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Program zdrowotny

• Dzia ania wieloletnie

• Dzia ania wieloo rodkowe

• Nie tylko interwencje medyczne

– Interwencje medyczne prewencja i profilaktyka

– Interwencje edukacyjne promocja zdrowia

– Interwencje legislacyjne

– Interwencje infrastrukturalne

• Wspó odpowiedzialno obywateli
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Program zdrowotny

Perspektywa medyczna

• Priorytety zdrowotne: krajowe-wojewódzkie-powiatowe?

• Stan zdrowia populacji – wska niki stanu zdrowia

• Dobór grupy o najwi kszym ryzyku /najwi kszych korzy ciach/

• Dobór odpowiednich metod realizacji zgodnie z zasadami EBPH

• Ocena i analiza krytyczna metod

• Mo liwe do podj cia „procedury” i dzia ania

• Nowe metody oparte o sprawdzone techniki, podobne w innych 

dzia aniach
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Perspektywa medyczna

• Sie ochrony zdrowia na terenie JST

• Mo liwo ci zaanga owania pracowników ochrony zdrowia

• Obecno kadr ochrony zdrowia – szko y medyczne, szko y wy sze

• Wspó praca z NFZ

• Dotychczasowa wspó praca  z przedstawicielami ochrony zdrowia

Perspektywa spo eczna

• Grupy odbiorców

• Podzia odbiorców wg. wieku/miejsca zamieszkania/ miejsca pracy

• Uwarunkowania rodowiskowe

• Uwarunkowania spo eczne

• Dotychczasowe zachowania zdrowotne

• Wsparcie  ze strony organizacji / instytucji spo ecznych

• WYWIAD RODOWISKOWY

Perspektywa spo eczna

• Skuteczne interwencje w oparciu o:

– Metody socjologiczne i psychologiczne

– Marketing spo eczny i marketing zdrowia

– Dobór odpowiednich metod realizacji zgodnie z zasadami EBPH

• Zainteresowanie dotychczasowymi dzia aniami

– Osoby bior ce udzia – wiek/wykszta cenie/ status spo eczny

– Zainteresowanie z poszczególnych regionów/gmin/ rodowisk
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Perspektywa ekonomiczna

• Finansowanie ze rodków JST 

– zaplanowane finansowanie wieloletnie

– Roczne bud etowanie w oparciu o preliminarze

– Wieloletnie umowy z partnerami i realizatorami

• Finansowanie ze rodków zewn trznych 

– Programy grantowe uzyskiwane przez NGO/ZOZ w ramach konkursów

– Programy ministerstwa zdrowia

• Finansowanie niefinansowe?

– Organizacje pozarz dowe  - wolontariusze

– Pozyskiwanie zewn trznych partnerów do realizacji

Perspektywa ekonomiczna

• Dobór projektu i aktywno ci do finansów?

• Finansów do  projektu?

• Ocena kosztów poszczególnej interwencji

• Zbieranie danych o efektywno ci finansowej interwencji/programów

• Minimalizacja kosztów finansowych na rzecz dzia a niefinansowych

– Konkursy

– Akcje zbiorowe

Perspektywa organizacyjna

• Okres planowania

• Okres oceny przez AOTM

• „Konsultacje” w JST i instytucjach wspó pracuj cych

• Dzia ania pilota owe

• Zagwarantowanie stabilno ci programu

• Zaanga owanie wszystkich stron

• Wspó praca horyzontalna i wertykalna

• Uzupe nianie interwencji – NFZ, COKi
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Do szko y piechot i na rowerze

• Znaczny odsetek nadwagi i oty o ci w ród
m odzie y szkolnej w  USA

• Ma e zainteresowanie w adz szkolnych by 
przeciwdzia a problemowi

– brak rodków, 

– brak metod

– brak czasu
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Do szko y piechot i na rowerze

• Pomoc w organizacji poprzez dostarczenie 
gotowych materia ów do szkó

• Wsparcie gmin i regionów poprzez pomoc 
w organizacji opieki oraz popraw
infrastruktury

• Dzie chodzenia do szko y

• Wzrost o 10-20% liczby dzieci, które 
dziennie przechodz do 2 mil oraz ok. 5-
10% dzieci, które pokonuj dystans do 4 
mil na rowerze

• Dodatkowe efekty:?

