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu
wieruszowskiego”. Operatorem Programu PL 13 jest Ministerstwo Zdrowia, które
zarządza środkami pozyskanymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
2009-2014.
2. Cel projektu
Celem głównym projektu jest zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze
stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego. Założono również następujące cele
szczegółowe projektu:
a) Wdrożenie

Programu

promocji

zdrowia

skutkującego

zmniejszeniem

zachorowalności na choroby układu krążenia poprzez:

69

o promocję zdrowych nawyków żywieniowych,
o promocję aktywności fizycznej,
o podnoszenie świadomości w zakresie znaczenia badań profilaktycznych;
b) Wdrożenie Programu profilaktyki chorób układu krążenia poprzez:
o badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia,
o badania profilaktyczne w zakresie jednostek chorobowych stanowiących
przyczynę chorób układu krążenia, tj. cukrzyca, hipercholesterolemia,
otyłość.
Potrzeba zrealizowania projektu została zdefiniowana na podstawie wysokiego odsetka
zgonów na terenie powiatu spowodowanych chorobami układu krążenia (59%).
W powiecie wieruszowskim nie funkcjonuje poradnia kardiologiczna, której usługi
byłyby dostępne w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W związku
z tym w przypadku konieczności konsultacji z lekarzem kardiologiem mieszkańcy są
zmuszeni do wizyty prywatnej lub udania się do powiatu, w którym funkcjonuje
publiczna poradnia kardiologiczna. Warto podkreślić, że zakup prywatnej konsultacji
medycznej jest nieosiągalny dla wielu osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym,
natomiast podróż do innego powiatu może być szczególnie uciążliwa dla osób starszych
oraz o złym stanie zdrowia.
3. Grupy docelowe
Działania w ramach Programu promocji zdrowia zostały skierowane do wszystkich
mieszkańców powiatu. Z działań wdrażanych w ramach Programu profilaktyki chorób
układu krążenia miały możliwość skorzystać osoby znajdujące się w przedziałach
wiekowych 7-20 lat oraz 45-70 lat.
4. Działania projektowe
W projekcie zaplanowano piramidalną strukturę interwencji – działaniami promującymi
zdrowy styl życia objęto wyższy odsetek mieszkańców niż działaniami profilaktycznymi.
W ramach promocji i edukacji zachowań prozdrowotnych zrealizowano:


pikniki zdrowotne,



punkty medyczne organizowane na imprezach innych organizatorów,
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warsztaty

dla

uczniów

w szkołach:

podstawowych,

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych,


szkolenia dla edukatorów,



akcję

„Antytytoniowi”

(w

tym

konkursów

aktywizujących)

w szkołach

ponadgimnazjalnych powiatu wieruszowskiego,


kanały komunikacji niewerbalnej.

Badania lekarskie skierowane do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 7-20 lat
obejmowały: lipidogram, TSH i glukozę. Osobom w przedziale wiekowym 45-70 lat
dodatkowo wykonywano badania kreatyniny i kwasu moczowego, a następnie
kierowano na konsultację internistyczną. Odbiorców z nieprawidłowymi wynikami
badań obejmowano dalszą diagnostyką oraz zapewniano im konsultacje z kardiologiem.
5. Interesariusze
W realizację projektu na różnych etapach zaangażowano Interesariuszy. Na potrzeby
programu współpracę nawiązały samorządy gminne powiatu wieruszowskiego oraz
placówki edukacyjne z gmin: Wieruszów, Bolesławiec, Czastary, Galewice, Lututów,
Łubnice, Sokolniki.
6. Osiągnięte efekty
Ostateczne wskaźniki realizacji projektu będą znane 30.04.2017 r. po wdrożeniu całego
projektu. W momencie przeprowadzania jego ewaluacji (stan na 30.09.2016 r.)
w projekcie zrealizowano wszystkie założone działania przewidziane na ówczesnym
etapie. Zaplanowane efekty zostały osiągnięte przy wykorzystaniu budżetu niższego od
zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie, dlatego projekt należy uznać za
efektywny finansowo. Warto zauważyć, że założona wartość docelowa wskaźników dla
wszystkich rezultatów działań została przekroczona.


