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Wprowadzenie
Zdrowie w RPO WP 2014 – 2020:
• Działanie 7.1. Zasoby ochrony zdrowia (EFRR)
• Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne (EFRR)
• Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy (EFS)

Regionalny Program Zdrowotny
• „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe
ramy strategiczne”
• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020

Wprowadzenie
Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy:
• Poddziałanie 5.4.1 Zdrowie na rynku pracy – Mechanizm ZIT
• Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy
Regionalny Program Zdrowotny – 3 moduły:
• Choroby specyficzne dla regionu
• Czynniki ryzyka w miejscu pracy
• Rehabilitacja lecznicza
+

Działania wzmacniające krajowe programy profilaktyczne

Wprowadzenie
Choroby
będące
istotnym
specyficznym
problemem
zdrowotnym regionu, które wykraczają poza 5 ogólnopolskich
grup chorób realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia
w ramach POWER jako osobne programy.
5 ogólnopolskich grup chorób - 15 Programów profilaktycznych
(w rozumieniu jednostek chorobowych):
• choroby nowotworowe (1),
• choroby układu krążenia (2),
• choroby układu oddechowego (3),
• choroby układu kostno-stawowego (4),
• choroby psychiczne (5)

Wprowadzenie
Lp.

Jednostki chorobowe wybrane przez MZ - Centralne

Jednostki chorobowe wybrane przez DZ –
epidemiologia w województwie pomorskim

1

nowotwory płuc

nowotwory jelita grubego*

2

nowotwory skóry

nowotwory sutka*

3

nowotwory głowy i szyi

cukrzyca

4

nowotwory - programy badań genetycznych w kierunku
określenia predyspozycji do rozwoju chorób nowotworowych

choroby tarczycy

5

przewlekła obturacyjna choroba płuc

przewlekłe choroby układu trawiennego

6

choroby naczyń mózgowych

choroby obwodowego układu nerwowego

7

choroby układu sercowo - naczyniowego

otyłość

8

hipertensja (nadciśnienie tętnicze)

choroby oczu

9

miażdżyca tętnic

10

reumatoidalne zapalenie stawów

11

choroby kręgosłupa

12

osteoporoza

13

psychoza

14

zaburzenia depresyjne (program zapobiegania
samobójstwom)

15

zaburzenia odżywiania na podłożu psychicznym
* wchodzi w program populacyjny

Charakterystyka modułów
Moduł I – Choroby specyficzne dla regionu – CUKRZYCA

• Uzasadnienie: zachorowalność w województwie pomorskim na
cukrzycę plasuje się na 1. miejscu w Polsce
• Cel: zwiększenie skali działań profilaktycznych z zakresu
cukrzycy i otyłości dla pracujących mieszkańców województwa
pomorskiego
• Możliwość połączenia poddziałania 5.4.1 z 5.4.2. przy zgodzie
ZIT

Charakterystyka modułów
Moduł I – Choroby specyficzne dla regionu – CUKRZYCA

Wartością dodaną będzie szersze oddziaływanie na całe
spektrum tzw. chorób cywilizacyjnych, w tym przede wszystkim:
• choroby układu krążenia,
• choroby narządu ruchu
• nowotwory,
a w efekcie całościowe umacnianie potencjału zdrowia osób
w wieku produkcyjnym.

Charakterystyka modułów
Moduł II – Czynniki ryzyka w miejscu pracy

• Cel: zwiększenie skali działań profilaktycznych z zakresu
chorób cywilizacyjnych wynikających ze specyfiki zakładu pracy
oraz minimalizowanie czynników wpływających negatywnie na
zdrowie

Charakterystyka modułów
Moduł III – Rehabilitacja lecznicza – choroby układu
krążenia z cukrzycą typu II

• Cel: ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych z zakresu
rehabilitacji medycznej osób narażonych na opuszczenie rynku
pracy z powodu czynników zdrowotnych

Harmonogram prac

Faza
Koncepcyjna

Założenia
merytoryczne (fiszki)

