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II. Opis problemu zdrowotnego 

a. Problem zdrowotny 

Celem prewencji chorób sercowo-naczyniowych1 jest zmniejszenie częstości 
występowania pierwszych lub kolejnych zachorowań oraz zapobieganie niepełnosprawności 
i przedwczesnym zgonom. 
Wytyczne europejskich i polskich towarzystw medycznych wyraźnie wskazują, że w prewencji 
chorób sercowo-naczyniowych należy podjąć długofalowe i konsekwentne działania, 
pozwalające istotnie zmniejszyć narażenie na modyfikowalne czynniki ryzyka2. 
Istnieją dwa podejścia do prewencji chorób układu krążenia: 

• strategia ogólnopopulacyjna, 

• strategia wysokiego ryzyka. 
 
Strategia ogólnopopulacyjna polega na wywieraniu korzystnego wpływu na 

uwarunkowania zdrowia całej populacji - zarówno chorych, jak i zdrowych. Należą tu 
działania obejmujące promocję zdrowia i edukację zdrowotną. W ramach strategii 
ogólnopopulacyjnej prowadzi się takie działania, jak: tworzenie odpowiednich uwarunkowań 
prawnych, budowanie odpowiedniej infrastruktury, zaopatrzenia itp. Strategia ta jest 
domeną zdrowia publicznego i powinna być realizowana przede wszystkim przez jednostki 
administracji państwowej i inne instytucje użyteczności publicznej we współpracy ze 
środkami masowego przekazu. Programy realizowane w zakresie strategii 
ogólnopopulacyjnej przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy dotyczącej zagrożenia 
chorobami sercowo-naczyniowymi i zwiększają motywację do indywidualnych działań 
zmierzających do jego zmniejszenia. 
 

Strategia wysokiego ryzyka polega na aktywnym wyszukiwaniu wszystkich zagrożonych 
osób i objęciu ich odpowiednią opieką. Jest zwykle domeną instytucji opieki zdrowotnej. 
Pierwszym zadaniem w strategii wysokiego ryzyka jest aktywne zidentyfikowanie 
zagrożonych osób, do czego służą badania przesiewowe prowadzone w populacjach 
narażonych na zachorowanie. W organizacji takich badań obowiązuje kilka zasad: 

• nie należy podejmować badań przesiewowych, jeżeli nie są zapewnione odpowiednie 
środki do poradnictwa i długotrwałej opieki, 

• badania przesiewowe ograniczone do grup o wysokim ryzyku są bardziej opłacalne 
niż badania masowe, 

• badania przesiewowe wykonuje się w celu określenia modyfikowalnego ryzyka, a nie 
stwierdzenia poszczególnych czynników ryzyka, określenie ryzyka musi więc być 

                                                           

1 Choroby sercowo-naczyniowe – choroby układu krążenia na tle miażdżycy. Należą tu: przebyty ostry zawał 
serca, ostry zespół wieńcowy, rewaskularyzacja w obrębie tętnic  wieńcowych i innych tętnic, udar mózgu                       
i przemijający napad niedokrwienny, tętniak aorty, choroba tętnic obwodowych (wg: Wytyczne ESC dotyczące 
prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 r. Kardiologia Polska 
2016;74:821-936).  

 
2 Modyfikowalne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych obejmują przede wszystkim: palenie 
papierosów, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji 
lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), zmniejszone stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości 
HDL, cukrzyca, otyłość, otyłość brzuszna, siedzący tryb życia, dieta aterogenna, czynniki psychospołeczne                       
i socjoekonomiczne (wg Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki Tom 1. Red. Piotr Podolec, Medycyna 
Praktyczna, Kraków 2007) 
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oparte na łącznym określeniu istotnych czynników ryzyka, a nie może się skupiać na 
pojedynczym teście, gdyż zachorowania są wynikiem działania wielu czynników, 

• istotne jest zwrócenie uwagi na ekonomiczne aspekty badań przesiewowych, w tym 
przede wszystkim: dobór tanich, prostych, ale efektywnych metod. [Podręcznik 
Polskiego Forum Profilaktyki Tom 1. Red. Piotr Podolec, Medycyna Praktyczna, 
Kraków 2007]. 

Badania przesiewowe powinny umożliwić wykrycie głównych modyfikowalnych 
czynników ryzyka, tj. palenia tytoniu, nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii3, małej aktywności 
fizycznej, nadwagi, otyłości, określenie ryzyka ogólnego na podstawie tablic SCORE4 oraz 
stwierdzenie występowania cukrzycy, choroby wieńcowej serca, choroby naczyń mózgowych 
i miażdżycy naczyń obwodowych. Ten zakres badań pozwoli lekarzowi na podejmowanie 
racjonalnych decyzji co do dalszego leczenia. 

Skuteczność i korzyść ekonomiczna z działań prewencyjnych prowadzonych w ramach 
strategii wysokiego ryzyka jest tym większa, im wyższe jest ryzyko osób.  

 
Prewencja wtórna 
Osoby z objawami choroby sercowo-naczyniowej należą do grupy o bardzo dużym 

ryzyku i powinny pilnie zostać objęte interwencją. Rozpoznanie choroby, poza podjęciem 
leczenia, powinno się wiązać z poinformowaniem pacjenta o jego chorobie i o możliwościach 
zmniejszenia ryzyka wystąpienia zgonu lub innej ostrej manifestacji choroby, głównie zawału 
serca i udaru mózgu. Informację należy uzupełnić działaniami motywującymi do 
długofalowego podporządkowania się zaleceniom lekarskim i dokonania odpowiednich 
zmian stylu życia, a także poddania się kontroli skuteczności podjętych działań. Między 
innymi program powinien obejmować rzucenie palenia tytoniu, modyfikację diety, 
zwiększenie aktywności fizycznej, kontrolę ciśnienia tętniczego, hiperlipidemii i cukrzycy, 
poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz stosowanie leków profilaktycznych.  
 

Prewencja pierwotna 
Interwencja w ramach programu prewencji pierwotnej powinna być podejmowana 

bezpośrednio po wykryciu podwyższonego ryzyka w czasie badania przesiewowego. 
Najlepiej, by prowadził ją ten sam zespół, który przeprowadza badanie.  
Konsekwencją oceny ryzyka będzie wyłonienie grupy osób o podwyższonym ryzyku, które 
powinny zostać objęte opieką. Na tym etapie lekarz prowadzący powiadomiony o wyniku 
oceny ryzyka musi podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta do udziału w programie 
edukacyjnym realizowanym w strukturze podstawowej opieki zdrowotnej lub w przypadku 
osób z wykrytą chorobą naczyniowo-sercową w wyspecjalizowanej jednostce. Na podstawie 
oceny ogólnego ryzyka (na podstawie tablic SCORE) lekarz prowadzący będzie miał też 
możliwość zlecenia nowego leczenia lub modyfikacji dotychczasowego. Zespół odpowiednio 
przeszkolonych pielęgniarek i edukatorów zdrowotnych może następnie podjąć wszystkie 
zadania związane z przekazaniem odpowiedniego zakresu wiedzy, organizując cykliczne 
interaktywne szkolenia, grupy wsparcia, a także dopilnowując wykonania badań kontrolnych.  

 

                                                           

3 Zwiększonego stężenia cholesterolu LDL, trójglicerydów lub zmniejszonego stężenia cholesterolu HDL 
4 Tablice SCORE służą do określenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu kolejnych 10 lat                  
u osób bez chorób sercowo-naczyniowych i bez cukrzycy. Ryzyko określa się na podstawie wieku, płci, wartości 
ciśnienia tętniczego skurczowego, stężenia cholesterolu całkowitego lub LDL oraz palenia papierosów. 
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Prewencja poprzez redukcję narażenia na uznane czynniki ryzyka jest 
najskuteczniejszą metodą zwalczania chorób sercowo-naczyniowych, a zmiany w narażeniu 
na te czynniki pozwalają w znacznym stopniu wyjaśnić spadkowy trend umieralności                            
z powodu tych chorób. W badaniu IMPACT Poland potwierdzono, że korzystnym, aczkolwiek 
daleko mniejszym od pożądanych, zmianom w narażeniu na czynniki ryzyka, można przypisać 
54% obniżenia się umieralności w powodu choroby wieńcowej w Polsce w latach 1991-2005 
[Bandosz P i wsp. BMJ 2012]. 