Liczba osób uczestniczących w programach promocji zdrowia, łącznie
z uczestnikami akcji promocyjnych została przekroczona o 1 863 osoby
(wartość docelowa 10 000, wartość w momencie ewaluacji 11 863).
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Liczba osób uczestniczących w programach profilaktyki chorób, łącznie
z osobami poddanymi badaniom, została przekroczona o 709 osób (wartość
docelowa 8000, wartość w momencie ewaluacji 8 709).

W

opinii

Realizatora,

do

ograniczenia

społecznych

nierówności

w zdrowiu

w największym stopniu przyczynia się bezpłatny dostęp do badań profilaktycznych.
W ramach projektu mieszkańcy powiatu zostali przebadani i uzyskali informację na
temat ewentualnej potrzeby korzystania z dalszych porad w zakresie profilaktyki
chorób układu krążenia. Istotnym efektem jest również zmniejszenie nierówności
w dostępie do wiedzy o zdrowym stylu życia.
7. Dobre praktyki zastosowane w projekcie „Kompleksowy program zmniejszania
zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu
wieruszowskiego”


Trafne dobranie celu projektu do potrzeb zdrowotnych lokalnej
społeczności.



Zapewnienie spójności celów projektu z wdrożonymi działaniami.



Trafne dobranie form działań promujących zdrowie do kompetencji
różnych grup społecznych.



Organizowanie w ramach działań skierowanych do dzieci i młodzieży
konkursów

o tematyce

zdrowotnej,

które

aktywizowały

lokalną

społeczność.


Systematyczne aktualizowanie strony internetowej oraz fanpage’a na
Facebooku.



Zapewnienie dostępu do specjalistów deficytowych w powiecie.



Zaplanowanie

nieprzewidzianych

dodatkowych

badań

w początkowym

profilaktycznych

harmonogramie

w związku

z uzyskanymi

oszczędnościami.


Organizowanie punktów medycznych na imprezach masowych innych
organizatorów

(np.

impreza

integracyjna

„Spotkanie

przyjaciół”

w Wieruszowie, „Dni Galewic”), umożliwiające zwiększenie efektywności
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rekrutacji Odbiorców (mieszkańcy powiatu poddawali się badaniom „przy
okazji” udziału w innym wydarzeniu).
b) „Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji
zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego”
1. Tytuł projektu i Realizator projektu
W ramach programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”
w powiecie przasnyskim w okresie od 03.2015 r. do 08.2016 r. zrealizowano projekt
„Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej
mieszkańców powiatu przasnyskiego”. Realizatorem projektu jest Powiat Przasnyski
(Beneficjent). Operatorem Programu PL 13 jest Ministerstwo Zdrowia, które zarządza
środkami pozyskanymi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
2. Cel projektu
Celami projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat czynników chorób
układu krążenia i postaw prozdrowotnych dla serca i układu krwionośnego oraz
zwiększenie odsetka osób korzystających z opieki kardiologicznej. Cele projektu zostały
sformułowane na podstawie diagnozy zdrowotnej przeprowadzonej przez firmę
zewnętrzną, która wykazała, że co drugi zgon w powiecie przasnyskim jest
spowodowany chorobami układu krążenia.
3. Grupy docelowe
W projekcie realizowanym w powiecie przasnyskim działaniami projektowymi zostały
objęte następujące grupy:
a) aktywni i bierni palacze,
b) osoby, u których w najbliższej rodzinie występowały choroby układu krążenia,
c) osoby po 45 roku życia.
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4. Interesariusze
W realizację projektu zaangażowano wielu Interesariuszy z różnych środowisk.
Wdrażanie projektu wspierały następujące podmioty:
a) Gminy wiejskie w ramach powiatu przasnyskiego oraz gmina miejsko wiejska
Chorzele,
b) Miasto w Przasnysz,
c) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przasnyszu,
d) Powiatowe placówki oświatowe: Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji
narodowej w Przasnyszu, Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. W. Reymonta w Chorzelach, Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w Przasnyszu
e) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
f) Podmioty lecznicze funkcjonujące na terenie powiatu przasnyskiego,
g) Powiatowy Urząd Pracy,
h) Placówki Terenowe w Przasnyszu i Ciechanowie – Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
5. Zadania wykonane w ramach projektu
Podczas projektu zrealizowano program promocji zdrowia, który polegał na:


