Samorządowy modelowy program
profilaktyki i diagnostyki zakażeń hcv

Każdy samorząd może realizować dobre
Programy Profilaktyczne 

Samorządy są niezastąpione…
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Plan prezentacji

O Stowarzyszeniu słów kilka…
Programy Polityki Zdrowotnej wg AOTMiT
Modelowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV (MPPZ HCV)
Populacja docelowa
Realizacja programu
Dowody skuteczności

Koszty

Stowarzyszenie CEESTAHC

Stowarzyszenie zostało założone w Krakowie w 2003 roku.

Głównym powodem powstania Stowarzyszenia CEESTAHC było uświadomienie
potrzeby współpracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinie
oceny technologii medycznych i ulepszania systemów ochrony zdrowia w oparciu
o dowody naukowe (EBM I HTA).
Największym przedsięwzięciem Stowarzyszenia CEESTAHC jest organizowane

corocznie Międzynarodowe Sympozjum EBHC ( Evidence Based Health
Care), które od 2006 roku odbywa się w Krakowie.
Jedenasta edycja EBHC „Interactions between HTA, coverage&regulatory
processes” odbędzie się w grudniu (12 i 13) 2016 w Krakowie
Stowarzyszenie prowadzi działalność szkoleniową w szerokim zakresie
- 7 rodzajów szkoleń EBM/HTA,
- projekt samokształcący „Obiady czwartkowe”
- cykl wydawnictw związanych z systemem ochrony zdrowia (ubezpieczenia,
pricing)
Projekty Samorządowe:
Warsztaty praktyczne;
Konferencje edukacyjne;
Modelowe programy zdrowotne;
Kreator Programów Zdrowotnych
Zapraszamy na www.ceestshc.org i www.dobreprogramyzdrowotne.pl

Cykle Konferencji i debat systemowych w
samorządach
Realizacja programów zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego po
wejściu w życie ustawy koszykowej
Tworzenie, ocena, realizacja, dobre praktyki, diagnoza problemu i inne aspekty
tworzenia programów zdrowotnych
Modelowy Program Profilaktyki Wtórnej po OZW
Modelowy Program opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie
Zdrowy Powrót do Pracy – Aktywne Instytucje Publiczne
Zdrowy Powrót do Pracy – Konstruktywna Przyszłość
Pneumokoki dla dorosłych z grup ryzyka
Udar – Każdy Pacjent jest Ważny
HCV – Rola Samorządów w Profilaktyce i Diagnostyce
Psychiatria, diabetologia, Szczepienia, …

Fakty - udar:

• W Polsce do udaru dochodzi średnio co 8 minut; co roku
choroba występuje u około 60 000–70 000 osób
• Współczynniki zapadalności na udar mózgu w Polsce
kształtują się na średnim poziomie europejskim
• Umieralność w Polsce wynosi 106,4/100 tys. mężczyzn
oraz 78,7/100 tys. kobiet i jest jedną z najwyższych w
Europie
• Śmiertelność w krajach wysokorozwiniętych: 20-25%
• Śmiertelność w Polsce: ~40%
• Współczynnik niepełnosprawności w krajach
wysokorozwiniętych: 50% (Polska: 70%)

Fakty - hcv:

W Polsce około 730 tys. osób (1,9 proc. populacji) miało styczność z
wirusem HCV, liczbę chorych na WZW typu C można ocenić na poziomie ok.
231 tys
Od początku diagnostyki wirusa HCV w naszym kraju, przeciwciała antyHCV wykryto jedynie u około 30–50 tys. osób, co oznacza, że pozostałe
osoby są nieświadome zagrożenia. Wśród osób z przeciwciałami anty-HCV
u blisko jednej trzeciej (około 230 tys. osób) zakażenie ma postać
aktywną, czyli wymaga leczenia
Dominującą w Polsce drogą transmisji zakażenia HCV jest droga szpitalna
(podczas prostych procedur medycznych, takich jak iniekcje, pobrania krwi,
drobne zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne, którym towarzyszy
zaniedbanie procedur bezpieczeństwa).
Stopień wykrywalności zakażeń HCV w Polsce jest jednym
z niższych w Europie. Wynosi ok. 15%, w porównaniu z 30–50%
w innych krajach europejskich

Jak się czuje Płatnik?