Regularna aktywność fizyczna obniża ryzyko wielu niepożądanych zdarzeń 
zdrowotnych w szerokim przedziale wiekowym. U osób z czynnikami ryzyka choroby 
wieńcowej, u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz u osób zdrowych 
aktywność fizyczna powoduje redukcję śmiertelności ogólnej i z powodu chorób sercowo-
naczyniowych o 20–30% w modelu odpowiedzi na dawkę. Wykazano, że aktywność fizyczna 
wpływa korzystnie na wiele czynników ryzyka, takich jak: nadciśnienie tętnicze, cholesterol 
LDL-C i nie-HDL, masa ciała i cukrzyca typu 2. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet                      
i wywiera działanie w szerokim przedziale wiekowym - od dzieciństwa do późnej starości. 
Siedzący tryb życia jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo-
naczyniowych, niezależnie od aktywności fizycznej [Wytyczne ESC, Kardiologia Polska 
2016;74:821]. Wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pracownicy ochrony zdrowia 
powinni oceniać stopień aktywności fizycznej u każdej osoby. Powinni oni również 
przestrzegać przed brakiem aktywności i pomagać w dodawaniu aktywności fizycznej do 
życia codziennego. Trzeba stosować porady dotyczące właściwego rodzaju wysiłku i sposobu 
uzyskiwania postępów. Ponadto należy pomagać pacjentom w ustalaniu osobistych celów 
służących osiągnięciu i utrzymaniu korzystnych rezultatów. Dlatego należy zachęcać 
poszczególne osoby do znalezienia sobie rodzaju aktywności, z której mogą czerpać radość 
i/lub którą mogą uwzględnić w życiu codziennym, gdyż takie aktywności są trwalsze. W celu 
uzyskania bardziej skutecznej zmiany behawioralnej klinicyści powinni poszukiwać 
praktycznych rozwiązań, by pokonać bariery w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. Z tego 
względu kluczowe jest połączenie podstawowej opieki medycznej z lokalnymi strukturami 
zajmującymi się aktywnością, rekreacją i sportem [Wytyczne ESC, Kardiologia Polska 
2016;74:821]. Należy skracać czas spędzany na siedzeniu poprzez aktywne przemieszczanie 
się (jazdę na rowerze lub chodzenie), robienie sobie przerw w wydłużonych okresach 
siedzenia i ograniczanie czasu spędzanego przed monitorem. Krótkie ćwiczenia są bardziej 
efektywne kosztowo niż nadzorowane zajęcia na siłowni lub programy prowadzone przez 
instruktora. 

b. Epidemiologia 

(zgodnie z zapisami art. 31a ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych) 
  

Polska. Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. Wśród 
nich dominuje choroba niedokrwienna serca i zawał serca, które stanowią 78,3% ogółu 
zgonów z powodu chorób krążenia. W momencie zachorowania 54% chorych nie ukończyło 
70 roku życia a 43% nie ukończyło 65 roku życia a więc znajdowało się w grupie osób 
potencjalnie aktywnych zawodowo [Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia, Red. 
G. Kopeć i wsp. Medycyna Praktyczna 2015]. Według danych GUS z 2013 r. renty z tytułu 
niezdolności do pracy wypłacane w ramach pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych 
przeciętnie miesięcznie pobierało 1 109,7 tys. osób. Podstawowymi chorobami 
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powodującymi niezdolność do pracy u osób badanych po raz pierwszy dla celów rentowych 
były choroby układu krążenia (23,4% ogółu orzeczeń), nowotwory (22,0%), choroby układu 
kostno-stawowego i mięśniowego (12,2%) [Emerytury i renty w 2013 r., Warszawa 2014].   

Małopolska. Umieralność z powodu chorób układu krążenia w Polsce wykazuje 
zróżnicowanie terytorialne. Populację Małopolski charakteryzuje największa w Polsce 
umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca. Jest ona o niemal 50% większa niż 
przeciętna dla całego kraju. Standaryzowane roczne współczynniki zgonów z powodu 
choroby niedokrwiennej serca w Małopolsce wynoszą 122,1/100 000 ludności a w Polsce 
79,2/100 000 ludności. Wśród czynników ryzyka choroby wieńcowej w populacji Małopolski 
na pierwszym miejscu znajduje się niedostateczna aktywność fizyczna (68,9% populacji 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej). W badaniach ogólnopolskich niedostateczna aktywność 
fizyczna znajduje się zwykle na drugim lub trzecim miejscu za hipercholesterolemią                               
i nadwagą. 

Z danych ogólnopolskich wynika, ze problem niedostatecznej aktywności fizycznej 
dotyczy w największym stopniu osób w wieku od 36 do 55 lat (72%) i 56-81 lat (68%)                            
a w mniejszym w wieku 18 do 35 lat (63%) [http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/    
K_129_13.PDF , Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia, Red G. Kopeć i wsp. 
Medycyna Praktyczna 2015, dane nieopublikowane programu M-CAPRI „Program zdrowotny 
w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców 
województwa  małopolskiego (M-CAPRI)]”. 

Ponadto świadomość niedostatecznej aktywności fizycznej jako czynnika ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych w województwie małopolskim jest znikoma (41% respondentów ma 
świadomość że niedostateczna aktywność fizyczna jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych) [Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia, Red G. Kopeć i wsp. 
Medycyna Praktyczna 2015].  

Zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii zachorowalność na 
choroby kardiologiczne w Polsce w 2013 roku wynosiła 745,8 tys. przypadków. Najczęściej 
rozpoznawanymi chorobami kardiologicznymi były: choroba niedokrwienna serca (29%), 
niewydolność serca (16%) oraz migotanie i trzepotanie przedsionków (11%). 

Województwo małopolskie charakteryzowało się stosunkowo wysokimi 
współczynnikami zapadalności na choroby układu krążenia w porównaniu z innymi 
województwami: 

• współczynnik zapadalności na chorobę niedokrwienną serca w 2013 roku                               
w województwie małopolskim na 100 tys. osób wyniósł 553 co stanowiło 8. najwyższą 
wartość wśród województw (średnia dla Polski wynosiła 569,2). 
• współczynnik zapadalności na niewydolność serca w 2013 roku w województwie 
małopolskim na 100 tys. osób wyniósł 292 co stanowiło 10. najwyższą wartość wśród 
województw (średnia dla Polski wynosiła 310,4). 
• współczynnik zapadalności na migotanie i trzepotanie przedsionków w 2013 roku                     
w województwie małopolskim na 100 tys. osób wyniósł 191 co stanowiło 3. najniższą 
wartość wśród województw (średnia dla Polski wynosiła 213,5). 
Choroby serca stanowią główną przyczynę orzekania o zgonach mieszkańców 

województwa małopolskiego i w 2013 roku spowodowały 23,2% ogółu zgonów mieszkańców 
województwa (24,3% zgonów mężczyzn i 21,9% zgonów kobiet). Są to odsetki niższe od 
poziomu umieralności w całej Polsce (odpowiednio 28,0%, 27,0% i 29,1%). 

Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu chorób serca ogółu mieszkańców 
woj. małopolskiego 209/100 tys. ludności jest najmniejszym współczynnikiem dla wszystkich 
województw i jest mniejszy od ogólnopolskiego o 24,8%, przy czym różnica jest większa                   
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w przypadku kobiet (30,8%) niż mężczyzn (19,1%). Część różnic wynika z korzystnej struktury 
wieku mieszkańców województwa małopolskiego, gdyż po standaryzacji współczynników 
względem wieku ta korzystna róż- nica poziomu umieralności mieszkańców województwa                 
w stosunku do poziomu w całym kraju jest już nieco mniejsza i wynosi dla ogółu osób -23,4%, 
dla kobiet -29,2%, a dla mężczyzn -17,9%. 

 
Polska na tle świata 
Zagrożenie życia ludności Polski spowodowane chorobami układu krążenia ogółem w latach 
1999–2013 zmniejszało się w mniej więcej stałym tempie. Standaryzowane współczynniki 
zgonów mężczyzn zmniejszały się rocznie o 13 zgonów/100 000, zaś kobiet o 9,2 zgonów/100 
000. To tempo spadku było nieznacznie szybsze od przeciętnego dla krajów UE15, ale 
umieralność z powodu choroby układu krążenia jest cały czas znacznie większa w Polsce niż 
tych krajach. W 2013 roku (ostatnie dostępne dane z Polski) była ona w naszym kraju większa 
od przeciętnej w UE15 w 2011 roku (ostatnie dostępne dane z UE15) o 109% w przypadku 
mężczyzn i 87% w przypadku kobiet. Jeśli takie tempo zmniejszania się współczynników 
zgonów będzie się w Polsce utrzymywać, to mężczyźni osiągną obecny średni poziom 
umieralności w krajach UE15 dopiero około 2029 roku, kobiety zaś 5 lat wcześniej. 
Wyraźnemu spowolnieniu po 2002 roku uległo natomiast w Polsce tempo zmniejszenia się 
współczynników umieralności z powodu choroby układu krążenia osób w wieku aktywności 
zawodowej – 25–64 lat. Jest ono obecnie niewiele szybsze niż tempo średnie dla krajów 
UE15, co oznacza, że tylko w niewielkim stopniu zmniejszamy dystans, jaki dzieli nas od 
przeciętnego dla tych krajów poziomu przedwczesnej umieralności z powodu choroby układu 
krążenia. A różnica jest ogromna, gdyż umieralność polskich mężczyzn w wieku 
produkcyjnym jest obecnie większa o 177%, zaś kobiet o 128%. Przy utrzymaniu się obecnego 
tempa obniżania się współczynników aktualny średni poziom umieralności przedwczesnej              
w krajach UE15 polscy mężczyźni osiągną dopiero około 2040 roku, a kobiety około 2029 
roku. 
 
Choroba niedokrwienna serca (ChNS) stanowi w Polsce większe zagrożenie życia niż 
przeciętnie dla mieszkańców krajów UE15, zwłaszcza wśród mężczyzn w wieku 
produkcyjnym, których poziom umieralności jest wyższy od średniego dla UE15 o 75%, 
podczas gdy dla ogółu mężczyzn różnica jest o ponad połowę mniejsza i wynosi 32%. Wśród 
kobiet różnice są podobne. Odpowiednie nadwyżki umieralności polskich kobiet wynoszą 
66% i 32%. Przeciętne roczne zmniejszanie się współczynników zgonów z powodu ChNS 
mężczyzn ogółem oraz mężczyzn i kobiet w wieku 25–64 lat w latach 2002–2013 uległo 
spowolnieniu, obecnie jest tylko nieznacznie większe niż średnie dla krajów UE15. 
Zadziwiająco niekorzystnie na tle krajów UE15 przedstawia się w Polsce umieralność                          
z powodu zespołu sercowo‑płucnego i innych chorób serca (ICD‑10 I26‑I51). Po 2006 roku 
trend spadkowy współczynnika zgonów z tych przyczyn w naszym kraju uległ niepokojącemu 
odwróceniu, zaś w przypadku umieralności osób w wieku 25–64 lat nastąpiło to 3 lata 
wcześniej. W krajach UE15 cały czas utrzymuje się trend spadkowy współczynnika zgonów                
z tych przyczyn, dlatego poziom umieralności w naszym kraju jest znacznie wyższy niż w UE15 
– mężczyzn ogółem ponad trzykrotnie (w wieku 25–64 lat ponad pięciokrotnie), natomiast 
kobiet ogółem ponad dwukrotnie (w wieku 25–64 lat prawie czterokrotnie). Można jednak 
sądzić, że obserwowana nadwyżka umieralności w Polsce może być w pewnym stopniu 
spowodowana różnicą w orzekaniu i kodowaniu przyczyn zgonów z powodu chorób układu 
sercowo‑naczyniowego w porównaniu z krajami UE15, tzn. znacznie częstszym podawaniem 
niewydolności serca jako wyjściowej przyczyny zgonu w naszym kraju. Umieralność z powodu 
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chorób naczyń mózgowych zmniejsza się w Polsce po 2000 roku w stałym tempie i średnie 
roczne tempo zmniejszenia współczynnika zgonów zarówno w przypadku mężczyzn, jak             
i kobiet jest w Polsce szybsze od przeciętnego dla krajów UE15. Niemniej jednak 
nadumieralność w Polsce, zwłaszcza przedwczesna – w wieku 25–64 lat, jest cały czas bardzo 
duża. Współczynnik zgonów mężczyzn w wieku aktywności zawodowej jest w Polsce 
trzykrotnie większy od średniego dla UE15, zaś współczynnik zgonów kobiet ponad 
dwukrotnie. W przypadku ogółu ludności różnice są mniejsze i nadumieralność polskich 
mężczyzn wynosi blisko 80%, zaś kobiet 50%. Jeżeli zmniejszenie umieralności w Polsce 
będzie następowało w takim tempie jak dotychczas, to obecny przeciętny poziom 
umieralności w krajach UE15 zostanie osiągnięty wśród ogółu mężczyzn około 2021 roku,              
a wśród ogółu kobiet około 2018 roku. Wśród Polaków w wieku 25–64 lat okres ten będzie 
dłuższy (dla mężczyzn ok. 2027 r., dla kobiet – 2020 r. [Epidemiologia i prewencja chorób 
układu krążenia, Red G. Kopeć i wsp. Medycyna Praktyczna 2015]. 

c. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego i populacja 
kwalifikująca się do włączenia do programu 

 
Liczba ludności ogółem w Małopolsce zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2016 roku 

wyniosła 3 382 260 (1 641 317 M i 1 740 940 K), z czego osób w wieku produkcyjnym  było 
2 203 296, co stanowiło 65,2% populacji województwa (źródło: Bank Danych Lokalnych, 
GUS). 

Przedstawiony program realizuje strategię prewencji wysokiego ryzyka. Populacja 
kwalifikująca się do udziału w programie to osoby pracujące w zakładach pracy na terenie 
województwa małopolskiego.  

Dokument „Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016 
stanowiący Załącznik do Uchwały nr XXXVI/552/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego                
z dnia 29 maja 2017 r. wskazuje, ogólną liczbę pracujących w Małopolsce szacuje się na około 
1,44 mln osób.   

Wyniki Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzane przez 
Główny Urząd Statystyczny - za IV kwartał 2016 roku wskazują, że: 
- osoby w wieku 35-44 lata stanowiły 26,7% wszystkich pracujących (zgodnie z definicją 
BAEL), w tej grupie odnotowano wskaźnik zatrudnienia na poziomie 81,7%;  
- osoby w wieku 45-54 lata stanowiły 21,5% wszystkich pracujących zgodnie z definicją BAEL), 
w tej grupie odnotowano wskaźnik zatrudnienia (72,2%). 