organizacji

pikników

medycznych

promujących

postawy

prozdrowotne

w zakresie chorób układu krążenia, szczególnie w kontekście nadciśnienia
tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i chorób naczyń mózgowych,


organizacji zajęć aktywności fizycznej - wejścia na basen.

Wdrożono również program profilaktyki chorób wśród lokalnej społeczności, w ramach
którego przeprowadzono badania przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia,
w szczególności nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca i chorób układu
krążenia zrealizowano badania spirometryczne, badania RTG klatki piersiowej, badania
echokardiograficzne, badania EKG oraz badania metodą Holtera).
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6. Osiągnięte efekty
Zrealizowane działania zostały trafnie dobrane do potrzeb lokalnej społeczności.
Świadczy o tym przekroczenie o 738 osoby wartości wskaźników osób uczestniczących
w prelekcjach na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, które były
realizowane podczas pikników medycznych (wartość docelowa 10 000, wartość
w momencie ewaluacji 10 738). Powodzeniem większym niż przewidywano
(przekroczenie wartości docelowej o 1000 osób) cieszyły się również badania
przesiewowe w kierunku chorób układu krążenia, w szczególności nadciśnienia
tętniczego oraz choroby niedokrwiennej serca (wartość docelowa 1 300, wartość
w momencie ewaluacji 2 300).
Zdaniem Realizatora projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym, co
niewątpliwie

przyczyniło

się

do

sukcesu

projektu.

W związku

z dużym

zainteresowaniem projektem, Realizator planuje zwrócić się do Operatora Programu
z prośbą o wydłużenie projektu i możliwość wprowadzenia dodatkowych działań
projektowych.
7. Dobre praktyki zastosowane w projekcie „Profilaktyka chorób układu krążenia
szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego”


Zaangażowanie wielu instytucji publicznych oraz organizacji w realizację
projektu, dzięki czemu wzmocniono współpracę międzysektorową,
a także zwiększono zasięg działań promocyjnych.



Wdrożenie kompleksowych działań z zakresu profilaktyki i edukacji
zdrowotnej.



Włączenie do zespołu projektowego osób ze środowiska medycznego oraz
urzędników, co umożliwiło efektywniejszą realizację projektu.



Zorganizowanie mobilnych punktów medycznych umożliwiło dotarcie do
wysokiego odsetka mieszkańców powiatu przasnyskiego, szczególnie
z terenów wiejskich.



Przekazanie uczestnikom podczas wydarzeń promujących zdrowie
sprzętu do mierzenia ciśnienia oraz wiedzy, w jaki sposób z niego
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korzystać po zakończeniu projektu (działanie to przyczyni się do
utrwalenia efektów projektu).


Dobranie atrakcyjnych i przystępnych form wydarzeń promujących
zdrowie (pikniki, zawody sportowe, festyny).



