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Rola i miejsce JST w systemie ochrony zdrowiaRola i miejsce JST w systemie ochrony zdrowia

Organizator systemu ochrony zdrowia
Kreator polityki zdrowotnej pa stwa
Zwierzchnik NFZ, AOTM, URPL, GIS

Organizator lokalnego systemu ochrony    
zdrowia

Organ za o ycielski dla ZOZów

Zapewnienie opieki zdrowotnej 
oraz dzia ania zmierzaj ce do 

poprawy stanu zdrowia 
spo ecze stwa

Zadania w zakresie ochrony zdrowiaZadania w zakresie ochrony zdrowia

1.Podstawowa opieka zdrowotna
2.Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
3.Leczenie szpitalne
4.Opieka psychiatryczna i leczenie 
uzale nie
5.Rehabilitacja lecznicza
6. wiadczenia piel gnacyjne i opieku cze 
w ramach opieki d ugoterminowej
7.Leczenie stomatologiczne
8.Lecznictwo uzdrowiskowe
9.Zaopatrzenie w wyroby medyczne 
b d ce przedmiotami ortopedycznymi 
oraz rodki pomocnicze
10.Ratownictwo medyczne
11.Opieka paliatywna i hospicyjna
12. wiadczenia wysokospecjalistyczne
13.Programy zdrowotne
14.Leki

DziaDzia ania jednostek ania jednostek 
centralnychcentralnych DziaDzia ania jednostek lokalnychania jednostek lokalnych

Tworzy, przekszta ca, nadzoruje i likwiduje 
SPZOZ

Zadania z zakresu ochrony zdrowia 
psychicznego

Zadania z zakresu medycyny pracy
Zadania z zakresu profilaktyki i 

rozwi zywania problemów alkoholowych
Opieka medyczna, socjalna, prawna dla 

kobiet w ci y
Zadania z zakresu ochrony przed 
nast pstwami u ywania tytoniu

Realizuje zadania z zakresu promocji 
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w ramach 

programów zdrowotnych

ANALIZA POTRZEB ZDROWOTNYCH = ANALIZA POTRZEB ZDROWOTNYCH = 
WSTWST P DO KREOWANIA POLITYKI ZDROWOTNEJP DO KREOWANIA POLITYKI ZDROWOTNEJ
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Problem decyzyjnyProblem decyzyjny

PopulacjaPopulacja

• Przedstawienie docelowej grupy pacjentów, 
dla których wiadczenie b dzie przeznaczone

• Jednostka chorobowa (rozpoznanie, etiologia, 
powik ania, rokowanie)

• Ocena epidemiologiczna

Interwencja (i komparatory)Interwencja (i komparatory)

• Technologia, wiadczenie (i wiadczenia
opcjonalne), które mog by stosowane w 
leczeniu danej populacji czy jednostki chorobowej

• Leki

• Wyroby medyczne
• Metody diagnostyczne

• Metody chirurgiczne

• Algorytmy terapeutyczne
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Efekty zdrowotneEfekty zdrowotne

• Korzy zdrowotna wynikaj ca z zastosowania 
interwencji (oraz dzia ania niepo dane
b d ce konsekwencj jej zastosowania)

• Powinny wi za si z ocenian jednostk
chorobow i jej przebiegiem

• Pierwszorz dowe punkty ko cowe

• Drugorz dowe punkty ko cowe

Analiza problemu decyzyjnegoAnaliza problemu decyzyjnego

PrzykPrzyk ad nr 1ad nr 1
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Ocena technologii medycznychOcena technologii medycznych

PrzykPrzyk ad nr 2ad nr 2

Value for moneyValue for money

Bezrobotni

Bezdomni

Przewlekle 
chorzy

Obci eni
chorob

alkoholow
i/lub

narkomani

Niepe nosprawni

Osoby ostatecznie obj te
programem zdrowotnym


