Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia –
stan realizacji
Rocznego Planu Działania
na 2015 r. oraz założenia na 2016 r.

Plan prezentacji

 Informacja na temat działań podjętych w 2015 r. i stanu ich realizacji.
 Założenia dot. zaplanowanych działań na 2016 r.

Działanie 5.1

Programy profilaktyczne

Działania 5.1 – stan realizacji w 2015 r.

•

•
•
•

Akceptacja założeń projektu pozakonkursowego, w tym listy jednostek chorobowych
dla których będą opracowane programy profilaktyczne, przez Komitet Sterujący ds.
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia – lipiec 2015 r.;
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono we wrześniu 2015 r.;
Wydanie decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 06.11.2015 r.;
Rozpoczęcie prac nad programem wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia
stawów oraz programem profilaktyki nowotworu głowy i szyi.

Działanie 5.1 – założenia na 2016 r.
•

W ramach projektu pozakonkursowego prowadzone będą prace nad co najmniej
3 programami profilaktycznymi (RZS - kontynuacja, program profilaktyki raka płuc,
pogram profilaktyki chorób wieńcowych);

•

Ogłoszenie konkursu w ramach programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi –
I kwartał 2016 r.

•

Ogłoszenie konkursu w ramach programu wczesnego wykrywania
reumatoidalnego zapalenia stawów – III kwartał 2016 r.

•

Ogłoszenie konkursu w ramach programu profilaktyki naczyń mózgowych – IV
kwartał 2016 r.

•

Łączna alokacja na konkursy profilaktyczne w 2016 r.: 45 mln PLN

Działanie 5.1 – założenia dot. kryteriów wyboru projektu
w ramach konkursów ogłaszanych w 2016 r.
•
•

•
•
•
•

Doświadczenie i potencjał naukowy jako kluczowe kryterium wyboru
projektodawców;
Wymóg formalnej współpracy projektodawcy z placówkami świadczącymi podstawową
opiekę zdrowotną (POZ);
Obligatoryjne działania w projektach: edukacja zdrowotna, szkolenia dla pracowników
POZ;
Osoby w wieku aktywności zawodowej jako grupa docelowa projektu;
Limit złożonych wniosków – 1 wniosek;
Premiowanie projektów partnerskich z co najmniej jedną organizacją pozarządową
reprezentująca pacjentów i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie
działań profilaktycznych dot. chorób objętych programem oraz projektów partnerskich
z partnerem społecznym reprezentującym interes podmiotów świadczących

Działanie 5.2

Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz
wysokiej jakości usług zdrowotnych

Działanie 5.2 – stan realizacji w 2015 r.
•

•
•

•

Konkurs na tworzenie i funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
– ogłoszony: lipiec 2015 r.;
Nabór wniosków trwał od 31.08.2015 r. do 30.10.2015 r. W odpowiedzi na konkurs
wpłynęło 148 wniosków;
W dniu 23.10.2015 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu
pozakonkursowego dot. opracowania modeli opieki koordynowanej - etap I (NFZ).
Okres realizacji projektu: 01.10.2015 r. – 31.12.2016 r. Całkowita wartość projektu
– 6 mln PLN.
W dniu 22.09.2015 r. wydano decyzję o dofinansowanie projektu dot. mapowania
potrzeb zdrowotnych (DAS). Okres realizacji projektu: 01.06.2015 r. - 31.12.2018 r.
Całkowita wartość projektu - 34 993 340,00 PLN.

Działanie 5.2 – założenia na 2016 r.
•

Konkurs w ramach wspierania działań na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz
idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m. in.
wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami
pacjenckimi – I kwartał 2016 r.

•

Konkurs dla organizatorów szkolenia pracowników administracyjnych
i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika
i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych
i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia – II kwartał 2016 r.