Wykorzystanie do kampanii promocyjno-informacyjnej wielu kanałów
komunikacyjnych, w tym: strony internetowej, strony na Facebook,
plakatów, ulotek, ogłoszeń parafialnych, kontaktów z wójtami, konferencji
prasowych, rozdawanie gadżetów związanych z tematyką zdrowia.

c) „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu
krążenia”
1. Tytuł i Realizator projektu
W 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zrealizował projekt „Program
wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia”.
2. Cel projektu
Celem głównym programu było zapobieganie oraz wczesne wykrywanie chorób układu
krążenia przez identyfikację i kontrolę czynników ryzyka oraz uświadomienie potrzeby
leczenia u osób z nierozpoznaną dotychczas chorobą.
Warto podkreślić, że opisywany projekt jest drugą edycją „Programu wczesnego
wykrywania

i zapobiegania

chorobom

układu

krążenia”.

W związku

z wysoką

śmiertelnością mieszkańców województwa łódzkiego na choroby związane z układem
krążenia (wartość wyższa o 14,8% od współczynnika ogólnopolskiego) projekt
kontynuowano również w 2016 r27.
3. Grupy docelowe
Grupę docelową projektu stanowiły osoby zamieszkujące województwo łódzkie
znajdujące się w przedziale wiekowym 35-55 lat, u których nie rozpoznano dotychczas
chorób układu krążenia.
W związku z brakiem podsumowania projektu realizowanego w 2016 r. zdecydowano się na
przybliżenie założeń edycji z 2015 r.
27
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4. Działania projektowe
W ramach działań projektowych osoby z grupy docelowej projektu miały możliwość
poddania się następującym badaniom medycznym:


badania laboratoryjne (cholesterol i lipidy, glukoza i białko w moczu, glukoza
w surowicy krwi, morfologia),



badania EKG spoczynkowe,



badanie USG serca oraz ocena ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego wg
algorytmu SCORE wykonanych podczas konsultacji kardiologicznej.

Dodatkowo wdrażano działania edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia:


pogadanki o czynnikach chorób układu krążenia dla Odbiorców konsultacji
kardiologicznych,



lekcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, których realizacja
miała na celu promowanie projektu w najbliższym otoczeniu uczestników
(rodzina, grupy rówieśnicze) oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej
mieszkańców.

W

budżecie

Województwa

Łódzkiego

na

„Program

wczesnego

wykrywania

i zapobiegania chorobom układu krążenia” przeznaczono kwotę 90 000 zł, z czego
wykorzystano 87 977 zł (tj. 97,75%). Zaplanowane efekty zostały osiągnięte przy
wykorzystaniu budżetu niższego od zaplanowanego dlatego projekt należy uznać za
efektywny finansowo.
5. Interesariusze
Wykonawcami działań projektowych były placówki medyczne, zarówno prywatne, jak
i publiczne. Ważnym partnerem i odbiorcą były również szkoły podstawowe oraz
gimnazjalne z terenu województwa łódzkiego, w których przeprowadzono zajęcia
edukacyjne.
1) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi,
2) Centra Medyczne MEDYCEUSZ Sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim,
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3) Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach,
4) Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty w Łodzi,
5) "TRES-MED" Sp. z o.o. w Sieradzu,
6) Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach,
7) NZOZ ALL-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Łodzi,
8) NZOZ "MOŻ-MED" w Poddębicach,
9) Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
10) "Centrum Medyczne - Szpital Św. Rodziny" Sp. z o.o. w Łodzi,
11) NZOZ SANMED Sp. z o.o. w Łodzi,
12) Akademia Zdrowia Sp. z o.o. S.k. w Łodzi,
13) P.P.H.U. "TOMKAR" s.c. Halina Styśko, Piotr Styśko PPL-Zespół Poradni
"ZDROWIE" w Poddębicach,
14) Centrum Opieki Zdrowotnej "ORKAN-MED" Krystyna Stec-Michalska s.j. w Kol.
Wola Zaradzyńska,
15) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi,
16) Medycyna Grabieniec Sp. z o.o. w Łodzi,
17) Centrum Medyczne DOBRY DOKTOR sp. z o.o. w Łodzi,
18) SALVE ZOZ Sp. z o.o. w Łodzi.
19) Centrum Medyczne "MEDINEA" Anna Włodarczyk w Kraszewie.