 
Szczegółowo tryb kwalifikacji do poszczególnych etapów programu opisano w Części 

składowe, etapy i działania organizacyjne.  
W ramach opisanego programu badaniom przesiewowym będzie podlegała losowo 

wybrana próba osób pracujących w zakładach pracy na terenie województwa małopolskiego 
w wieku 36-55 lat. Do dalszych etapów programu będą kwalifikowane osoby pracujące,              
u których nie stwierdzi się przeciwwskazań do treningu fizycznego, cech obecnej choroby 
sercowo-naczyniowej wymagającej leczenia specjalistycznego lub chorób istotnie 
ograniczających sprawność, u których dystans w teście 6 minutowego marszu będzie 
zawierał się zakresie 1/3 najmniejszych wyników dla badanej populacji z uwzględnieniem płci 
i określonej grupy wiekowej (progi będą osobno ustalone dla kobiet i mężczyzn oraz dla osób 
w wieku 36-45 lat i 46-55 lat). Opisano to szczegółowo w punkcie IV a RPZ. 

Szacuje się, że środki alokowane w ramach niniejszego programu pozwolą objąć 
wsparciem łącznie planowo około 1800 osób. 
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d. Obecne postępowanie  

W chwili obecnej w Małopolsce brak jest ustrukturyzowanego programu badań 
przesiewowych w kierunku zagrożenia utratą zdolności do pracy z uwagi na obciążenie 
chorobami sercowo-naczyniowymi i ich czynnikami ryzyka w ramach prewencji pierwotnej. 
Brak jest również programu rehabilitacji zagrożonych pracowników. W tym względzie 
przedstawiony program jest unikatowy.  
 
W Polsce jak i w Małopolsce realizowany jest Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z dnia 4 listopada 2010 r.). W części II tego rozporządzenia omówione są 
warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia. 
W programie tym nie wykonuje się jednak w sposób aktywny badań przesiewowych                          
u pracowników, nie bada się w sposób obiektywny stopnia upośledzenia aktywności 
fizycznej, nie przewiduje on też ustrukturyzowanej interwencji prewencyjnej obejmującej 
rehabilitację. 
Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach ww. programu 
profilaktyki chorób układu krążenia NFZ są następujące:  
 

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka: 
1) nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), 
2) zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu 

całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), 
3) palenie tytoniu, 
4) niska aktywność ruchowa, 
5) nadwaga i otyłość, 
6) upośledzona tolerancja glukozy, 
7) wzrost stężenia fibrynogenu, 
8) wzrost stężenia kwasu moczowego, 
9) nadmierny stres, 
10) nieracjonalne odżywianie, 
11) wiek, 
12) płeć męska, 
13) obciążenia genetyczne, 

znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie 
została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat 
nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia 
(także u innych świadczeniodawców). 
 

Zakwalifikowani pacjenci podlegają następującym procedurom: 
1. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie karty badania profilaktycznego. 
2. Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-

cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI). 

3. Ustalenie terminu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście 
świadczeniobiorców znajduje się ten świadczeniobiorca. 
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4. Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego. 
5. W trakcie wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: 

1) badanie przedmiotowe świadczeniobiorcy oraz ocena czynników ryzyka zachorowań 
na choroby układu krążenia; 

2) kwalifikacja świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocena globalnego 
ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości według 
klasyfikacji SCORE i zapisanie uzyskanego wyniku w karcie badania profilaktycznego; 

3) edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy oraz decyzja co do dalszego postępowania ze 
świadczeniobiorcą. 

6. Przekazanie świadczeniobiorcy, u którego rozpoznano chorobę układu krążenia, przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej informacji o wynikach badania oraz zaleceń 
dotyczących konieczności zmiany trybu życia lub kierowanie świadczeniobiorcy na dalszą 
diagnostykę lub leczenie. 

e. Uzasadnienie potrzeby wdrożenia programu 

W międzynarodowym badaniu INTERHEART [Rosengren A i wsp. Lancet 2004] 
aktywność fizyczna była obok diety bogatej w warzywa i owoce najsilniejszym czynnikiem 
chroniącym przed zawałem serca w populacji ogólnej. Badanie WOBASZ potwierdziło tą 
zależność dla populacji polskiej w wieku 50 - 80 lat [Doryńska A i wsp. Przegl Epidemiol 2015].  

Przedstawiony program jest ustrukturyzowaną interwencją zmierzającą do zwiększenia 
aktywności fizycznej w populacji pracowników w celu prewencji utraty zdolności do pracy. 
Jego plan zakłada w pierwszej kolejności zwiększenie aktywności fizycznej u osób                            
o najmniejszej wydolności fizycznej. Dodatkowymi szczególnie istotnymi efektami programu 
będzie wczesne wykrycie osób najbardziej zagrożonych chorobami sercowo-naczyniowymi, 
zwłaszcza chorobą wieńcową, zwiększenie świadomości na  temat roli aktywności fizycznej 
oraz redukcji innych czynników ryzyka w zmniejszaniu ryzyka choroby wieńcowej. 

Wdrożenie programu na terenie Małopolski szczególnie uzasadniają przedstawione 
powyżej dane epidemiologiczne wskazujące, że populację Małopolski charakteryzuje 
największa w Polsce umieralność z powodu choroby niedokrwiennej serca. Jest ona o niemal 
50% większa niż przeciętna dla całego kraju oraz że wśród czynników ryzyka choroby 
wieńcowej w populacji Małopolski na pierwszym miejscu znajduje się niedostateczna 
aktywność fizyczna [Sarnecka A. i wsp. Przegląd Lekarski 2016,  Epidemiologia i prewencja 
chorób układu krążenia, Red G. Kopeć i wsp. Medycyna Praktyczna 2015].  

 

III. Cele programu 

a. Cel główny 

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych u osób, które zostały 
poddane rehabilitacji kardiologicznej w czasie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia uczestnictwa  
w programie.  

b. Cele szczegółowe 

• poprawa wydolności fizycznej uczestników badania biorących udział w 3-miesięcznym 
programie rehabilitacji mierzonej zwiększeniem dystansu w teście 6-minutowego marszu 
oraz zmniejszeniem duszności w skali Borga;  

• poprawa profilu czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (zwiększenie odsetka 
osób z ciśnieniem tętniczym <140/90 mmHg, zwiększenie odsetka osób z cholesterolem 
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LDL < 3,0 mmol/l, zmniejszenia odsetka palących papierosy, zwiększenie odsetka osób 
osiągających wskaźnik masy ciała < 25 kg/m2, zwiększenie odsetka osób z cukrzycą                     
z HbA1c <6,5%) uczestników biorących udział w 3-miesięcznym programie rehabilitacji; 

• poprawa jakości życia w domenie fizycznej mierzona za pomocą kwestionariusza SF-36 
(short form survey 36) wśród uczestników biorących udział w 3-miesięcznym programie 
rehabilitacji  

• zwiększenie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia mierzonej za pomocą badania 
ankietowego (Ankieta Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia wśród uczestników 
badania biorących udział w 3-miesięcznym programie rehabilitacji; 

• wczesne wykrywanie schorzeń sercowo-naczyniowych za pomocą badania ankietowego 
(Ankieta Badania Przesiewowego) u pracowników zakładów pracy województwa 
małopolskiego w fazie przesiewowej programu. 

