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WSTĘP 

    PROGRAM ZDROWOTNY MOŻEMY ZDEFINIOWAĆ JAKO 
ZORGANIZOWANE DZIAŁANIE NA RZECZ ZDROWIA ZDEFINIOWANEJ 
POPULACJI PACJENTÓW LUB OSÓB ZDROWYCH PODDANYCH 
INTERWENCJI WEDŁUG OKREŚLONEGO SCHEMATU.  

    KOORDYNATOREM PROGRAMU MOŻE BYĆ PODMIOT LECZNICZY, 
KTÓREGO ROLI NIE NALEŻY MYLIĆ Z: 

•  SPONSOREM 

•  WYKONAWCĄ 

•  ODBIORCĄ 

•  PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO KONTROLI 



• MOŻNA	  TAKŻE	  ZAŁOŻYĆ,	  ŻE	  PROGRAMEM	  
ZDROWOTNYM	  NIE	  JEST	  USŁUGA	  
WYKONANA	  NA	  RZECZ	  POJEDYNCZEGO	  
PACJENTA	  I	  PRZEZ	  NIEGO	  OPŁACONA.	  

• Z	  PEWNOŚCIĄ	  WYKLUCZYĆ	  NALEŻY	  TAKŻE	  
BADANIA	  KLINICZNE.	  

WYŁĄCZENIA	  
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•  oznacza,	  że	  w	  praktyce	  cały	  szereg	  aktywności	  szpitala	  może	  być	  
traktowany	  jako	  program	  zdrowotny.	  

•  Akceptacja	  powyższego	  rozumowania	  otwiera	  drogę	  do	  bardziej	  
projektowego	  zarządzania	  podmiotem	  leczniczym	  co	  może	  
budzić	  pewien	  mentalny	  opór.	  

•  Po	  bliższej	  analizie	  wskazać	  można	  na	  szereg	  argumentów,	  które	  
taką	  tezę	  skutecznie	  obronią.	  

POWYŻSZE	  ZDEFIONOWANIE	  
PROGAMU	  ZDROWOTNEGO	  



ILUSTRACJA 
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W TYM, OBOWIĄZUJĄCYM MODELU,  
FUNKCJONUJEMY W CODZIENNEJ  

PRAKTYCE. 
MODEL TEN JEDNAK CORAZ  

BARDZIEJ EWOLUUJE W KIERUNKU  
PROGRAMOWANIA ŚWIADCZEŃ. 



• SPONSOR	  
• PUBLICZNY	  (nfz,	  organa	  administracja	  rządowej	  i	  
samorządowej)	  

• PRYWATNY	  (firma	  farmaceutyczna,	  pracodawca,	  
organizacja	  działająca	  nie	  dla	  zysku)	  

• W	  OKREŚLONYCH	  przypadkach	  odbiorca	  również	  
mógłby	  być	  jednocześnie	  sponsorem	  

• KOORDYNATOR/PODWYKONAWCA	  

IDENTYFIKACJA	  KLUCZOWYCH	  
PODMIOTÓW	  PROGRAMU	  

ZDROWOTNEGO	  	  



• WYKONAWCA	  
• OSOBA	  WYKONUJĄCA	  ZAWÓD	  MEDYCZNY	  
•  PODMIOT	  WSPIERACJĄCY	  

• ODBIORCA	  	  
•  PACJENT	  Z	  OKREŚLONYM	  ROZPOZNANIEM	  
• OSOBA	  NIE	  ZGŁASZAJĄCA	  WCZEŚNIEJ	  POTRZEBY	  
DIAGNOSTYKI	  I	  LECZENIA	  LECZ	  POTENCJALNIE	  
KWALIFIKUJĄCA	  SIĘ	  DO	  PRZEPROWADZENIA	  
INTERWENCJI	  	  
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• PODMIOT	  UPRAWNIONY	  DO	  KONTROLI	  
• 	  DŁUGA	  I	  ZNANA	  NAM	  WSZYSTKIM	  LISTA	  	  

IDENTYFIKACJA	  KLUCZOWYCH	  
PODMIOTÓW	  PROGRAMU	  

ZDROWOTNEGO	  	  



• OGRANICZONE	  ZASOBY	  POZOSTAJĄCE	  W	  
DYSPOZYCJI	  WŁADZ	  PUBLICZNYCH,	  KTÓRE	  BĘDĄ	  
KONCENTROWAŁY	  SIĘ	  NA	  ZASPOKOJENIU	  
KONKRETNYCH	  POTRZEB	  

• REALIZACJA	  	  ŚWIADCZEŃ	  W	  POSTACI	  PROGRAMU	  
POZWALA	  	  NA	  ŚCIŚLEJSZE	  USTALENIE	  WSKAZAŃ,	  CO	  
POPRAWIA	  ZARÓWNO	  EFEKTYWNOŚĆ	  
ZAANGAŻOWANYCH	  ŚRODKÓW	  JAK	  I	  WPROWADZA	  
NIEMAL	  „autokontrolę”	  WYDATKÓW	  	  

CZYNNIKI	  WYMUSZAJĄCE	  ZMIANĘ	  
PODEJŚCIA	  	  



•  ZWIĘKSZENIE	  PRZYCHODÓW	  
•  DOŚWIADCZENIE	  W	  ZARZĄDZANIU	  PROJEKTAMI	  
•  NABYCIE	  NOWYCH	  KOMPETENCJI	  POZWALAJĄCYCH	  NA	  
ROZSZERZANIE	  OFERTY	  

•  KAPITAŁ	  INSTYTUCJONALNY	  –	  W	  POSTACI	  SIECI	  PARTNERÓW	  
(M.IN.	  PODWYKONAWCÓW)	  ZWIĘKSZAJĄCYCH	  MOŻLIWOŚCI	  
DZIAŁANIA	  

•  MOŻLIWOŚĆ	  UZYSKANIA	  SPRZEDAŻY	  DODATKOWYCH	  USŁUG	  DLA	  
ODBIORCÓW	  PROGRAMU	  

•  POPRAWA	  JAKOŚCI	  WYKONYWANIA	  USŁUG	  I	  SAMEGO	  
ZARZĄDZANIA	  

KORZYŚCI	  DLA	  KOORDYNATORA	  



IDĄC DALEJ: DLACZEGO SAMEMU NIE 
STWORZYĆ PROGRAMU 

ZDROWOTNEGO? 

Ten, kto przeniósł górę, zaczął od małych kamyków...(przysłowie chińskie) 



PLANOWANIE – nie ma nic prostszego 

Kto może  
zostać  

sponsorem? 

Kto ma być odbiorcą, 
 jak do niego dotrzeć,  

zmotywować, zachęcić? 

Co możemy  
zaoferować? 

Jakie są nasze  
kompetencje? 

odbiorca 

Czy i jakie partnerstwo  
do realizacji mojego programu będzie  

najkorzystniejszym rozwiązaniem? 



WNIOSKI 

*Programy zdrowotne to TU i TERAZ a także coraz bardziej JUTRO 
ochrony zdrowia. 

** „Myślenie programem” pozwala na modyfikację dotychczasowych 
praktyk zarządczych – w rezultacie ułatwia zarówno ekonomizację 
działań jak i elastyczniejsze dostosowanie do wymogów otoczenia. 

*** Realizacja programów ułatwia także  przezwyciężenie 
solipsystycznych ograniczeń codziennego działania w kierunku lepszej 
kooperacji i budowanie przewagi nie na niszczeniu a tworzeniu relacji  

 

 



 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

 