6. Osiągnięte efekty
W ramach programu badaniom poddało się 568 osób. Warto zauważyć, że w wyniku
przeprowadzonych badań wstępne rozpoznanie choroby układu krążenia dokonano u
140 osób (tj. 17,4% Odbiorców). W ramach projektu zrealizowano również 562
rozmowy edukacyjne oraz 54 lekcje edukacyjne w szkołach.
Uczniowie, którzy wzięli udział w lekcjach edukacyjnych mieli możliwość wypełnienia
ankiet ewaluacyjnych. Z uzyskanych wyników wynika, że ponad 77% uczniów było
zadowolonych z udziału w lekcji. Ponadto, 963 dzieci z 1230 uznało, że udział
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w zajęciach podniósł poziom ich wiedzy na temat chorób układu krążenia, w tym
występowania czynników ryzyka tych chorób.
7. Dobre praktyki zastosowane w projekcie


Zapewnienie kompleksowości projektu – wdrożenie działań edukacyjnych oraz
badań profilaktycznych.

 Włączenie w realizację projektu wielu wykonawców (uniknięcie kolejek oraz
długiego czasu oczekiwania na udział w badaniach).

 Skierowanie do dzieci i młodzieży lekcji edukacyjnych, umożliwiających
kształtowanie zdrowych nawyków już od najmłodszych lat.

 Skierowanie projektu do dwóch grup wiekowych umożliwiające objęcie
programem wyższego odsetka mieszkańców województwa łódzkiego.

 Wdrożenie projektu drugi rok z rzędu, umożliwiające osiągniecie trwalszych
efektów.

 Stworzenie celu spójnego z dokumentami strategicznymi województwa
łódzkiego z zakresu polityki zdrowotnej.
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7. Wnioski
1. Choroby układu sercowo-naczyniowego są poważnym problemem zdrowotnym
mieszkańców Polski. Powiat piotrkowski zajmuje jedno z najgorszych miejsc
w kraju pod względem częstości umieralności na choroby układu krążenia.
Ważnym narzędziem ograniczającym zachorowalność na choroby układu
krążenia są programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowa,
na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego.
2. Ważnym aktem prawnym określającym działania samorządu terytorialnego
z zakresu zdrowia publicznego jest „Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu
publicznym”.
3. Samorządowe projekty o tematyce zdrowia i profilaktyki są obligatoryjnie
oceniane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W celu
logicznego i spójnego zbudowania programu o tematyce zdrowotnej instytucja ta
zaleca posiłkować się standardowym Schematem PPZ (Programu Polityki
Zdrowotnej).
4. Tworzenie i wdrażanie projektów zdrowotnych finansowanych z funduszy
zewnętrznych (np. NMF) przebiega według standardów funkcjonujących
w ramach danego funduszu.
5. Analiza projektu „Twoje Serce Twoim Życiem” wykazała, że zastosowano w nim
wiele działań mających cechy dobrych praktyk. Dobre praktyki wdrożono
w niemal wszystkich aspektach realizacji projektu, w tym: przy ocenianiu
potrzeb zdrowotnych, tworzeniu celu projektu, określaniu grupy docelowej,
planowaniu i wdrażaniu działań projektowych, w zarządzaniu programem,
współpracowaniu z Interesariuszami, promocji projektu.
6. Wdrożone dobre praktyki przyczyniły się do wyrównywania społecznych
nierówności w zdrowiu, między innymi poprzez oferowanie bezpłatnych
wydarzeń projektowych, podnoszenie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia
oraz włączenie w projekt osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.
7. Do usprawnienia systemu ochrony zdrowia w zakresie działań profilaktycznych
przyczyni się zaktywizowanie samorządów terytorialnych do podejmowania
inicjatyw o tematyce zdrowia. W tym kontekście ważne jest również zwiększenie
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środków finansowych przeznaczonych na działalność związaną z ochroną
zdrowia oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej.
8. W celu wydłużenia aktywności społeczeństwa niezbędne jest m.in.: opracowanie
i wdrożenie działań wzmacniających kształtowanie postaw prozdrowotnych,
dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych do roku 2030
zmian demograficznych, zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług
zdrowotnych