• zwiększenie wiedzy wśród kadry trenerów rehabilitacji kardiologicznej szkolonych                     
w ramach realizowanego Programu 

c. Oczekiwane efekty 

Wśród pracowników zakładów pracy województwa małopolskiego w wyniku                                            
3- miesięcznego okresu rehabilitacji połączonego z edukacją zdrowotną oczekuje się: 

 zwiększenia poziomu aktywności fizycznej mierzonej Międzynarodowym 
Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej o co najmniej 5%, 

oraz 

 zwiększenia dystansu w teście 6-minutowego marszu co najmniej o 10%, 
lub 

 zmniejszenia duszności w skali Borga o co najmniej 1 punkt u osób z dusznością 
wysiłkową, 

oraz osiągnięcia co najmniej jednego dodatkowego kryterium z poniższych: 

 zwiększenie odsetka osób z ciśnieniem tętniczym <140/90 mmHg o co najmniej 10%,  

 zwiększenie odsetka osób z cholesterolem LDL < 3,0 mmol/l o co najmniej 10%, 

 zmniejszenia odsetka palących papierosy o co najmniej 5%,  

 zwiększenie odsetka osób osiągających wskaźnik masy ciała < 25 kg/m2 o co najmniej 5%, 

 zwiększenie odsetka osób z cukrzycą z HbA1c <6,5% o co najmniej 5%, 

 zwiększenie punktacji w domenie fizycznej jakości życia mierzonej kwestionariuszem                    
SF-36 o co najmniej 10%. 

d. Mierniki efektywności odpowiadające celom programu 

Głównymi miernikami efektywności programu będą:  

• zmiany pomiędzy pomiarem wyjściowym a pomiarem po 3 miesięcznym okresie 
rehabilitacji połączonym z edukacją w zakresie następujących parametrów:  

 dystans 6 minutowego testu marszu 

 punktacja w 10 stopniowej skali Borga 

 wartość skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego 

 stężenie cholesterolu LDL 

 stężenie HbA1c u osób z  cukrzycą 

 wskaźnik masy ciała 

 liczba palaczy papierosów 

 jakość życia w domenie fizycznej mierzona za pomocą testu SF-36 (Kwestionariusza 
Oceny Jakości Życia) 
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 wiedzy na temat czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, objawów 
zagrażających życiu chorób sercowo-naczyniowych mierzoną za pomocą Ankiety 
Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia 

 poziom aktywności fizycznej mierzony Międzynarodowym Kwestionariuszem 
Aktywności Fizycznej 

 

• Liczba osób objętych rehabilitacją (etapem 7 w Programie) 

• Liczba osób skierowanych na podstawie badań przesiewowych na badania 
specjalistyczne 

• Liczba osób które uzyskały tytuł trenera rehabilitacji kardiologicznej (po otrzymaniu 
pozytywnej oceny z testu wiedzy) w wyniku udziału w szkoleniu kadry medycznej, 
organizowanym przez realizatora RPZ. 
 

Wskaźniki - mierniki efektywności RPZ - zgodne z Załącznikiem nr 2  (Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 
2014-2020 – EFS) do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020: 

• Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 

• Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 
zatrudnienie 

• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 

• Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne5  

 

IV. Adresaci programu  
 
Ze względu na sposób realizacji przedmiotowego RPZu tj. poprzez realizację poszczególnych 
projektów współfinansowanych z RPO Województwa Małopolskiego, co do zasady wszelkie 
ujęte zasady realizacji programu (poza łączną planowaną liczbą uczestników) należy stosować 
w odniesieniu do każdego projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs organizowany                    
w ramach Poddziałania 8.6.2 dla typu B: Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących 
chorób będących istotnym problemem regionu. 

a. Oszacowanie populacji, której włączenie do programu jest możliwe 

Populacja kwalifikująca się do udziału w programie to osoby pracujące z zakładów pracy 
województwa małopolskiego, mężczyźni i kobiety w wieku 36-55 lat szczególnie zagrożeni 
utratą pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Biorąc pod uwagę dostępne środki 
planowane jest objęcie badaniami przesiewowymi jedynie części pracowników zakładów 
pracy w Małopolsce w liczbie 1800 osób podczas realizacji programu (wskazana liczba to 
planowana liczba uczestników całego programu, realizowanego przez wszystkie projekty 
współfinansowane z RPO). 
Dobór zakładów pracy będzie losowy.  
Losowanie jest przeprowadzone przez Beneficjenta/-ów w ramach projektów realizowanych 
z RPO. Losowanie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. subregionów, które zostały 
wydzielone dla potrzeb realizacji Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia 

                                                           

5 Pacjent u którego ankieta badania przesiewowego będzie wskazywała na możliwość choroby układu krążenia będzie 

kierowany do lekarza rodzinnego. Badanie wykonywane przez lekarza rodzinnego będzie standardowym badaniem 
lekarskim obejmującym wywiad i badanie fizykalne oraz ewentualnie badania dodatkowe w zależności od decyzji lekarza 

rodzinnego. Badania profilaktyczne pracowników którzy wezmą udział w rehabilitacji są wymienione w punkcie V b 7. 
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(obowiązującego do 2013 roku). Subregion w tym dokumencie zdefiniowano jako pulę 
świadczeń zdrowotnych w poszczególnych segmentach opieki zdrowotnej o gwarantowanej 
dostępności dla mieszkańców (ubezpieczonych), a z drugiej strony – jako terytorialnie 
wyodrębniony obwód profilaktyczno-leczniczy obejmujący kilka powiatów i dysponujący 
wieloprofilowym szpitalem o wysokich możliwościach diagnostyczno-leczniczych                               
(z zachowaniem ustawowego prawa wyboru przez pacjenta świadczeniodawcy, a w tym 
szpitala). Definicja przyjęta w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-
2020 przyjętej uchwałą nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia                         
26 września 2011 r. wskazuje, że subregiony to obszary funkcjonalne, pełniące podobne lub 
komplementarne wobec siebie funkcje. Subregiony województwa małopolskiego należą  do  
podstawowych  obszarów  strategicznej interwencji,  służącej  optymalnemu  wykorzystaniu  
zróżnicowanych  przestrzennie  potencjałów, wzmacnianiu czynników decydujących                                     
o atrakcyjności lokalizacyjnej, ale również niwelowaniu barier rozwojowych w wymiarze 
regionalnym. Program Strategiczny Ochrony Zdrowia Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 przyjęty uchwałą Nr 1759/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia                      
29 listopada 2016 roku stanowi rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. 
W Małopolsce wyróżnia się 5 subregionów: Krakowski Obszar Metropolitalny, Małopolska 
Zachodnia, Subregion Podhalański, Subregion Sądecki, Subregion Tarnowski6.  

Zakłady będą losowane z listy zakładów pracy w danym subregionie otrzymanej                         
z Urzędu Statystycznego w Krakowie (baza REGON).  Proces losowania będzie przebiegał                 
w sposób transparenty i ma zostać udokumentowany przez Beneficjenta projektu (w formie 
protokołu). Lista zakładów stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Wylosowane przez 
Beneficjenta zakłady pracy będą co najmniej pisemnie zapraszane do udziału w programie.  

Kwalifikacja uczestników do dalszych etapów programu (od etapu 5) odbędzie się                      
z uwzględnieniem cech medycznych, co opisano szczegółowo w etapie 4. 

Uczestnictwo w programie będzie wymagało wyrażenia świadomej zgody przez jego 
uczestników. Beneficjent uzyska niezbędne dane osobowe uczestników, zgodnie z zapisami 
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

Program obejmie zasięgiem obszar całego województwa małopolskiego                                      
tj. pracowników z co najmniej 5 zakładów pracy zlokalizowanych w 5 różnych subregionach 
Małopolski. 

 

b. Tryb zapraszania do programu 
Wylosowane zakłady pracy będą co najmniej pisemnie zapraszane do udziału w programie. 
Za rekrutację uczestników w zakładach pracy i dobór metod rekrutacji odpowiada 
Beneficjent. Podczas organizacji wsparcia Beneficjent podejmuje współpracę z zakładami 
pracy. 
Zaleca się by oprócz ww. obligatoryjnej rekrutacji w zakładach pracy Projektodawca założył 
co najmniej 1 rekrutację otwartą w subregionie dla pracowników z niewylosowanych 
zakładów pracy (metody rekrutacji do wyboru przez Wnioskodawcę i opisania we wniosku). 