Cele Projektów na przykładzie HCV …
W związku z dynamicznym otoczeniem, debata nad opracowaniem i
wdrażaniem nowych rozwiązań jest doskonale umiejscowiona w
czasie…
Zaproszeni goście:
– przedstawiciele płatnika (OW NFZ),
– przedstawiciele świadczeniodawców,
– eksperci zdrowia publicznego,
– samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego
– przedstawiciel wojewody,
– przedstawiciele systemowych instytucji: GIS/ WSSE, ZUS,
– wybrani lekarze klinicyści,
– przedstawiciele środowiska lekarskiego,
– pracodawcy,
– organizacje pacjenckie.

Cele Projektu HCV
• uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach Polski
• Przedstawienie kosztów i skali problemu z różnych perspektyw (płatnik,
ubezpieczyciel, koszty pośrednie, rola medycyny pracy, rola samorządów,
dodatkowe budżety w perspektywie 2020)
• umieszczanie profilaktyki i diagnostyki HCV w priorytetach zdrowotnych
samorządów
• określenie potrzeb regionalnych w zakresie HCV i ich profilaktyki oraz
zebranie rekomendacji na przyszłość
• prezentacja modelowych rozwiązań dla samorządów
• Zachęcanie instytucji systemu ochrony zdrowia do współpracy regionalnej

Aktualny stan prac nad oceną PPZ
Tematyka programów jest bardzo zróżnicowana:
Tematyka projektów programów
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Przykłady lokalnych projektów

HCV projekty samorządowe

Przykłady lokalnych projektów

HCV projekty samorządowe

Projekty PPZ z zakresu HCV
Główne zastrzeżenie: wykonywanie 1 testu i kierowanie
uczestnika na diagnostykę w ramach POZ
Trudności realizacji i oceny PPZ dot. HCV

 W programach pojawia się problem oszacowania populacji
docelowej i możliwej liczby włączanych uczestników
 Problemy w oszacowaniu budżetu
 Kwestia problematyczna w kwestii ewaluacji programów
 Kwestia problematyczna z punktu oceny (diagnostyka vs.
czas oczekiwania na specjalistów i dostępne leczenie)

Do tej pory AOTMiT oceniło 18 programów dotyczących HCV
(4 negatywne, 14 pozytywnych)

Projekty PPZ z zakresu HCV

Zalecenia AOTMiT:
 Nacisk na edukację zdrowotną zarówno społeczeństwa jak
i środowiska medycznego

 Prowadzenie działań informacyjno-organizacyjnych (pomoc
w zapisach uczestników, działania doradcze w przypadku ryzyka
zakażenia)
 Podejmowanie partnerstwa, współpracy z placówkami medycznymi
zapewniającymi kontynuację świadczeń zdrowotnych

Modelowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV

MPPZ HCV

 „HCV można pokonać”, „STOP! HCV” organizowane
przez Państwową Inspekcję Sanitarną w
porozumieniu z Polską Grupą Ekspertów HCV
 „Zapobieganie zakażeniom HCV” realizowany przez
Państwowy Zakład Higieny w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami UE

Pilotażowe Programy
profilaktyki zakażeń
(2005-2017)

 Aktualne priorytety zdrowotne dotyczące
podejmowania decyzji o inicjowaniu działań i
finansowaniu świadczeń medycznych

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dn.
12 sierpnia 2009 r.

Rezolucja
WHO (2010)
Oświadczenie Parlamentu
Europejskiego
z dn. 18 listopada 2013 r.

 Szczepienia i zapobieganie chorobom zakaźnym
(szczepienia ochronne) – w zakresie działań MZ

 Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom”
 Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji
poprzez ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym
szkód zdrowotnych oraz zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu
ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia
i edukacji zdrowotnej

Narodowy Program
Zdrowia
na lata 2007-2015



Wdrożenie i wspieranie rozwiązań dot. problemu
zakażeń wirusami zapalenia wątroby



ramy programowe przeciwdziałania WZW
(świadomość, partnerstwo, mobilizacja zasobów,
gromadzenie danych, zapobieganie transmisji
zakażenia, badania przesiewowe, opieka i
leczenie)



Uznanie WZW B i C za pilną kwestię zdrowia
publicznego



Działania na rzecz promocji równego dostępu do
wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz do
inicjatyw na rzecz wczesnego diagnozowania
zakażeń

