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Stowarzyszenie CEESTAHC współpracuje z JST od 2009
roku. Nasze projekty edukacyjne dedykowane środowiskom samorządowym są skierowane na poprawę
jakości programów zdrowotnych. Umożliwia to efektywniejsze wykorzystanie pieniędzy.
Z roku na rok rosną wymagania stawiane projektom
samorządowych programów zdrowotnych. Oprócz
wymogów Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji muszą one też uwzględniać zadania z Narodowego Programu Zdrowia oraz priorytety zdrowotne Ministra Zdrowia. Każdy, kto próbuje spełnić
wszystkie te wymogi, wie że nie jest to łatwe.

Właśnie dlatego opracowujemy i udostępniamy samorządowcom modelowe programy zdrowotne, jako
wzorce spełniające wszelkie wymogi formalne oraz
zawierające propozycje interwencji o udowodnionej
skuteczności. Realizujemy też cykle debat, aby przekonać się jakie są problemy i oczekiwania samorządów
przy realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań
na polu ochrony zdrowia. Do udziału w spotkaniach
zapraszamy przedstawicieli JST wszystkich szczebli,
NFZ, szpitali, ZUS oraz instytucji nadzorujących. Dzięki swobodnej wymianie poglądów dochodzi często
do formułowania wniosków i tworzenia rozwiązań,
do których dotarcie drogą urzędową zajęłoby dużo
więcej czasu.

Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Tomasz Jan Prycel
Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
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Dlaczego HCV

Zakres projektu

Polska na tle innych krajów europejskich charakteryzuje się niskim współczynnikiem wykrywalności WZW
typu C. Do zdiagnozowania infekcji HCV dochodzi
przeważnie przypadkowo (np. podczas oddawania
krwi) lub gdy chory zgłasza się do lekarza z objawami
wątrobowymi w bardzo zaawansowanym stadium.
Eksperci apelują o poprawę tej sytuacji, jednak w Polsce brakuje systemowych rozwiązań mających na celu
kontrolę i opanowanie infekcji HCV, dorównujących
działaniom na rzecz HBV i HIV (system powszechnych
szczepień) i HIV (Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS).

Przeprowadzimy kilka debat w kluczowych województwach. Tematyka:

Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie
ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną
diagnostykę.
Zakres poruszanych tematów w trakcie konferencji
zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyć
będzie aspektów terapeutycznych oraz epidemiologicznych. Druga część zostanie poświęcona obecnym
rozwiązaniom systemowych - sposoby finansowania,
diagnostyki i profilaktyki. W trakcie debaty omówione
zostaną propozycje działań z punktu widzenia samorządu lokalnego przy zaangażowaniu lokalnych instytucji ochrony zdrowia.

● profilaktyka, terapia i dostępności do świadczeń
pacjentów z HCV i chorobami wątroby,
● rola poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia w kształtowaniu zakresu i form opieki,
● możliwości diagnostyczne i terapeutyczne,
● wycena i kontraktowanie świadczeń,
● określenie potencjalnej roli ośrodków
regionalnych.
W każdej lokalizacji będziemy współpracować
przy organizacji spotkania z samorządem szczebla
wojewódzkiego.
Zaproszeni goście:
● przedstawiciele płatnika (OW NFZ),
● przedstawiciele świadczeniodawców,
● lokalni politycy zdrowotni,
● eksperci zdrowia publicznego,
● samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego
i gminnego (urzędnicy i radni),
● przedstawiciele wojewody,
● przedstawiciele systemowych instytucji: GIS/ WSSE,
ZUS,
● wybrani lekarze klinicyści,
● przedstawiciele środowiska lekarskiego,
● pracodawcy,
● przedstawiciele katedr zdrowia publicznego
● organizacje pacjenckie.
Przed spotkaniem krótki briefing dla mediów.
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W trakcie spotkań zostanie zebrana ankieta nt. problematyki zakażeń HCV i chorób wątroby, roli samorządów oraz ich potrzeb w zakresie opracowania i realizacji samorządowych programów polityki zdrowotnej
Kluczowym elementem każdego spotkania będzie debata ekspertów wg uzgodnionego zakresu tematów,
z której będą rejestrowane wnioski i konkluzje.
Spotkania organizowane będą we współpracy z lokalnym samorządem szczebla wojewódzkiego, lokalnym
eksperckim środowiskiem medycznym oraz regionalnymi przedstawicielami płatnika publicznego.

rola samorządów
w profilaktyce

Scenariusz spotkania

1. Prezentacja kliniczna (epidemiologia, grupy ryzyka,

standardy postępowania, profilaktyka, obszary
niedoborów systemu).
2. Prezentacja kosztów płatnika (OW NFZ, ZUS).
3. Prezentacja wyników raportów dotyczących HCV.
4. Rola interesariuszy po nowelizacji Ustawy o świad-

czeniach finansowanych ze środków publicznych,
za szczególnym naciskiem na zadania samorządów
i wojewody.

Cele spotkań

5. Debata z udziałem przedstawicieli instytucji pub-

● uświadamianie wagi problemu HCV w poszczególnych regionach,

Kolejne możliwe kroki:

● uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb
regionalnych w zakresie chorób wątroby i ich
profilaktyki,

1. Opracowanie danych z ankiet i opracowanie doku-

● uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych
rozwiązań dla samorządów,
● wskazanie środków dla samorządów na realizację
zadań (budżet samorządu lub środki unijne w perspektywie do 2020),
● realizacja programów polityki zdrowotnej przez
samorządy w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych.
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licznych, klinicystów i ekspertów.

mentu zbiorczego.
2. Opracowanie wniosków z debat.
3. Opracowanie modelowego programu zdrowot-

nego w zakresie zakażeń HCV i chorób wątroby
w dwóch wariantach, zależnych od potrzeb
i zainteresowania.
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Agenda spotkania
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Możliwe będzie dostosowanie elementów agendy do
lokalnych priorytetów zdrowotnych, wskazanych podczas uzgodnień z Urzędami Marszałkowskimi.

Temat

Czas

Powitanie

10 min.

Problematyka wirusowego zapalenia wątroby: epidamiologia, diagnostyka, terapia
w świetle aktualnych standardów postępowania

20 min.

Wykrywanie WZW typu C w badaniach przesiewowych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego

15 min.

Przykłady projektów lokalnych

10 min.

Aspekt społeczny HCV.

15 min.

Koszty pośrednie, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy
Wystąpienie Przedstawiciela OW NFZ

20 min.

Wystąpienie przedstawiciela ZUS

15 min.

Wystąpienie przedstawiciela organizacji pozarządowej

10 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie
• wczesna diagnostyka
• samoświadomość pacjentów
• rehabilitacja
• terapia
• rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
• rola ubezpieczyciela

30 min.

Podsumowanie

5 min.

Poczęstunek
Łącznie czas spotkania ok. 3 godzin
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