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DEFINICJE
Program Polityki Zdrowotnej (PPZ) *
− jest to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki
zdrowotnej
− ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających
osiągnięcie w określonym terminie założonych celów,
− polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb
zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy
świadczeniobiorców,
− opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo
jednostkę samorządu terytorialnego
Programy dotyczą w szczególności ważnych zjawisk epidemiologicznych
lub istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej populacji lub
określonej grupy
* Regionalny Program Zdrowotny w przypadku programów finansowanych
ze środków EFS

AKTY PRAWNE I DOKUMENTY STRATEGICZNE
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(reguluje m.in. tryb opiniowania programu i wyboru jego realizatorów)
 Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020
 Zdrowe Łódzkie – Plan działań z zakresu profilaktyki chorób i promocji
zdrowia dla województwa Łódzkiego
Dla Regionalnych Programów Zdrowotnych to m.in.:
 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014‐2020
 Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014‐2020. Krajowe Ramy
Strategiczne.
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020
 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014‐2020

SCHEMAT POSTĘPOWANIA = Agenda

A. OPRACOWANIE
PROJEKTU
PROGRAMU
POLITYKI
ZDROWOTNEJ

• Autorem WSZYSTKICH PROGRAMÓW
jest Departament Polityki Zdrowotnej
Wydział Ochrony Zdrowia
• Konsultacje z ekspertami klinicznymi

B.
OPINIOWANIE
PROJEKTU
PROGRAMU
PRZEZ AOTMIT

• 2 miesiące
• Opinia Rady Przejrzystości
• Prezes AOTMIT wydaje ostateczną opinię
nt. programu

C. REALIZACJA
PROGRAMU

• Uchwały Zarządu
Województwa Łódzkiego
‐ ws. przyjęcia programu
‐ ws. konkursu

A. OPRACOWANIE PROJEKTU PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ
Źródła danych ‐ przykładowe
















GUS (Główny Urząd Statystyczny) – roczniki statystyczne, Diagnoza Społeczna
NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)
WHO (Światowa Organizacja Zdrowia)
NIZP‐PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ‐ Państwowy Zakład Higieny)
KRN (Krajowy Rejestr Nowotworów)
CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
Mapy potrzeb zdrowotnych
Strony Towarzystw Naukowych – zalecenia, wytyczne, rekomendacje
AOTMiT (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) – opinie dot. programów
Centrum Informacji Oświatowej; Kuratorium Oświaty w Łodzi
Krajowe ramy strategiczne, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020
Publikacje naukowe (np. Interna Szczeklika)
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Łódzkiego).
Konsultanci Wojewódzcy z danej dziedziny medycyny
Opinie ekspertów

A. OPRACOWANIE PROJEKTU PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

‐ wg schematu AOTMIT 1/4

I. STRONA
TYTUŁOWA

II. OPIS
PROBLEMU
ZDROWOTNEGO

• Nazwa programu
• Okres realizacji programu
• Autorzy programu
• Kontynuacja/trwałość programu

• Problem zdrowotny
• Epidemiologia
• Populacja podlegająca jst i populacja kwalifikująca się do
włączenia do programu
• Obecne postępowanie
• Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu

A. OPRACOWANIE PROJEKTU PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

‐ wg schematu AOTMIT 2/4

III. CELE
PROGRAMU

IV. ADRESACI
PROGRAMU

• Cel główny
• Cele szczegółowe
• Oczekiwane efekty
• Mierniki efektywności odpowiadające celom programu

• Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest
możliwe
• Tryb zapraszania do programu

A. OPRACOWANIE PROJEKTU PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

‐ wg schematu AOTMIT 3/4

V. ORGANIZACJA
PROGRAM

• Części składowe, etapy i działania organizacyjne
• Planowane interwencje
• Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
• Zasady udzielania świadczeń w ramach programu
• Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami
zdrowotnymi finansowanymi ze środków publicznych
• Spójność merytoryczna i organizacyjna
• Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości
kontynuacji otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez
uczestników programu, jeżeli istnieją wskazania
• Bezpieczeństwo planowanych interwencji
• Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu
• Dowody skuteczności planowanych działań

A. OPRACOWANIE PROJEKTU PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

‐ wg schematu AOTMIT 4/4

VI. KOSZTY

• Koszty jednostkowe
• Planowane koszty całkowite
• Źródła finansowania, partnerstwo
• Argumenty przemawiające za tym, że wykorzystanie dostępnych
zasobów jest optymalne

• Ocena zgłaszalności do programu
• Ocena jakości świadczeń w programie
• Ocena efektywności programu
VII.
MONITOROWANIE • Ocena trwałości efektów programu
I EWALUACJA

B. OPINIOWANIE PROJEKTU PROGRAMU PRZEZ AOTMIT

Opinia Prezesa AOTMIT
POZYTYWNA

Rada Przejrzystości
ocena wartościująca

WARUNKOWO POZYTYWNA

NEGATYWNA
– funkcja doradcza, głównie eksperci
kliniczni, wydawanie opinii o projektach
programów