                                                           

6   Krakowski Obszar Metropolitalny obejmuje: miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, 
myślenicki, proszowicki, wielicki, 

    Subregion Tarnowski: miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, 
    Subregion Sądecki: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, 
    Subregion Podhalański: powiaty: nowotarski, suski, tatrzański, 
    Małopolska Zachodnia: powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. 
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V. Organizacja programu 
 
Ze względu na sposób realizacji przedmiotowego RPZu tj. poprzez realizację poszczególnych 
projektów współfinansowanych z RPO WM, co do zasady wszelkie ujęte zasady realizacji 
programu (poza łączną planowaną liczbą uczestników) należy stosować w odniesieniu do 
każdego projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs organizowany w ramach Poddziałania 
8.6.2 dla typu B Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym 
problemem regionu. 

a. Części składowe, etapy i działania organizacyjne 
 

Program będzie przebiegał w następujących etapach:  
 
Etap 1. Wyłonienie beneficjentów programu na drodze konkursowej  
Wyłonienie beneficjentów /realizatorów programu odbędzie się na drodze konkursowej. 
Konkurs zostanie zrealizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
Kryteria wyboru projektów będą stanowiły część dokumentacji konkursowej. 
 
Etap 2. Szkolenie trenerów rehabilitacji kardiologicznej 
Szczegółowy opis etapu jest przedstawiony w opisie Planowanych Interwencji – punkt Vb2 
 
Etap 3. Rekrutacja uczestników.  
Rekrutacja do programu odbywać będzie się poprzez rekrutację do projektu/ów 
realizowanego/ych w ramach RPO WM w ramach Poddziałania 8.6.2 typ B.  
Nawiązanie kontaktu realizatora programu z pracodawcami (telefoniczne lub mailowe lub 
listowne lub bezpośrednie w zależności od preferencji pracodawcy). 
Z każdego subregionu Małopolski w programie zostanie wylosowany przez Beneficjenta                       
min. 1 zakład pracy, który aktywnie weźmie udział w Programie.  
Ze względów organizacyjnych przewiduje się, że w każdym z zakładów pracy zrekrutowanych 
będzie planowo 30 osób. W związku z tym tylko zakłady pracy zatrudniające co najmniej 50 
osób będą podlegały losowaniu.  
Tylko te z zaproszonych zakładów, które zadeklarują udział co najmniej 30 pracowników będą 
uczestniczyły w programie.   
Kryterium kwalifikacji zakładów pracy zatrudniających powyżej 50 pracowników wynika                   
z przyczyn praktycznych oraz możliwości finansowych programu. Ma na  celu umożliwienie 
włączenia do programu w ramach ograniczonych środków  maksymalnej liczby pracowników.  
Czas prowadzenia badań lub wykładów będzie uzgadniany z pracodawcą jeśli będą one 
zaplanowane w godzinach pracy.  
W badaniu mogą brać udział pracownicy bez względu na rodzaj podpisanej umowy                             
z zakładem pracy. 
Kryteria włączenia: mężczyźni i kobiety w wieku 36-55 lat, świadoma zgoda na udział                         
w programie (uczestnik podpisze dokument o treści: Zapoznałem się z treścią programu pn. 
„Wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu 
chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 
36-55 lat” i  wyrażam zgodę na uczestnictwo w tym programie; konieczne: imię i nazwisko 
uczestnika, data, podpis). W czasie trwania programu planuje się rekrutację 1800 
pracowników (szacunkowa liczba wszystkich uczestników projektów realizowanych w ramach 
Poddziałania 8.6.2 typ B dotyczących wdrażania przedmiotowego RPZu). 
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Program obejmie zasięgiem obszar całego województwa małopolskiego                                     
tj. pracowników z co najmniej 5 zakładów pracy zlokalizowanych w 5 różnych subregionach 
Małopolski. Oznacza to, że każdy projekt realizujący przedmiotowy RPZ musi obligatoryjnie 
objąć wsparciem pracowników z co najmniej 5 wylosowanych przez Beneficjenta zakładów 
pracy zlokalizowanych w 5 różnych subregionach Małopolski. Jednocześnie, w przypadku 
kiedy zaplanowano w projekcie do objęcia wsparciem większą niż wymaganą liczbę zakładów 
pracy/pracowników (ponad 5 zakładów pracy), Wnioskodawca jest zobowiązany opisać we 
wniosku o dofinansowanie sposób rekrutacji do projektu, w taki sposób, by uwzględniał on 
subregionalny charakter projektu tj. konieczność zapewnienia proporcjonalnej liczby 
ostatecznych uczestników z każdego subregionu w stosunku do liczby zakładów pracy                     
(w subregionie) z których pracownicy mogą zostać objęci wsparciem. W przypadku 
konieczności zaproszenia do udziału w projekcie kolejnego zakładu pracy (jego pracowników) 
należy przeprowadzać losowanie zapraszanych do udziału zakładów pracy. 
 
Beneficjent jest zobowiązany do udokumentowania  przebiegu przyjętej procedury losowania 
zakładów pracy oraz przebiegu procesu zapraszania zakładów pracy oraz zapewnić, że dany 
zakład pracy, który przystąpił do udziału w projekcie (jego pracownicy) nie przystąpił do 
udziału  innym projekcie realizującym przedmiotowy RPZ. 
 
Etap 4. Badanie przesiewowe.  
Wśród wszystkich zrekrutowanych uczestników programu przeprowadzona zostanie 
„Ankieta badania przesiewowego”. Ankieta zostanie przygotowana przez Beneficjenta na 
potrzeby realizacji programu.  
 
Zasadniczą część ankiety będą stanowiły pytania dotyczące wcześniejszego rozpoznania oraz 
występowania objawów chorób sercowo-naczyniowych takich jak choroba niedokrwienna 
serca, przejściowy napad niedokrwienny mózgu, migotanie przedsionków, choroba tętnic 
obwodowych: kończyn dolnych, tętnic szyjnych: 
 

Choroba niedokrwienna serca: 
- charakter dolegliwości: ucisk lub pieczenie lub ból lub poczucie dyskomfortu w klatce 
piersiowej podczas wysiłku fizycznego/zdenerwowania/po wstaniu z łóżka - pytania 
zamknięte z odpowiedziami TAK lub NIE, 
- lokalizacja ww. objawów: za mostkiem/po lewej stronie klatki piersiowej/ po prawej stronie 
klatki piersiowej - pytania zamknięte z odpowiedziami TAK lub NIE, 
- promieniowanie bólu: do żuchwy, lewej dłoni, pleców - pytania zamknięte z odpowiedziami 
TAK lub NIE 
- ustępowanie objawów po odpoczynku - pytania zamknięte z odpowiedziami TAK lub NIE 
- natężenie ww. dolegliwości w skali od 1-10 
- związek dolegliwości z wysiłkiem fizycznym wg klasyfikacji Canadian Cardiovascular Society 
 

Klasa I. Zwykła aktywność, taka jak chodzenie i wchodzenie po schodach, nie wywołuje 
dławicy. Dławica podczas nasilonego lub szybko wykonywanego lub długotrwałego wysiłku 
w pracy lub podczas rekreacji.  
Klasa II. Niewielkie ograniczenie zwykłej aktywności. Dławica podczas szybkiego chodzenia 
lub wchodzenia po schodach, chodzenia lub wchodzenia po schodach po posiłkach, w niskiej 
temperaturze otoczenia, pod wiatr lub w warunkach stresu emocjonalnego, lub też tylko 
w ciągu pierwszych kilku godzin po przebudzeniu. Możliwość pokonania odległości ponad 
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dwóch przecznic w płaskim terenie oraz wejścia więcej niż jedno piętro do góry po zwykłych 
schodach w normalnym tempie i w normalnych warunkach. 
Klasa III. Znaczne ograniczenie zwykłej aktywności. Dławica podczas pokonywania odległości 
jednej lub dwóch przecznic w płaskim terenie lub jednego piętra po schodach w normalnych 
warunkach i w normalnym tempie. 
Klasa IV. Niemożność wykonywania jakiejkolwiek aktywności fizycznej bez pojawienia się 
dyskomfortu — dolegliwości dławicowe mogą występować w spoczynku. 