W obecnym Narodowym Programie Zdrowia
na lata 2016–2020 nie znalazły się zapisy
dotyczące HCV

Cel głowny i cele szczegółowe

Współpraca między
poszczególnymi
szczeblami systemu przy
udzielaniu opieki
medycznej pacjentom z
gr ryzyka lub
potwierdzonym
zakażeniem

Zmniejszenie
liczby infekcji o
5% i powikłań
WZWC

Określenie
zapadalności, ew.
chorobowości w
wybranych gr. ryzyka

Oczekiwane rezultaty
Poprawa jakości
życia pacjentów i ich
rodzin

↑ wykrywalności i
↓ zapadalności na
HCV

Podniesienie wśród
personelu
medycznego
świadomości
zakażeń HCV i
metod ich
zapobiegania

Program MPPZ HCV

Zwiększnie
świadomości
zdrowotnej
pacjentów z gr.
ryzyka oraz ogółu
lokalnej
społeczności

 Wykrycie osób z HCV w gr. ryzyka
 Poprawa jakości życia po diagnozie i
objęciu edukacją osób z
potwierdzonym zakażeniem (rok po
wdrożeniu Programu)
 przeprowadzenie warsztatów
edukacyjnych dla ok. 50% lekarzy
POZ
 opcjonalnie przeprowadzenie
warsztatów edukacyjnych dla 25%
lekarzy POZ i lekarzy wybranych
specjalizacji

Adresaci programu
Osoby po transfuzji
(krwi lub preparatów krwiopodobnych <1992r.)

Osoby wielokrotnie hospitalizowane
Osoby po zabiegach
(chirurgiczne, stomatologiczne, upiększające, endoskopowe, dializy)

Narkomani

(preparaty odurzające drogą dożylną)

Chorzy na hemofilię

Hospitalizowani
co najmniej 2
razy w ciągu 5
lat
(personel medyczny oraz pacjenci
z naruszeniem tkanek po zabiegu)

Osoby narażone zawodowo
(personel medyczny, straży pożarnej, policji)

Pensjonariusze zakładów karnych

Grupa wysokiego
ryzyka

Grupa docelowa

Wybór grupy docelowej można dodatkowo zawęzić do wieku (>25lat), płci (męska), pochodzenia etnicznego
(afroamerykanie), koinfekcji HIV oraz przebiegu ostrej fazy zakażenia (bezobjawowy)

Realizatorzy programu
Opcje
wdrożenia
programu

Samorząd województwa
w partnerstwie
z samorządami
terytorialnymi szczebla
powiatowego i gminnego

Samorząd powiatowy
w partnerstwie
z samorządami gmin

Jednostka samorządu
gminy

Najlepsze rozwiązanie

(spójny projekt, najlepsze rezultaty zdrowotne)

WIELOETAPOWA I WIELOPOZIOMOWA ORGANIZACJA

Działania
centralne

KRAJ

Jednostka koordynująca
Ośrodek
pomocniczy
Powiat 1
Ośrodek
pomocniczy
Gmina 1

Ośrodek
pomocniczy
Gmina 2

Ośrodek
pomocniczy
Powiat 1

Realizatorzy programu
Opcje
wdrożenia
programu

Samorząd województwa
w partnerstwie
z samorządami
terytorialnymi szczebla
powiatowego i gminnego

Samorząd powiatowy
w partnerstwie
z samorządami gmin

Jednostka samorządu
gminy

Opcjonalne rozwiązanie

(w razie braku zaangażowania
województwa)

KRAJ

Działania centralne

Jednostka koordynująca
Ośrodek pomocniczy
Gmina 1

Ośrodek pomocniczy
Gmina 2

Zadania realizatorów programu

województwa
powiaty

Koordynacja
działań
(poziom gmin i powiatów)

• Stworzenie planu współpracy i
postępowania
• Wyłonienie ośrodka koordynacyjnego
(konkurs)
• Określenie procedur komunikacji i
postępowania
• Zaangażowanie podmiotów leczniczych
(poziom województwa) oraz poradni
specjalistycznych
• Zaangażowanie lekarzy w szkolenia