w priorytetowych,

wynikających

z uwarunkowań

epidemiologicznych, dziedzinach medycyny (w tym kardiologii).
9. Wszyscy respondenci przyznali, że istnieje duża konieczność kontynuowania
działań profilaktycznych oraz promujących zdrowie na terenie powiatu
piotrkowskiego. Badani sygnalizowali potrzebę lepszego dostępu do lekarzy
specjalistów oraz badań lekarskich.
10. Dobre praktyki zastosowane w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem” mogą być
przykładem

dla

innych

samorządów

realizujących

projekty

o tematyce

zdrowotnej. Działania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
Trybunalskim były przykładem dla Urzędów Gmin, które zainspirowane
projektem „Twoje Serce Twoim Życiem” również zaczęły tworzyć działania
prozdrowotne.
11. Projekt „Twoje Serce Twoim Życiem” jest przykładem efektywnej współpracy
pomiędzy

instytucjami

samorządowymi

a organizacjami

pozarządowymi

potwierdzającym potrzebę realizowania programów zdrowotnych na poziomie
lokalnym oraz przy kooperacji różnych środowisk.
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8. Rekomendacje realizowania projektów promocji zdrowia
i profilaktyki chorób wypracowane na podstawie dobrych
praktyk wdrożonych w projekcie „Twoje Serce Twoim Życiem”
Planowanie projektu


Sugeruje się, aby planując projekt, przeanalizować realizowane na danym
obszarze projekty o tematyce zdrowotnej w celu uniknięcia „rywalizacji”
o potencjalnych Odbiorców.



Proponuje się, aby analizę potrzeb zdrowotnych mieszkańców danego
regionu opierać na danych z zakresu demografii, epidemiologii, a także
informacji o zasobach systemu ochrony zdrowia oraz uwarunkowaniach
społecznych.



Proponuje się, aby ocena potrzeb zdrowotnych uwzględniała również
opinie mieszkańców. Warto pamiętać, że trafne dobranie działań
projektowych do potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności znacznie
zwiększa

prawdopodobieństwo

pozytywnego

odbioru

społecznego

projektu.


Proponuje się, aby cele projektu były spójne z celami lokalnych strategii
rozwoju oraz rozwiązywania problemów społecznych.



Proponuje się, aby projekt o tematyce zdrowotnej skupiał się na jednym
dokładnie określonym i możliwym do zmierzenia problemie zdrowotnym.



Sugeruje się, aby wybór grupy docelowej był opierany o analizę potrzeb
zdrowotnych mieszkańców rzetelne dane społeczno-ekonomiczne oraz
zależności społeczno ekonomiczne.



Sugeruje się, aby unikać wąskich kryteriów dla określenia grupy
docelowej projektu – działania projektowe powinny obejmować wysoki
odsetek lokalnej społeczności.



Proponuje się, aby ustalając grupę docelową projektu zweryfikować jej
dostępność

w celu

uniknięcia

trudności

związanych

z rekrutacją

Odbiorców.
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Rekomenduje się, aby cel projektu był odpowiedzią na zdiagnozowane
potrzeby i problemy grupy docelowej.



Sugeruje się, aby planując realizację działań projektowych brać pod uwagę
styl życia lokalnej społeczności, szczególnie w kontekście doboru
odpowiedniej godziny, miejsca oraz formy wydarzenia.



Proponuje się stworzenie szczegółowego systemu zarządzania projektem,
precyzyjnie

określającego

zadania

i obowiązki

zaangażowanych

Interesariuszy.


