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Opieka multidyscyplinarna redukuje ryzyko 

hospitalizacji i śmiertelność chorych z niewydolnym 

sercem 



Niewydolność serca – co możemy zrobić ??? 

Metaanaliza badań randomizowanych 29 badań (5039 badanych ) 

Utworzenie wielospecjalistycznych zespołów leczących (szpitalnych i ambulatoryjnych): 

•↓ śmiertelność o 25% 

•↓ HF hospitalizacje o 26%  

•↓ całkowitą ilość hospitalizacji o 19% 

 

Wdrożenie edukacji i nauka samokontroli objawów przez chorych:  

•↓ HF hospitalizacje o 34%  

•↓ całkowitą ilość hospitalizacji o 27% 

 

Możliwość kontaktu telefonicznego z jednoczesnym skierowaniem do lekarza rodzinnego 

 w celu dalszej opieki: 

•↓ HF hospitalizacji o 25% 

McAlister et al JACC 2004;44:810 
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Panie Doktorze, staram się jeść zdrowo,  
nigdy nie posypuję moich lodów solą, 

jem tylko bezkofeinową pizzę, a moje piwo 
zawiera 0% cholesterolu 

Współpraca pacjenta 





Gdy lekarz coś powiedział,  

nie znaczy to, że pacjent  usłyszał 

Jeżeli pacjent to usłyszał,  

nie znaczy jeszcze, że zrozumiał 

Jeżeli zrozumiał, nie znaczy, że się z tym zgadza 

Jeżeli się zgadza, nie znaczy, że się do tego zastosuje 

Jeżeli się zastosuje, nie znaczy to jeszcze, że będzie 

się stosował do tego co dzień  

 

Konrad Lorenz 



Aspekt finansowy  

• Porada    35 PLN  

• Porada z EKG   50 PLN 

• Porada z ECHO   100 PLN 

 

• OPTYMALNA FARMAKOTERAPIA 

 



Aspekt finansowy - elektroterapii  

 

• Wszczepienie ICD  26 624 (8 500 koszt  
      urządzenia) 

 

• Wszczepienie CRTD  39 988 (16 000 koszt           
      urządzenia) 

 



 

 

 

 

Regularne kontrole ambulatoryjne  
 
Pacjenta 
 
+  
 
Urządzenie wszczepione 

Elektroterapia  



Niewydolność serca – hospitalizacje 

W 2012 roku wg Narodowego Funduszu Zdrowia:  

 

 94% wszystkich środków przeznaczonych na diagnostykę i leczenie niewydolności 
serca pochłonęły hospitalizacje 

  

  co 4 pacjent jest re-hospitailzowany w czasie krótszym niż 30 dni 

 

  2% ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 

 

  4% rehabilitacja lecznicza 

 



     

W ostrej niewydolności serca (AHF) obowiązuje 

przyspieszone postępowanie diagnostyczne i 

terapeutyczne 



Ostra niewydolność serca – szybka ocena i postępowanie  
bo czas to mięsień i narządy 
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HOSPITALIZACJA niewydolności serca 

(ceny w PLN) 

 

• Niewydolność serca – bez powikłań   1 612 

• Niewydolność serca – z powikłaniami    2 444 

• Niewydolność serca zaawansowana   3 120 



Niewydolność serca – śmiertelność 

380 000 liczba zgonów w Polsce 

Dziennie: 
1041  zgonów 
469  zgonów  
sercowo - naczyniowych 
164 zgony   
niewydolność serca 

171 000 liczba zgonów sercowo- naczyniowych 
 60 000 liczba zgonów z powodu niewydolności serca 



Znamy problem – czas na rozwiązanie 

Opieka multidisciplinarna 
 
Dostęp do lekarza specjalisty 
 
Możliwość hospitalizacji w ośrodku sprofilowanym na leczenie niewydolności serca 
 
 
  

Aspekt finansowy 