Współpraca i
koordynacja
działań (poziom gminy)
• Zaangażowanie podmiotów
leczniczych (poziom powiatu)
• Zaangażowanie lekarzy
specjalistów w szkolenia, ew.
edukacja w zakresie zapobiegania
zakażeniom w ramach oddziałów i
poradni specjalistycznych
• Zaangażowanie pielęgniarek z
oddziałów do realizacji wsparcia
edukacyjnego wśród pacjentów z
grupy ryzyka

gminy

Działania
informacyjne
(lokalne środki masowego przekazu,
liderzy społeczności lokalnej)
• Realizacja edukacji wśród pacjentów i
mieszkańców (zadania edukacyjne
podnoszące świadomość ze
wskazaniem na grupy ryzyka)
• Współpraca z lekarzami POZ
(podniesienie świadomości, włączenie
do uświadamiania pacjentów z grup
ryzyka)

Etapy realizacji programu

 Zaproszenie jednostek samorządów terytorialnych do współpracy*

Przygotowa
wczy
(0-4 mies.)

Realizacji i
monitorowa
nia
(6-14 mies.)

Ewaluacji i
zamknięcia
(3-4 mies.)

 Podpisanie porozumienia o współpracy*
 Wybór realizatorów Programu (konkurs lub wszystkie jednostki)
 Przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
 Działania edukacyjne prowadzone poprzez lokalne media, strony
internetowe, z wykorzystaniem plakatów i ulotek.
 Rekrutacja do Programu
 Badanie osób zakwalifikowanych
 Badania diagnostyczne – anty-HCV i RNA HCV (osoby z 2-krotnie
potwierdzonym zakażeniem)*
 Rozliczenie finansowe
 Sprawozdanie merytoryczne
 Podsumowanie realizacji Programu
* Podane działania nie obowiązują modułu gminnego

Dostępność dowodów naukowych
W pierwszej kolejności przeszukiwano wiarygodnych opracowań wtórnych (PS, metaanalizy), a w przypadku ich braku
danych pierwotnych (badania RCT i obserwacyjne), identyfikowanych w oparciu o referencje odnalezionych prac
poglądowych.
Embase, Cochrane Database
of Systematic Reviews, Medline
wrzesień 2015

Kryteria włączenia
Metodyka – Przeglądy systematyczne
Cel badań – Ocena efektywności klinicznej oraz kosztowej
profilaktyki HCV (badania przesiewowe, działania edukacyjne)
u osób dorosłych
Efektywność programów
przesiewowych
(rozpowszechnienie HCV,
wychwyt)

W toku przeszukania
zidentyfikowano 3
przeglądy
systematyczne

Przegląd obejmujący 22 badania

Efektywność kliniczna,
kosztowa, szkody, preferencje
uczestników

Przegląd obejmujący 19 badań (1 efektywność kliniczna, 1 analiza

Efektywność kosztowa

Przegląd obejmujący 16 badań

szkód, 1 analiza kosztowa, 12 preferencje pacjentów)

Wyniki odnalezionych badań

Przegląd

Hahne 2013

Zuure 2014

Cel

Populacja

Ocena efektywności
kosztowej badań
przesiewowych HCV

Ogólna, osoby używające
dożylnie środków
odurzających (IDUS),
więźniowie, kobiety w ciąży,
pacjenci poradni chorób
wenerycznych

Ocena efektywności
programów
przesiewowych HCV

•
•
•
•
•
•

Ogólna (dorośli)

•

Wyniki

Wnioski

Koszt per QALY
Populacja ogólna – 6376 - 30 444 €
IDUS – 3328 - 41 874 €
Więźniowie – 78 498 €
Kobiety w ciąży – technologia
zdominowana
Pacjenci poradni chorób wenerycznych –
125 933 €

Efektywność kosztową odnotowano w populacji
ogólnej oraz populacji IDUS

Wychwyt badań przesiewowych wynosił od
>20% do 100% (osoby po transfuzji krwi na
Kubie)
Rozpowszechnienie HCV wynosiło 0-28,3%

Efektywność badań przesiewowych na
populacji o niskim rozpowszechnieniu HCV
można zwiększyć poprzez wstępną selekcję
w oparciu o zdefiniowane grupy ryzyka.
•

•

Williams 2016

Ocena efektywności
klinicznej, zagrożeń oraz
efektywności kosztowej
związanej z badaniami
przesiewowymi antyHCV

