SCHEMAT PROGRAMU ZDROWOTNEGO*
Strona tytułowa
•

Nazwa programu

•

Okres realizacji programu

•

Autorzy programu

1. Opis problemu zdrowotnego
a. Problem zdrowotny
b. Epidemiologia (zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt. 1-3 ustawy[1] i Rozp. MZ z
21.08.09 r.[4])
c. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja
kwalifikująca się do włączenia do programu
d. Obecne postępowanie w omawianym problemie zdrowotnym ze szczególnym
uwzględnieniem
gwarantowanych
świadczeń
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
e. Uzasadnienie potrzeby wdroŜenia programu
2. Cele programu
a. Cel główny
b. Cele szczegółowe
c. Oczekiwane efekty
d. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu
3. Adresaci programu (populacja programu)
a. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest moŜliwe
b. Tryb zapraszania do programu
4. Organizacja programu
a. Części składowe, etapy i działania organizacyjne
b. Planowane interwencje
c. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników
d. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu
e. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi
finansowanymi ze środków publicznych
f. Sposób zakończenia udziału w programie i moŜliwości kontynuacji
otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeŜeli
istnieją wskazania
g. Bezpieczeństwo planowanych interwencji
*

Przed przystąpieniem do tworzenia programu zdrowotnego na podstawie niniejszego schematu proszę
zapoznać się ze wskazówkami przedstawionymi w oddzielnym zbiorze.
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h. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu
i. Dowody skuteczności planowanych działań (zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt. 4, 5 i
6 ustawy[1])
i. Opinie ekspertów klinicznych
ii. Zalecenia, wytyczne i standardy dotyczące postępowania w problemie
zdrowotnym, którego dotyczy wniosek
iii. Dowody skuteczności (efektywności klinicznej) oraz efektywności
kosztowej
iv. Informacje nt. podobnych programów zdrowotnych wykonywanych w
zgłaszającej program lub w innych jednostkach samorządu
terytorialnego (jeŜeli są dostępne)
5. Koszty
a. Koszty jednostkowe
b. Planowane koszty całkowite (zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt. 7 ustawy[1])
c. Źródła finansowania, partnerstwo
d. Argumenty przemawiające za tym, Ŝe wykorzystanie dostępnych zasobów jest
optymalne
6. Monitorowanie i ewaluacja
a. Ocena zgłaszalności do programu
b. Ocena jakości świadczeń w programie
c. Ocena efektywności programu
7. Okres realizacji programu

Opracowano na podstawie
1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z
dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac
nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. Urzędowy Ministerstwa
Zdrowia z 2010 nr 4 poz. 32);
3. Zarządzenie nr 8/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad
opracowywania przez NFZ terapeutycznych programów zdrowotnych
(http://www.nfz.gov.pl/bip/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3071);
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów
zdrowotnych (Dz.U. 2009, 137, poz. 1126)
5. Uchwała Nr. 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2007-2015
http://bip.mz.gov.pl/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=243
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6. Wurzbach ME (ed.). Community Health Education and Promotion—A Guide to
Program Design and Evaluation. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland,
2002 (dostępna on-line w Google_books, np. http://books.google.pl)
7. Porteous NL, Sheldrick BJ, Stewart PJ. The logic model: a blueprint for describing
programs. http://www.phac-aspc.gc.ca/php-psp/pdf/toolkit/logic_model_e.pdf
Materiały dodatkowe dotyczące ewaluacji programów z zakresu zdrowia publicznego
1. Annotated inventory of evaluation Tools and Resources. Public Health Research,
Education and Development (PHRED) Program, October 2009 (wykaz i omówienie
narzędzi do ewaluacji programów zdrowotnych – kanadyjskich, amerykańskich i
australijskich; wykorzystano opisy budowy programów zawarte w niektórych źródłach
wymienionych w tabeli na str. 3) http://www.phredredsp.on.ca/Docs/Annotated%20Inventory%20of%20Evaluation%20Tools%20and%2
0Resources_PHRED_Oct%202009.pdf

3