Cykl ycia lokalnego programu zdrowotnego
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O czym nale y pami ta przy planowaniu

• Planujemy realnie, uwzgl dniaj c mo liwo wykonania zada

w danym czasie, warunkach i przy okre lonych zasobach

• Korzystna jest metoda „ma ych kroków”, tzn. stawianie sobie nie wi cej ni

jednego lub dwóch celów

• W procesie planowania powinno uczestniczy wiele osób – buduje to 

poczucie wspólnoty i zwi ksza szanse poparcia spo ecznego 

Przyczyny

• „Co jest nie tak”

• Dane epidemiologiczne, informacje od NGO

• Dane z NFZ

• Du e rozpowszechnienie problemu

• Ranga problemu w danej spo eczno ci

• Szczególna uci liwo lub zagro enia 

• Przewidywana akceptacja spo eczna i gotowo do uczestniczenia 

w jego rozwi zywaniu u du ej cz ci spo eczno ci

• atwo osi gni cia celu

• Dost pno rodków i inne okoliczno ci sprzyjaj ce  jego rozwi zaniu

Dlaczego ten problem?
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Dane

• Jakimi danymi mo esz poprze swoje argumenty?

• Czy dane pomog osi gn cel?

• EBM/EBPH/EBHP/EB...

• Dane = najsilniejszy argument dla w adz/AOTM

• Dane nie zawsze najlepszy argument dla odbiorcy
– cz sto odbiorca my li emocjonalnie, nie racjonalnie 

Cel programu – ich ocena

• Kryterium sukcesu – kiedy nasz program b dzie skuteczny?

• Sposób sprawdzenia, czy osi gni to cel

• Wska niki, narz dzia oceny, wykonawcy 

• Ewaluacja, terminy

Nie chodzi nam o to, co mówi , e robi ,

ale o to co robi !

Jeden program – jeden odbiorca
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Zrozumienie odbiorcy 

• Promocja zdrowia zaczyna si i ko czy na ludziach

• Interwencje maj bardziej odpowiedzie na potrzeby i pragnienia 

cz owieka ni zmusza osob do wpasowania si w aktualne 

wiadczenia i interwencje. 

• chodzi o to, by osi gn mierzalny wp yw na to, co ludzie robi na 

co dzie .

Zespó zarz dzaj cy projektem

• Cz onkowie zespo u

• Osoby wchodz ce w sk ad zespo u jako jego pe noprawni cz onkowie 

• Zarz dzanie programem

• Kontakty ze spo eczno ci lokaln

• Nadzór merytoryczny nad programem

• Wykonywanie podstawowych za o e programu

• Od 3 do 5 osób – przedstawiciele organizatora/wykonawcy projektu

• lub osoby wspó pracuj ce w celu wykonania konkretnych zada

• Lekarze, piel gniarki

• Przedstawiciele lokalnych mediów

• Studenci, przedstawiciele lokalnych spo eczno ci/organizacji

Zespó zarz dzaj cy projektem

• Koordynator 

• Formalny przewodnicz cy zespo u

• Faktyczny koordynator prac poszczególnych osób

• Odpowiedzialny za ca o realizowanego projektu

• Przedstawiciel organizacji wykonuj cej lub zamawiaj cej program 

(samorz du/szko y/instytucji publicznej)

• Formalnie umocowany w ramach porozumienia o realizacji programu

• Osoba o wykszta ceniu medycznym (ale nie koniecznie lekarz!)

• Osoba z do wiadczeniem w zarz dzaniu zespo em i projektem 
(15% lider, 75% wykonawca, 10 % wróg zespo u!)
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Organizacje pozarz dowe

• Cechy: 

– wyrazista i trwa a struktura organizacyjna, 

– niezale no od w adz publicznych, 

– charakter niezarobkowy, 

– samorz dno oraz dobrowolno uczestnictwa

• Wi ksza swoboda dzia ania ni JST i ZOZ

• Nie zawsze skuteczne, nie zawsze trwa e

Literatura

• B. Bik, Koncepcja promocji zdrowia [w:] A. Czupryna, S. Pa dzioch, A. Ry , W. C. W odarczyk 

(red.), Zdrowie publiczne, cz. II, Kraków 2001, s. 214.