Ministerstwo Zdrowia

Opinia MZ o zgodności
z Policy Paper

Komitet Sterujący EFSI
w sektorze zdrowia

Faza
opracowania

Faza realizacji

Opracowany program

Zgodnie z ogólnymi zasadami
określonymi w systemie
realizacji właściwego
Programu Operacyjnego

Agencja Oceny
Technologii
Medycznych i
Taryfikacji (AOTMiT)

Monitoring i Ewaluacja
RPZ

Ocena pozytywna lub
warunkowa

Ocena zgłaszalności
Ocena jakości świadczeń
Ocena skuteczności

Alokacja środków finansowych
W ramach działania 5.4. alokacja wynosi:
78 282 771,71 PLN (z budżetem państwa i wkładem własnym)

Na RPZ dotyczące:
 chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu,
 eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
 rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy:

85 % z całości alokacji - 66 540 355,95 PLN
Krajowe programy profilaktyczne:
15 % z całości alokacji - 11 742 415,76 PLN
(z budżetem państwa i wkładem własnym)

Alokacja środków finansowych
Poddziałanie 5.4.1. i 5.4.2 alokacja (przy udziale ZITu):

78 282 771,71 PLN
85%

15%

66 540 355,95 PLN
Moduł I.
Choroby będące
istotnym problemem
zdrowotnym
regionu
(Cukrzyca)

15%

Moduł II.
Eliminowanie
zdrowotnych
czynników ryzyka
w miejscu pracy

Moduł III.
Rehabilitacja
medyczna
ułatwiająca powroty
do pracy

30%

40%

23 484 831,51

31 313 108,68

11 742 415,76
3 914 136,42

11 742 415,76 PLN

7 828 279, 34
(ZIT)

Działania
wzmacniające
krajowe programy
profilaktyczne

RPZ – Alokacja środków finansowych
Podział procentowy na poszczególne moduły RPZ:
I. Regionalny Program Profilaktyczny w zakresie cukrzycy w
województwie pomorskim

15 %

– zgodnie z wytycznymi maksymalna alokacja może wynosić 15%

II. Regionalny Program Profilaktyczny w zakresie
eliminowania czynników ryzyka w miejscu pracy

30 %

III. Rehabilitacja medyczna ułatwiająca powroty do pracy

40%

RPZ- Postęp prac
• Moduł I
Choroby będące istotnym problemem zdrowotnym regionu (Cukrzyca)

15% alokacji z 66 540 355,95 PLN =
ZPT
3 914 136,42 populacja 11 powiatów
BYTÓW
CHOJNICE
CZŁUCHÓW
KOŚCIERZYNA
KWIDZYN
LĘBORK
MALBORK
SZTUM
STAROGARD GD.
P. SŁUPSK
M. SŁUPSK
(popul. produkc. 564 650)

11 742 415,76 zł
ZIT
7 828 279,34 populacja 9 powiatów

GDAŃSK
GDYNIA
SOPOT
KARTUZY
NOWY DWÓR GD.
PUCK
TCZEW
WEJHEROWO
PRUSZCZ GD.
(popul. produkc. 893 754)

Populacja ogółem i wiek produkcyjny- powiaty

• ZPT MOF (11)

878 881 w tym 564 650

• ZIT OMT (9)

1 413 571 w tym 893 754

Harmonogram RPZ cukrzyca 2
Analiza
• Przygotowanie przetargu
• Ogłoszenie przetargu
• Wyłonienie realizatora
• Zakończenie zadania
Opracowanie
• Powołanie grupy roboczej
• Przygotowanie dokumentu RPZ
Zatwierdzenie Zarząd WP
wysłanie do AOTM
• Opinia AOTM
Realizacja
• Przygotowanie konkursu
• Ogłoszenie realizatorów

sierpień-wrzesień 2016
październik 2016
listopad 2016
styczeń 2017
listopad 2016
marzec 2017
marzec 2017
marzec-kwiecień 2017
maj 2017
czerwiec 2017
sierpień 2017

Grupa robocza RPZ cukrzyca
•

Katarzyna Lewińska

Urząd Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk

•

Małgorzata Jarystow

Urząd Miasta Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

•

Barbara Sinkiewicz

•

Beata Biełacka

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Powiat Pucki, ul Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