Bezobjawowi dorośli,
wcześniej nieleczeni,
z wykluczeniem kobiet
w ciąży

•
•

Redukcja częstości spożywania alkoholu
i narkotyków – IS zmiany zachowania
mierzone w skali DALI i DAS u pacjentów
poddanych badaniom przesiewowym
(nieistotne klinicznie)
AE związane z badaniami przesiewowymi
i leczeniem 0,1% (hospitalizacja z powodu
bólu po wykonanej biopsji wątroby)
30–96% udział w badaniu

•
•

W projektowaniu badania przesiewowego
należy wziąć pod uwagę mnogość
kontekstów psychologicznych i społecznych
(poufność badań)
Wiedza odnośnie do powikłań choroby, tj.
HCC czy ryzyko przeszczepu oraz troska
o osoby bliskie, motywuje do badania
Doświadczenia i poglądy na temat badań
przesiewowych HCV są specyficzne dla
pewnych gr. ryzyka (więźniowie, narkomani)
Niemożliwie jest wnioskowanie
o skuteczności i bezpieczeństwie

Koszt realizacji programu

Koszty opracowania/ realizacji programu obejmują opracowanie i przygotowanie:
 protokołów postępowania,
 materiałów edukacyjnych,
 strategii edukacyjnej,

 kampanii społecznej

 Materiały edukacyjne i informacyjne (plakaty, ulotki, zaproszenia do

 kursu edukacyjnego dla pielęgniarek

 Szkolenia dla lekarzy POZ i pielęgniarek (wynagrodzenie dla

 szkoleń dla lekarzy

5000 zł x 2 szkolenia

wykładowców, wynajęcie sali, sprzętu, wyżywienie)

 Szkolenia dla beneficjentów programu

Edukacja

10 000 zł x 1 pakiet

badania, kwestionariusz uczestnika, informacje o wyniku badania)

Budżet
województwa

 Test na wykrycie przeciwciał anty-HCV (ELISA lub GIA)
 Test potwierdzający zakażenie, w przypadku pozytywnego

23 000 zł

wyniku testu anty-HCV (RIBA lub NAT/ RT-PCR)

Badani
a
217 500
zł

1500 zł x 2 szkolenia

Budżety jednostek
samorządów terytorialnych
i województwa 1:1

Koordynacja
20 000 zł

30 zł x 6000 badań
125 zł x 300 badań

 delegacje, nadzór merytoryczny, organizowanie szkoleń, 2000 zł x 10 ryczałt
mies.
obsługa administracyjna

Budżet
województwa

260
500 zł
Koszt
całkowity

DobreProgramyZdrowotne.pl – portal samorządowych
programów zdrowotnych

Nowoczesne, bezpłatne narzędzie pomocne w tworzeniu
projektów zdrowotnych zgodnie z wymogami AOTM

+

www.dobreprogramyzdrowotne.pl

HCV projekty samorządowe

Wnioski – Implikacje dla systemu
■

WZW typu C można skutecznie leczyć. Terapia podjęta na wczesnym etapie choroby
pozwala uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych, a koszt jednostkowy leczenia
wczesnego zakażenia HCV stanowi znikomy odsetek kosztów leczenia późnych
powikłań WZW typu C i pozwala zapobiec rozłożonym na wiele lat kosztom pośrednim
związanym z utraconą produktywnością. Najnowsze, rekomendowane przez
towarzystwa naukowe oraz znajdujące się w obecne już w systemie programów
lekowych, charakteryzują się niemal 100% skutecznością i mają korzystniejszy profil
bezpieczeństwa.

■

W Polsce osoby aktywnie zakażone HCV stanowią ok. 0,6% ogółu społeczeństwa, co
pozwala oszacować liczbę chorych na WZW typu C na poziomie ok. 231 tys. Niemniej,
ze względu na „cichy” przebieg choroby i brak systemowych działań ukierunkowanych
na diagnostykę HCV, szacuje się, że jedynie ok. 15% z nich jest świadoma swojej infekcji.
Pozostali stanowią potencjalne źródło nowych zakażeń, nie mogąc podjąć kroków
umożliwiających zapobieganie konsekwencjom toczącego się w ukryciu procesu
chorobowego i dowiadując się o nim dopiero wówczas, gdy jest już w
zaawansowanym i trudnym do leczenia stadium.

■

Znaczne zmniejszenie populacji zakażonych i chorych przyniesie znaczące korzyści
finansom publicznym oraz gospodarce.
28

Wyzwania:
Nawet jeśli więcej szczepień będzie refundowanych, jest ogromne pole
do działania dla samorządów w zakresie edukacji lokalnych
społeczności oraz …
Finansowania szczepień, które nie będą refundowane
Pomimo ograniczeń, są w Polsce samorządy będące pionierami w
profilaktyce i warto promować i popularyzować ich sukcesy!