Proponuje się tworzenie projektów lokalnych, obejmujących kilka gmin
współpracujących na zasadzie partnerstwa.

Realizacja działań projektowych


Proponuje się, aby w rekrutację Odbiorców oraz promocję projektu
włączać instytucje będące blisko grupy docelowej oraz cieszące się
zaufaniem społecznym.



Proponuje się, aby wdrażając projekty współpracować z instytucjami
publicznymi,

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

prywatnymi w celu wzmocnienia współpracy międzysektorowej. Warto
pamiętać, że przy realizacji projektów o tematyce zdrowia unikanie
rozproszenia

terytorialnego

oraz

instytucjonalnego

podnosi

ich

efektywność.


Rekomenduje się docieranie do lokalnych społeczności poprzez lokalnych
liderów społecznych (np. księży, wójtów).



Sugeruje się, aby projekty o tematyce zdrowia zakładały wdrażanie
działań zarówno profilaktycznych, jak i promujących zdrowie.



Proponuje się wdrażanie kompleksowych działań promujących zdrowy
styl życia łączących interwencję w zdrowie psychiczne, aktywność
fizyczną oraz nawyki żywieniowe Odbiorców.
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Proponuje się, aby wdrażane działania były organizowane systematycznie.
Jednodniowe

akcje

zdrowotne

są

mniej

efektywne

od

działań

realizowanych przez dłuższy okres czasu.


Proponuje się, aby działania projektowe realizować również na terenie
wsi i małych miasteczek, w celu zmniejszania wykluczenia w dostępie do
usług zdrowotnych mieszkańców tych terenów.



Sugeruje się organizowanie punktów medycznych podczas wydarzeń
innych organizatorów w celu dotarcia do szerszego grona Odbiorców.



W kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi proponuje się
udzielanie im odpowiedniego wsparcia oraz elastycznego reagowania na
pojawiające się trudności.



Proponuje się wykorzystywanie zróżnicowanych narzędzi promocyjnych.
Warto pamiętać, że kampania promocyjno-informacyjna powinna być
dostoswana do różnych grup społecznych oraz uwzględniać specyfikę
danego powiatu lub gminy.
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9. Spis istotnych instytucji oraz organizacji
1. Witryna internetowa Ministerstwa Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/
2. Witryna internetowa Narodowego Zakładu Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny
http://www.pzh.gov.pl
3. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
http://www.aotm.gov.pl/www/
4. Witryna internetowa funduszy norweskich i funduszy EOG
http://www.eog.gov.pl/
5. Angielskojęzyczna witryna internetowa o funduszach norweskich
http://eeagrants.org/
6. Witryna internetowa Fundusz Współpracy Dwustronnej
http://www.fbr.zdrowie.gov.pl/
7. Witryna internetowa Zdrowie Łódzkie, Regionalny Serwis Informacyjny
http://www.zdrowie.lodzkie.pl/
8. Witryna internetowa programu „Pamiętaj o Sercu”
http://pamietajosercu.pl/
9. Witryna

internetowa

programu

„Ograniczanie

społecznych

nierówności

w zdrowiu”
http://www.nierownosci.mz.gov.pl/
10. Witryna internetowa o Funduszach dla zdrowia
http://www.zdrowie.gov.pl/
11. Witryna internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego
http://gis.gov.pl/
12. Witryna internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia
http://nfz.gov.pl/
13. Angielskojęzyczna witryna internetowa o tworzenia programów zdrowotnych
http://www.healthycommunities.org/
14. Angielskojęzyczna witryna internetowa o tworzenia programów zdrowotnych
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http://ctb.ku.edu/en/evaluating-initiative
15. Witryna internetowa Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
https://www.csioz.gov.pl/
16. Anglojęzyczna witryna internetowa WHO (World Health Organization)
http://www.who.int/en/
17. Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
http://www.ptpz.pl/
18. Portal internetowy organizacji pozarządowych
http://www.ngo.pl/
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