Dział Programów Zdrowotnych
przygotowanie raportu zawierającego
dane i informacje niezbędne do
wydania opinii; wyszukiwanie
wszystkich danych nt. problemu
zdrowotnego ‐ ocena analityczna

B. OPINIOWANIE PROJEKTU PROGRAMU PRZEZ AOTMIT
„Program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego”
realizowany przez: Województwo łódzkie
(ocena projektu programu polityki zdrowotnej)
Raport nr: OT.441.249.2017
Opinia Rady Przejrzystości
nr 283/2017 z dnia 4 września 2017 roku
o projekcie programu „Program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa
łódzkiego”
Rada Przejrzystości opiniuje pozytywnie projekt programu polityki zdrowotnej „Program szczepień przeciwko
WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego”, pod warunkiem uwzględnienia uwag
zawartych w raporcie AOTMiT oraz uwag Rady.

Opinia Prezesa
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
nr 240/2017 z dnia 15 września 2017 r.
o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych
przewlekle z województwa łódzkiego”
Po zapoznaniu się z opinią Rady Przejrzystości pozytywnie opiniuję projekt programu polityki zdrowotnej
„Program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego”

B. OPINIOWANIE PROJEKTU PROGRAMU PRZEZ AOTMIT
W 2017 roku AOTMiT zaopiniowała już 3 programy przygotowane przez
Departament Polityki Zdrowotnej tj.
1. Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego
2. Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy
dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych
3. Program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle
z województwa łódzkiego

W październiku zaopiniowane zostaną 2 kolejne programy:
1. Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2
2. Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów
wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa Łódzkiego

C. REALIZACJA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ
Uchwała nr 604/16 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie uchwalenia realizacji programu polityki zdrowotnej
pn. „Program zapobiegania chorobom układu krążenia”
Uchwała nr 259/17 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 7 marca 2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ogłoszenia konkursu ofert na realizację
programu polityki zdrowotnej pn.: „Program zapobiegania chorobom układu krążenia”
 Ogłoszenie o konkursie
 Szczegółowe warunki konkursu ofert / Formularz oferty
 Regulamin prac Komisji Konkursowej
Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów z realizatorami
Monitorowanie realizacji programu
Sprawozdania merytoryczne i finansowe
Podsumowanie efektów
Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego

C. REALIZACJA PROGRAMU
Programy realizowane w 2017 roku ze środków Budżetu Województwa
Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc ‐150 tys. zł
Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego – 298,5 tys. zł
Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży – 40,6 tys. zł
Program zapobiegania chorobom układu krążenia – 50 tys. zł
m.in.:
 konsultacje specjalistyczne pulmonologiczne, torakochirurgiczne, lekarza rehabilitacji
 konsultacje psychologiczne, psychiatryczne
 badania tomografii komputerowej płuc
 zabiegi rehabilitacyjne
 edukacja zdrowotna uczestników programów
 Lekcje edukacyjne w szkołach

Łącznie 539,1 tys. zł

C. REALIZACJA PROGRAMU
Programy realizowane / planowane do realizacji ze środków EFS
Opracowanie w DPZ; opinia AOTMiT/w trakcie
Program wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek
dla mieszkańców województwa łódzkiego – umowy na kwotę 1,9 mln zł
Program rehabilitacyjno‐edukacyjny dla pacjentów kardiologicznych
z terenu województwa łódzkiego – umowy na kwotę 2 mln zł
Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – 4 mln zł
Program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle
z województwa łódzkiego – 3,6 mln zł
Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego – 6 mln zł
Program badań przesiewowych słuchu oraz mowy
dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych – 10,3 mln zł
m.in.:
 specjalistyczne konsultacje lekarskie
 konsultacje dietetyczne, psychologiczne, logopedyczne
 badania diagnostyczne, szczepienia ochronne
 zabiegi fizjoterapeutyczne, zajęcia aktywności fizycznej
 sesje psychoedukacyjne, edukacyjne warsztaty zdrowotne

ŁÓDZKIE MA POMYSŁ NA ZDROWIE
CZYLI … NIE TYLKO PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
Działania profilaktyczne realizowane w 2017 roku ze środków Budżetu Województwa
Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja ‐ porozmawiajmy o niej
Łódzkie ma pomysł na zdrowie ‐ Utrzymaj równowagę. Warsztaty
Łódzkie ma pomysł na zdrowie
‐ Warsztaty edukacyjno ‐ rozwojowe dla dzieci i młodzieży
Łódzkie ma pomysł na zdrowie ‐ Utrzymaj równowagę 60+
Łódzkie ma pomysł na zdrowie ‐ Ruszaj się dla zdrowia
Łódzkie ma pomysł na zdrowe odżywianie seniora
Łódzkie dba o zdrowie kobiet
Łączny koszt to blisko 230 tys. zł

Źródła informacji o działaniach profilaktycznych
Samorządu Województwa łódzkiego

Dziękuję za uwagę

Przygotowanie prezentacji:
Magdalena Wachowicz – Skóra; Wydział Ochrony Zdrowia,
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

