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Warszawa, 18 marca 2016

Geneza Partnerstwa na Rzecz Zintegrowanej Opieki
Środowisko pomorskie od lat zaangażowane jest
w rozwijanie i promowanie rozwiązań zintegrowanej opieki
Przykładowe działania
►

Programy zdrowotne i kompleksowa opieka
np. SOPKARD, otyłość wśród dzieci

►

Realizacja programu
„Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013”

►

Opracowanie koncepcji Kompleksowej Ambulatoryjnej
Opieki Zdrowotnej

►

Realizacji wybranych projektów osiowych
Centrum Zintegrowanej Opieki i Telemedycyny

►

Przygotowanie koncepcji opieki senioralnej
integrującej opiekę zdrowotna i społeczną

POMORSKIE
Populacja: 2,3 mln
NFZ POW: 4 mld PLN

Podejmowane na Pomorzu działania maja na celu
stworzenia instytucjonalnych i organizacyjnych
warunków do dłuższego życia o lepszej jakości,
w oparciu o pacjentocentryczne rozwiązania
integrujące świadczenia zdrowotne ze sferą opieki
społecznej.
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Zmiana paradygmatu opieki zdrowotnej (i społecznej)

… z rozwiązań szpitalo-centrycznych przechodzimy
do rozwiązań zorientowanych na zweryfikowane potrzeby pacjentów
Opieka zintegrowana zapewni
kompleksowy i adekwatny
proces leczenia i opieki, przy
jednoczesnym zachowaniu jego
efektywności

Jakość
przy zachowaniu efektywności

Koordynacja
Szansa uzyskania lepszych
efektów leczenia oraz
komfortu pacjenta przy
zachowaniu efektywności
procesu

Telemedycyna, jako narzędzie
zintegrowanej opieki, będzie
istotnym wsparciem
w sprawowaniu opieki nad
pacjentem, gdy strony pozostają
w oddaleniu
(ciągłość, deinstytucjonalizacja)

Fragmentacja

POZ, AOS, szpitale
Ograniczona

Dostępność
przy zachowaniu efektywności

Pełna i wszędzie

Wykorzystanie nowych technologii i zmiana podejścia do procesu
leczenia pozwolą na umiejscowienie pacjenta w centrum systemu
zdrowia i reorganizację usług wokół niego
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Partnerstwo na Rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej
… reprezentuje szerokie spektrum interesariuszy,
… i jest otwarte dla kolejnych partnerów

Konwent
Województwa
Pomorskiego

Marszałek
Województwa
Pomorskiego

Gdański
Uniwersytet
Medyczny

Okręgowa Izba
Lekarska
Gdańsk
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Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
Gdańsk / Słupsk

Pomorski Oddział
Wojewódzki

Polskie Towarzystwo
Programów Zdrowotnych

Gdańska
Okręgowa
Izba Aptekarska

Pomorski Związek
Pracodawców Ochrony
Zdrowia

Cele Partnerstwa

… adresują główne wyzwania w zakresie zintegrowanej opieki
Poszukiwanie opartych na wiedzy naukowej i najlepszych światowych
praktykach, rozwiązań w zakresie zintegrowanej opieki i telemedycyny
przystających do polskich i regionalnych uwarunkowań,
Opracowanie i wdrażanie zintegrowanych ścieżek i rozwiązań opieki
nad pacjentami
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, mająca na celu
zwiększenie zaangażowania i roli pacjenta w systemie zdrowia
Rozwój, edukacja oraz szkolenie studentów i pracowników systemu
zdrowia w celu przygotowania ich do pracy w rozwiązaniach
zintegrowanej opieki
Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zintegrowanej opiece
Dążenie do uzyskania znaczącej roli w zakresie rozwiązań objętych
porozumieniem
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Wybrane prowadzone działania
Współpraca z zagranicznymi ośrodkami, np. Norwegian Centre for
Integrated Care and Telemedicine (Norwegia, Tromso)
Projekt ZIT:
Centrum Geriatrii (opieka senioralna)
Ograniczenie występowania nadwagi i otyłości u dzieci:
Program 6-10-14 dla Zdrowia

Rozwój Zintegrowanego System Opieki nad Chorymi
na ciężką POCHP
Wsparcie pacjentów / rodzin chorych na cukrzycę typu 1

Przygotowywanie i wdrażanie kompleksowych programów zdrowotnych
dla jednostek samorządu terytorialnego
Przygotowanie do implementacji propozycji wynikających
ze studium wykonalności dla Centrum Badawczo-Wdrożeniowego
Programów Zintegrowanej Opieki i Telemedycy
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Pomorskie Partnerstwo
na Rzecz Zintegrowanej
Opieki Zdrowotnej
Sekretariat
Polskie Towarzystwo
Programów Zdrowotnych
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 42 a
Tel:+ 48 58 349 1543, Fax: +48 58 349 15 48
www.ptpz.pl
e-mail: center@gumed.edu.pl
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