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Udar – każdy pacjent jest ważny
Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami
systemu ochrony zdrowia w obszarze profi laktyki udarów

Dotyczy: cyklu debat uświadamiających wagę problemu udarów, rolę samorządów w profi laktyce udarów, skalę 
kosztów pośrednich udarów oraz możliwości działania w ramach projektów samorządowych.

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Naszym Projektem chcemy podnieść  świadomość 
wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, zna-
czenia profi laktyki, wielkość kosztów społecznych 
oraz wskazać istotną rolę samorządów w nadawaniu 
ostatecznego kształtu dotykającym bezpośrednio 
pacjenta odgałęzieniom systemu ochrony zdrowia. 
Chcemy zaangażować kreatorów polityki zdrowotnej 
i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty nad 
rolą poszczególnych interesariuszy systemu ochrony 
zdrowia oraz tworzeniem modelowych nowoczesnych 
rozwiązań w kluczowych obszarach zdrowia publicz-
nego z zaangażowaniem samorządów.

Jako Stowarzyszenie CEESTAHC od wielu lat włączamy 
się w nurt konstruktywnej dyskusji nad tworzeniem 
systemu ochrony zdrowia opartego na świadomych 
i efektywnych rozwiązaniach. Wobec widocznych od 
lat trudności z centralnym zarządzaniem służbą zdro-
wia, kluczowym elementem może okazać się wzmoc-
nienie roli samorządów oraz stworzenie dogodnych 
warunków dla regionalnych koalicji, które wpłyną na 
poprawę opieki nad pacjentem w poszczególnych 
obszarach terapeutycznych.

Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umie-
ralności z powodu chorób naczyniowo-sercowych, 
w tym udarów mózgu jest strategicznym celem Naro-
dowego Programu Zdrowia 2007-2015.

W związku z nowelizacją Ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych fi nansowanych ze środków publicznych 
debata nad wdrażaniem nowych rozwiązań jest do-
skonale umiejscowiona w czasie. Posiadamy duży do-
robek w projektach dotyczących zdrowia publicznego 
i współpracy z samorządami oraz innymi instytucjami 
polskiego systemu ochrony zdrowia: GIS, NFZ, AOTM. 
Przez lata transparentnej działalności zdobyliśmy też 
zaufanie strony publicznej i potencjał merytoryczny 
pozwalający na swobodne poruszanie się w dowolnej 
tematyce dotyczącej systemu ochrony zdrowia.

W naszych poprzednich projektach wysoka jakość 
merytoryczna dyskusji w połączeniu z walorem edu-
kacyjnym i przystępnością przekazu przyczyniła się 
do zaangażowania regionalnych instytucji publicz-
nych w lepsze zabezpieczenie zdrowotne lokalnych 
społeczności.

 

Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC

Tomasz Jan Prycel
Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
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Zakres projektu

Planujemy przeprowadzenie debat w kluczowych 
województwach, z uwzględnieniem tematyki profi -
laktyki udarów, kwestii terapii oraz kontraktowania 
świadczeń i ich wyceny (AOTM), a także rehabilita-
cji osób po przebytym udarze przez pryzmat roli 
poszczególnych interesariuszy Systemu Ochrony 
Zdrowia w tych działaniach.

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, powiato-
wego 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 briefi ng dla mediów.
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W trakcie spotkania zostanie zebrana ankieta 
nt. problematyki udarów, roli samorządów oraz ich 
potrzeb w zakresie opracowania i realizacji samo-
rządowych programów zdrowotnych.

Kluczowym elementem każdego spotkania bę-
dzie debata ekspertów wg uzgodnionego zakresu 
tematów, z której będą rejestrowane wnioski i 
konkluzje na potrzeby rozwiązań lokalnych i moż-
liwości wykorzystania różnych źródeł fi nansowania 
dla programów polityki zdrowotnej.

Projekt powinien uzyskać patronaty właściwych 
instytucji oraz towarzystw naukowych (NIZP, 
a w dalszej perspektywie Polskie Towarzystwo 
Neurologiczne, Krajowy Konsultant w dziedzinie 
Zdrowia Publicznego).

Spotkania organizowane będą we współpracy 
z lokalnym samorządem szczebla wojewódzkiego, 
lokalnym eksperckim środowiskiem medycznym 
oraz regionalnymi przedstawicielami płatnika 
publicznego.

Spotkania będą realizowane od czerwca 2015 
do listopada 2015.

Przewidywana frekwencja: 45-70 osób
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Cele spotkań

uświadamianie wagi problemu udarów w poszcze-
gólnych regionach Polski

umieszczanie profi laktyki udarów w priorytetach 
zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb zdro-
wotnych województw oraz w planach zabezpiecze-
nia zdrowotnego (wojewoda)

uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb 
regionalnych w zakresie udarów i ich profi laktyki

uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych 
rozwiązań dla samorządów 

wskazanie środków dla samorządów na realizację 
zadań (budżet samorządu lub środki unijne w per-
spektywie do 2020)

realizacja programów polityki zdrowotnej przez 
samorządy w świetle nowelizacji Ustawy o świad-
czeniach fi nansowanych ze środków publicznych 
oraz implikacje Ustawy dla regionalnego systemu 
ochrony zdrowia.
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Scenariusz spotkania

Prezentacja kliniczna (epidemiologia, grupy ryzyka, 
standardy postępowania, profi laktyka, obszary 
niedoborów systemu).

Prezentacja kosztów płatnika (OW NFZ, ZUS).

Rola interesariuszy po nowelizacji Ustawy o świad-
czeniach fi nansowanych ze środków publicznych, 
za szczególnym naciskiem na zadania samorządów 
i wojewody.

Debata z udziałem przedstawicieli instytucji pub-
licznych, klinicystów i ekspertów.
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Temat Czas

Powitanie, oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego 10 min.

Problematyka  udarów-ekspert kliniczny 
Epidemiologia
Grupy ryzyka, profi laktyka
Postępowanie

•
•
•

25 min.

Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa i powroty do pracy 15 min.

Wystąpienie Przedstawiciela OW NFZ 20 min.

Wystąpienie przedstawiciela ZUS 15 min.

Wystąpienie nt pozyskiwania środków unijnych w zakresie projektów zdrowotnych 15 min.

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie profi laktyki udarów – NGO’s lokalnie 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 

•
•
•
•
•
•

45 min.

Podsumowanie 5 min.

Poczęstunek

Łącznie czas spotkania ok. 160 min.

Agenda spotkania Możliwe będzie dostosowanie elementów agendy do 
lokalnych priorytetów zdrowotnych, wskazanych pod-
czas uzgodnień z Urzędami Marszałkowskimi.