CEESTAHC dla Dorosłych…

Profilaktyka pneumokoków u dorosłych
– recenzja Prof. Adama Antczaka

Zadania poszczególnych
szczebli
Poziom wojewódzki
• Stworzenie wojewódzkiego planu
współpracy i postępowania w
ramach programu
• Wyłonienie w trybie konkursowym
ośrodka koordynacyjnego na
poziomie województwa w oparciu o
doświadczenie w realizacji
programów zdrowotnych
związanych z szczepieniami
• Określenie procedur komunikacji i
postępowania w ramach programu
w tym dystrybucji szczepionek i
zbierania danych na temat
pacjentów i ewentualnych
odczynów poszczepiennych.
• Szczepionki kupują realizatorzy
wyłonieni w konkursie
• Zaangażowanie podmiotów
leczniczych na poziomie
województwa oraz poradni
specjalistycznych, Zaangażowanie
lekarzy w szkolenia,
• Koordynacja działań realizowanych
na poziomie gmin oraz powiatów.

Poziom powiatowy
• Zaangażowanie podmiotów
leczniczych na poziomie powiatu,
do realizacji programu.
• Zaangażowanie lekarzy
specjalistów w szkolenia oraz
ewentualne zgłaszanie działań
niepożądanych w ramach
oddziałów i poradni
specjalistycznych.
• Zaangażowanie pielęgniarek z
oddziałów do realizacji wsparcia
edukacyjnego wśród pacjentów z
grup ryzyka.
• Współpraca i koordynacja działań
na poziomie gminnym.

Poziom gminny
• Realizacja edukacji wśród
pacjentów i mieszkańców gminy –
zadania edukacyjne skierowane do
ogółu mieszkańców, mające na celu
podniesienie ogólnej świadomości
mieszkańców ze wskazaniem grup
ryzyka.
• Współpraca z lekarzami POZ na
terenie gminy oraz pielęgniarkami w
celu podniesienia ich świadomości
w zakresie zakażeń pneumokokami
oraz włączenia ich do realizacji
zadań z zakresu uświadamiania
pacjentów z grup ryzyka.
• Działania informacyjne za pomocą
lokalnych środków masowego
przekazu oraz liderów społeczności
lokalnej.

Podsumowanie
•
•
•
•

Samorządy są niezastąpione
Dzielmy się dobrymi praktykami
Konkludujmy w debacie publicznej
Walczmy o realizację dobrych programów
samorządowych
Gratulujemy sukcesów i
wskazywania innowacyjnych
rozwiązań!!!

Uwagi i wnioski NIK
W celu zwiększenia skuteczności realizacji przez samorządy programów
polityki zdrowotnej, a w konsekwencji poprawy zdrowia i jakości życia
mieszkańców, NIK wnosi o podjęcie przez Ministra Zdrowia następujących
działań:
stworzenie we współpracy z NFZ, Agencją Oceny Technologii Medycznej i
Taryfikacji, środowiskiem eksperckim i samorządowym zbioru dobrych
praktyk dotyczących samorządowych programów polityki zdrowotnej, wraz
z wzorcowymi programami, których tematyka powinna odnosić się do
najistotniejszych zidentyfikowanych problemów zdrowotnych Polaków;
zapewnienie stałego i adekwatnego do potrzeb źródła finansowania
samorządowych programów polityki zdrowotnej;
poprawę koordynacji działań podejmowanych w ramach programów pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego, a administracją rządową i NFZ.

NIK wnosi także do Ministra Zdrowia o zainicjowanie procesu
legislacyjnego mającego na celu dokonanie zmian w
obowiązujących przepisach dotyczących programów polityki
zdrowotnej, tak, aby:
zawierały upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw
zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wzorcowych
programów polityki zdrowotnej wraz z wytycznymi co do treści tych
programów;
uchylony został obowiązek opiniowania projektu programu polityki
zdrowotnej przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i
Taryfikacji, który został opracowany na podstawie programu
wzorcowego.

Dziękuje za uwagę
TJ.PRYCEL@CEESTAHC.ORG
+48 505 266 204

HCV projekty samorządowe