Działanie 5.2 – założenia konkursu dotyczącego rozwoju
dialogu społecznego
•
•
•

•
•

Alokacja: 5 mln PLN;
Wsparcie współpracy administracji państwowej z organizacjami pacjenckimi;
Realizacja działań związanych z poprawą współpracy administracji systemu ochrony
zdrowia z organizacjami pacjenckimi, w tym prowadzeniem konsultacji społecznych,
przygotowaniem opinii, ekspertyz, wymiana dobrych praktyk etc.;
Wypracowanie rekomendacji dot. poprawy jakości opieki nad pacjentem, w tym
w szczególności w zakresie poprawy jakości opieki nad pacjentem onkologicznym;
Premiowanie formalnej współpracy NGO z administracją państwową.

Działanie 5.2 – założenia konkursu dotyczącego poprawy
efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

•
•

•

Alokacja: 25 mln PLN;
Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi,
jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego;
Premiowany udział osób współpracujących z POZ.

Działanie 5.3

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach
medycznych

Działanie 5.3 – stan realizacji w 2015 r.
•

•
•
•

•

•

Konkurs na przygotowanie i wdrożenie programów rozwojowych dot. upraktycznienia
kształcenia na kierunkach medycznych – ogłoszony: lipiec 2015 r. w dniu 9.11.2015 r.
zakończono nabór wniosków.
Konkurs dot. rozwoju kompetencji pielęgniarskich – ogłoszony: październik 2015 r.
Konkurs dot. kompetencji zamawianych – ogłoszony: listopad 2015 r.
W dniu 04.11.2015 r. wydano decyzję o dofinansowanie projektu pozakonkursowego
w zakresie rozwoju kompetencji pielęgniarskich (DPiP). Okres realizacji projektu:
01.10.2015 r. – 31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu - 10 583 307,00 PLN.
W dniu 05.11.2015 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu
pozakonkursowego dot. wsparcia systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy
(CMKP). Okres realizacji projektu: 01.08.2015 r. – 28.02.2022 r. Całkowita wartość
projektu – 89 997 771,09 PLN.
W 2016 nie są planowane nowe działania w ramach działania 5.3

Działanie 5.4

Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr
medycznych

Działanie 5.4 – stan realizacji w 2015 r.
•

Konkurs dotyczący kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach
związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi – ogłoszony:
październik 2015 r.

Działanie 5.4 - założenia dotyczące konkursów planowanych
do ogłoszenia w 2016 r.
•

•

Konkurs na doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych
z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych
dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych.
Konkurs na kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach
niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb
epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy
zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki
zdrowotnej.

Działanie 5.4 – założenia konkursu dotyczącego
doskonalenia zawodowego pracowników innych zawodów
•
•

•
•

Alokacja przewidziana na konkurs: 10 mln PLN
Projekt adresowany jest osób, które zatrudnione są w publicznym systemie ochrony zdrowia
(tj. są to osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie
leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ) i wykonują czynności zawodowe:
- ratownika medycznego lub
- dyspozytora medycznego lub
- pilota Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub
- fizjoterapeuty lub
- terapeuty środowiskowego lub
- opiekuna medycznego lub
- diagnosty laboratoryjnego.
Premiowanie projektów dedykowanych pracownikom podmiotów świadczących
podstawową opiekę zdrowotną.
Projekt przewiduje przeprowadzenie walidacji kwalifikacji uzyskanych w projekcie przez
jego uczestników.

Działanie 5.4 – założenia konkursu dotyczącego kształcenia
podyplomowego lekarzy
•
•

•
•

Alokacja przewidziana na konkurs: 40 mln PLN.
Zakres tematyczny szkoleń oferowanych w ramach projektów będą dotyczy zagadnień
medycznych związanych z wczesnym wykrywaniem oraz leczeniem:
– chorób układu krążenia,
– chorób nowotworowych,
– chorób i zaburzenia psychicznych,
– chorób układu kostno-stawowo – mięśniowego,
– choroby układu oddechowego.
Projekt przewiduje przeprowadzenie walidacji kwalifikacji uzyskanych w projekcie
przez jego uczestników.
Co najmniej 30 % uczestników projektu będą stanowiły osoby zatrudnione (bez
względu na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową
opiekę zdrowotną (kryterium premiujace)

Dziękuję za uwagę

