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Skala dzia a

Program zdrowotny

• Dzia ania wieloletnie

• Dzia ania wieloo rodkowe

• Nie tylko interwencje medyczne

– Interwencje medyczne prewencja

– Interwencje edukacyjne profilaktyka

– Interwencje legislacyjne

– Interwencje infrastrukturalne

• Wspó odpowiedzialno obywateli

Program zdrowotny
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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

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

• 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

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 
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Przyczyny

• „Co jest nie tak”

• Dane epidemiologiczne, informacje od NGO

• Dane z NFZ

Diagnoza

• Kto (co) potwierdzi nasz diagnoz (identyfikowany problem)?

• Czy tylko my to widzimy?

• Strategie zdrowotne

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
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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 

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



Lublin, 29 czerwca 2010

Konferencja Samorządowa

Realizacja programów zdrowotnych przez 
jednostki samorządu terytorialnego po wejściu 
w życie „Ustawy Koszykowej”

Temat

Praktyczne aspekty opracowywania
programów zdrowotnych przez JST

Prelegent Strona

Michał Brzeziński 6 z 6

www.ceestahc.org

Organizator: CEESTAHC • ul. Świętokrzyska 4/1 • 30-015 Kraków • tel. (+48) 12 357 76 34 • fax (+48) 12 396 38 39

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
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