 
Przejściowy napad niedokrwienny mózgu i choroba tętnic szyjnych: 
- pytania o wystąpienie kiedykolwiek następujących objawów, które wystąpiły nagle, trwały 
< 24 godzin i samoistnie ustąpiły: niemożność wypowiadania słów, trudności z ich doborem, 
przekręcanie słów i/lub brak możliwości zrozumienia mowy, niewyraźnej, „bełkotliwej 
mowy”, niedowład, zaburzenia czucia, osłabienie mięśni twarzy i kończyn po jednej stronie, 
zaniewidzenia na jedno oko, zawroty głowy, niezgrabność i trudności z koordynowaniem 
ruchów, podwójne widzenie - pytania zamknięte z odpowiedziami TAK lub NIE 

 
Migotanie przedsionków: 
- pytania o okresowe występowanie uczucia niemiarowego przyśpieszonego bicia serca, 
szybkiego kołatania serca, nierównego pulsu - pytania zamknięte z odpowiedziami TAK lub 
NIE 
 
Choroba tętnic obwodowych: 
- pytania o występowanie bólu kończyn dolnych podczas marszu lub w spoczynku  - pytania 
zamknięte z odpowiedziami TAK lub NIE 
- pytanie o stopień nasilenia dolegliwości: bóle występują w spoczynku, bóle występują po 
pokonaniu dystansu < 200 m lub > 200 m.   
 
Uczestnicy będą też pytani o wywiad chorobowy, obecność czynników ryzyka chorób 
sercowo- naczyniowych (palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, zwiększone stężenie 
cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), 
zmniejszone stężenie cholesterolu frakcji lipoprotein o wysokiej gęstości HDL, cukrzyca, 
otyłość, otyłość brzuszna, siedzący tryb życia, dieta aterogenna, depresja), ograniczenia 
związane z poruszaniem się (czy ma Pan/Pani problemy z poruszaniem się przy wykonywaniu 
codziennych czynności?; z czego wynikają te ograniczenia?).  
Ankiety będą następnie szczegółowo analizowane przez lekarzy biorących udział w programie 
pod kątem kwalifikacji do dalszych badań specjalistycznych. Kwalifikacja uczestników do 
dalszych etapów Programu opiera się o profesjonalną wiedzę lekarską i będzie potwierdzona 
pisemną opinią lekarza. Wszyscy uczestnicy tego etapu programu otrzymają materiały 
dydaktyczne (broszurę) na temat wczesnych objawów chorób sercowo-naczyniowych oraz 
znaczenia aktywności fizycznej i rehabilitacji ruchowej w prewencji chorób sercowo-
naczyniowych. Materiały te zostaną opracowane przez Beneficjenta na potrzeby programu. 
Uczestnicy, u których stwierdzone zostaną typowe objawy choroby sercowo-naczyniowej 
zostaną skierowani na standardowe badania diagnostyczne w ramach systemu finansowania 
opieki zdrowotnej i nie będą kwalifikowani do udziału w dalszej części programu. 
Rozpowszechnienie choroby niedokrwiennej serca w założonym przedziale wiekowym 
szacuje się na maksymalnie 3,5% a udaru mózgu na maksymalnie 2,2% dlatego można przyjąć 
orientacyjnie, że do 3 etapu zostanie zakwalifikowanych około 95% ankietowanych [Nick 



 

Strona 18 z 51 

Townsend, et al. Cardiovascular disease statistics 2015. British Heart Foundation, December 
2015]. 
Wskazanie na przesiewowy charakter etapu:  
Badanie przesiewowe opiera się na przeprowadzeniu pogłębionego wywiadu lekarskiego                     
z wykorzystaniem pytań zawartych w ankiecie. Ankieta służy zidentyfikowaniu osób,                         
u których wystąpiła choroba sercowo-naczyniowa i z tego powodu nie mogą wziąć udziału               
w dalszym etapie programu. 
Przeprowadzenie ankiety służy wykluczeniu z Programu uczestników u których stwierdzi się  
poważne choroby dyskwalifikujące z udziału w programie. Jednocześnie w przypadku ich 
wykrycia uczestnik ankiety jest kierowany do dalszych badań diagnostycznych w ramach 
funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej 
 
Etap 5. Badanie wydolności fizycznej.  
Do etapu 5. zostaną zakwalifikowane osoby pracujące u których: nie rozpoznano dotychczas 
ani nie stwierdzono podczas badania przesiewowego typowych objawów chorób sercowo-
naczyniowych ani innych ciężkich chorób ograniczających aktywność fizyczną 
uniemożliwiających udział w programie rehabilitacji ze względów medycznych. U wszystkich 
osób zakwalifikowanych do 5 etapu wykonany zostanie test 6-minutowego marszu z oceną 
dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga oraz oceniony zostanie profil 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Przed testem 6-minutowego marszu i po 
jego zakończeniu zostaną zmierzone ciśnienie tętnicze i częstotliwość rytmu serca. Test może 
się odbywać u pracodawcy, o ile zostaną zapewnione warunki bezpieczeństwa zgodnie                      
z wytycznymi American Thoracic Society. Określenie i ocena warunków bezpieczeństwa jest 
kompetencją lekarzy realizujących projekt w ramach RPZ. 
Ocena pacjentów będzie oparta o wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
http://www.ptkardio.pl/Wytyczne_ESC_dotyczace_prewencji_chorob_ukladu_sercowo_nacz
yniowego_w_praktyce_klinicznej_w_2016_roku-2659] oraz Polskiego Forum Profilaktyki 
Chorób Układu Krążenia (www.pfp.edu.pl). Wszyscy pacjenci uzyskają indywidualne 
zalecenia dotyczące prewencji chorób sercowo naczyniowych oraz wskazanej aktywności 
fizycznej oraz materiały edukacyjne. 
 
Etap 6. Kwalifikacja do Programu rehabilitacji.  
Na podstawie przeprowadzonego testu marszu populacja zostanie podzielona na 3 równe 
części. Do Programu rehabilitacji zostaną zakwalifikowani uczestnicy, u których dystans                     
w teście 6 minutowego marszu będzie znajdował się w jednej trzeciej najniższych wyników 
badanej populacji z uwzględnieniem wieku i płci. Osobne obliczenia będą prowadzone dla 
kobiet i mężczyzn oraz dla osób w wieku 36-45 lat i 46-55 lat. Na tym etapie                                         
u zakwalifikowanych do programu rehabilitacji uczestników programu przeprowadzony 
zostanie: Ankieta Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia (załącznik nr 1 do 
niniejszego Programu) oraz Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej 
(załącznik nr 2 do niniejszego Programu), a także Kwestionariusz Jakości Życia SF-36, które 
zostaną powtórzone po zakończeniu programu rehabilitacji w okresie do  6 miesięcy  od jego 
rozpoczęcia. 
 