• Borzucka-Sitkiewicz K. „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna” Impuls, 2006

• S o ska Z., Woynarowska B, „Programy dla zdrowia w spo eczno ci lokalnej”, Zak ad 

Promocji Zdrowia Instytutu Kardiologii, 2002

• Karski J. B, „Praktyka i Teoria Promocji Zdrowia”, CeDeWu, 2007

• Kulik T.B., Latalski M. „Zdrowie publiczne”, Czelaj, 2002

• Krajewski-Siuda K. „Polskie narz dzia zapewniania...”, Katowice 2006

• www.nsmcentre.org.uk

• www.cdc.gov

• www.thecommunityguide.org

• www.drugs.health.gov.au

O czym jeszcze mo emy porozmawia

• Metody realizacji zada

• Ocena skuteczno ci i przydatno ci metod

• Opracowywanie nowych metod interwencji

• Metody zachowania i podnoszenia jako ci w programach zdrowotnych

• Ewaluacja i monitorowanie programów zdrowotnych
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Karta Oceny Programu Zdrowotnego

• Ocena rozpowszechnienia problemu zdrowotnego w danej populacji
• Ocena wielko ci problemu, w porównaniu z innymi konkurencyjnymi zagro eniami

• Ocena rzetelno ci posiadanych danych epidemiologicznych, socjologicznych

• Diagnoza spo eczna populacji docelowej programu zdrowotnego
• Diagnoza potrzeb i priorytetów zdrowotnych danej populacji. Ocena realno ci interwencji

• Ocena efektywno ci i skuteczno ci podejmowanych interwencji
• Diagnoza za o onych celów, metod i okresu realizacji projektu – tylko sprawdzone, potwierdzone metody 

dzia ania w oparciu o EBPH – dla danej populacji

• Diagnoza zasobów, potencja u ludzkiego realizatora interwencji

• Ocena efektywno ci spo ecznej – zak adane kryterium sukcesu programu

• Ocena efektywno ci ekonomicznej – kryterium kosztów do efektów

• Zak adane i planowane metody ewaluacji programu, oceny efektywno ci

i skuteczno ci

Prawid owa selekcja grupy docelowej 
(wielko , z o ono problemu, wp yw zmiany na pozosta cz spo eczno ci)

Realno zak adanych celów,  skuteczno metod
Dzia ania oparte wy cznie o sprawdzone, udowodnione interwencje

Zalecenie 
weryfikacji

Prawid owa ocena problemu zdrowotnego
(zagro enie zdrowotne dla populacji, wiarygodne dane epidemiologiczne, statystyczne, 

realno ekspansji i skutków narastania problemu zdrowotnego)

Potencja realizatora
do wiadczenie, posiadanie odpowiednich zasobów,

Prawid owe planowanie 
projektu i jego kosztów, czasu trwania i spodziewanych efektów

Skuteczno metod ewaluacji i rozpowszechnienia 
wyników programu

Odrzucenie
programu przez JST

Przyj cie do 
realizacji przez JST

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 

• Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 

powsta o w 2005 roku. 

• G ównym celem PTPZ jest tworzenie 

i realizacja dobrej jako ci programów 

zdrowotnych wdra anych do praktyki 

samorz dowej na poziomie lokalnym oraz 

regionalnym. 

• Za o eniem stowarzyszenia jest wprowadzanie 

udowodnionej i skutecznej praktyki zdrowia 

publicznego do dzia a podejmowanych 

w  zakresie zdrowia polaków.
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Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych 

• Szacowanie i badanie potrzeb zdrowotnych

• Budowanie d ugofalowych strategii 

zdrowotnych

• Przygotowywanie programów zdrowotnych

• Dobór optymalnych metod realizacji

• Ewaluacja, ocena programów zdrowotnych

• Budowanie kampanii spo ecznych

i marketingu zdrowotnego

• Tworzenie portali edukacyjnych

• Dzia ania w zakresie zdrowia publicznego 

opartego o dowody naukowe

Dzi kuj za uwag

Micha Brzezi ski

Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych

al. Zwyci stwa 42 a 80-210 Gda sk

www.ptpz.pl; kontakt@ptpz.pl