Etap 7. Rehabilitacja.  
Do etapu rehabilitacji zakwalifikowani zostaną uczestnicy, u których dystans w teście                         
6-minutowego marszu będzie znajdował się w jednej trzeciej najniższych wyników badanej 

http://www.ptkardio.pl/Wytyczne_ESC_dotyczace_prewencji_chorob_ukladu_sercowo_naczyniowego_w_praktyce_klinicznej_w_2016_roku-2659
http://www.ptkardio.pl/Wytyczne_ESC_dotyczace_prewencji_chorob_ukladu_sercowo_naczyniowego_w_praktyce_klinicznej_w_2016_roku-2659
http://www.pfp.edu.pl/
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populacji z uwzględnieniem wieku i płci (nie mniej niż 1/3 uczestników biorących udział                     
w marszu).  
Program rehabilitacji prowadzony będzie przez grupę trenerów rehabilitacji kardiologicznej: 
lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów przeszkolonych przez beneficjenta w ramach realizacji 
programu  i  obejmie:  

 wykłady edukacyjne na temat zasad prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz 
rehabilitacji kardiologicznej,  

 2-tygodniową rehabilitację ambulatoryjną pod okiem specjalisty w sesjach po 50 minut 
przez trzy dni w tygodniu (150 minut tygodniowo),  

 rehabilitacja domowa - wydanie indywidualnych instrukcji dotyczących częstości                         
i zakresu ćwiczeń domowych.   

 
Wykład edukacyjny, będzie przeprowadzony co do zasady jednorazowo na początku 
programu przez beneficjenta w 30 osobowych grupach pracowników. Planowany czas 
trwania wykładu to 90 minut, w tym 60-minutowa prezentacja edukacyjna oraz 30 minutowa 
dyskusja.  
 

Przez pierwsze dwa tygodnie rehabilitacja będzie się odbywać w warunkach 
ambulatoryjnych, a przez kolejne tygodnie, aż do zakończenia okresu 3 miesięcy                             
- w warunkach domowych. 
Zaleca się by sesje rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych były prowadzone poza 
godzinami pracy uczestnika/uczestniczki RPZ. 
 

Po etapie rehabilitacji odbywanej w warunkach ambulatoryjnych, każdemu uczestnikowi 
zostanie przydzielony indywidualny trener rehabilitacji kardiologicznej: lekarz, pielęgniarka 
lub rehabilitant, który będzie przypominał telefonicznie o konieczności wykonywania ćwiczeń 
oraz zbierał informacje o realizacji zaleceń przez badanych. Kontakt telefoniczny będzie się 
odbywał jeden raz na tydzień w okresie 2,5 miesięcznego okresu rehabilitacji domowej. 
Uczestnik programu będzie miał możliwość kontaktu z opiekunem w czasie rehabilitacji 
domowej w razie potrzeby.  
Rehabilitacja domowa będzie trwała 2,5 miesiąca, częstość i rodzaj ćwiczeń domowych będą 
dobrane indywidualnie.  
 

W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług będą one przeprowadzane przez 
wyszkolonych wcześniej rehabilitantów, pielęgniarki i lekarzy czyli trenerów rehabilitacji 
kardiologicznej przeszkolonych przez beneficjenta w ramach realizacji programu. 
 

Sesje rehabilitacji powinny zawierać następujące etapy: rozgrzewka, modelowanie ciała 
(zajęcia aerobowe, siłowe i rozciąganie/ elastyczność oraz trening neuromotoryczny), 
schłodzenie po wysiłku i rozciąganie/elastyczność. Progresywna rozgrzewka przed                              
i schłodzenie po wysiłku mogą zapobiegać występowaniu kontuzji i niekorzystnych zdarzeń 
sercowych. Nieaktywni dorośli powinni rozpoczynać stopniowo, stosując wysiłek o lekkim lub 
umiarkowanym nasileniu przez krótkie okresy czasu (nawet < 10 min). Wraz z poprawą 
tolerancji wysiłku każda osoba osiąga postęp w zakresie poprawy poziomu aktywności 
fizycznej. Poprawa poszczególnych składowych (tj. częstotliwość, czas trwania                                         
i intensywność) powinna być stopniowa w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia bólów 
mięśniowych, urazu, zmęczenia i długoterminowego ryzyka przetrenowania.                                           
Po wprowadzeniu wszelkich modyfikacji w treningu należy oceniać ewentualne wystąpienie 
zdarzeń niepożądanych (np. nadmiernej zadyszki). Jeśli występują takie zdarzenia,                              
to wcześniejsze schematy należy skorygować „w dół”. Wskazane sesje rehabilitacyjne nie są  
świadczeniami gwarantowanymi w zakresie rehabilitacji w ramach Rozporządzenia Ministra 
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Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2016 poz. 2162).  
 

Etap 8. Ocena efektywności rehabilitacji ruchowej:  
Odbędzie się do 6 miesięcy od rozpoczęcia Programu Rehabilitacji (tj. etapu 7).  
Wybrano okres 6 miesięcy od rozpoczęcia rehabilitacji z uwagi na potrzebę oceny odległego 
efektu rehabilitacji. Z drugiej strony z uwagi na ograniczony czas trwania programu                             
z przyczyn praktycznych nie przedłużano okresu obserwacji powyżej 6 miesięcy.   
Przed rozpoczęciem programu rehabilitacji oraz po 3-miesięcznym okresie rehabilitacji 
zakwalifikowani uczestnicy będą poddani ocenie jej efektywności za pomocą testu                              
6 minutowego marszu i skali Borga. Oceniony zostanie też ponownie profil czynników ryzyka 
a także przeprowadzone będą Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej, 
Ankieta Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia, a także Kwestionariusz Jakości Życia 
SF-36. 
Po zakończeniu rehabilitacji każdy uczestnik programu otrzyma indywidualne zalecenia 
dotyczące dalszego postępowania.  
Wszyscy uczestnicy programu otrzymają informację na temat jego celów. 
Wyniki badań zostaną zgromadzone w elektronicznej bazie danych i przeanalizowane pod 
kątem naukowym, a następnie przedstawione w formie publikacji za co odpowiedzialny 
będzie beneficjent. 
 
Beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu obejmującego całe województwo w tym 
co najmniej jeden zakład pracy w każdym subregionie wylosowany spośród pracodawców                   
z listy załączonej do regulaminu konkursu. W celu przeprowadzenia programu beneficjent 
może nawiązać współpracę z innymi podmiotami (POZ, szpitale, ośrodki rehabilitacji) 
mającymi siedzibę w odpowiednich subregionach Małopolski w celu ułatwienia dostępu do 
usług uczestnikom programu.  
 
Beneficjent będzie  odpowiedzialny za: 

1. koordynację programu,  
2. kwalifikacje uczestników do kolejnych etapów programu 
3. opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji programu: 

ankietę badania przesiewowego, broszury, prezentacje wykładowe  
4. uzyskanie licencji na stosowane kwestionariusze/ankiety 
5. analizę wyników kwestionariuszy/ankiet 
6. prowadzenie szkoleń z zakresu prewencji tzw. trenerów rehabilitacji kardiologicznej  

czyli lekarzy, pielęgniarki i rehabilitantów, którzy będą szkolić i przeprowadzać 
rehabilitację uczestników programu 

7. prowadzenie szkoleń dla uczestników programu  
8. prowadzenie rehabilitacji uczestników programu  
9. ocenę profilu czynników ryzyka uczestników programu 
10. przeprowadzanie testu sześciominutowego marszu z oceną ciśnienia tętniczego i tętna 

oraz duszności w 10 stopniowej skali Borga 
11. wydawanie zaleceń uczestnikom programu 
12. kontakt telefoniczny z uczestnikami programu 
13. przeprowadzenie ankiet oceniających szkolenia prowadzone przez trenerów wśród ich 

uczestników,  



 

Strona 21 z 51 

14. prowadzenie bazy danych wyników badań przeprowadzonych w czasie realizacji 
programu 

15. interpretację uzyskanych wyników oraz opracowanie statystyczne danych uzyskanych              
w czasie realizacji programu 

16. raportowanie wyników programu. 

b. Planowane interwencje 

1. Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych dla trenerów rehabilitacji 
kardiologicznej oraz uczestników programu (osoby pracujące). Materiały dydaktyczne 
opracuje beneficjent. Będą one miały postać prezentacji oraz broszury edukacyjnej dla 
trenerów rehabilitacji kardiologicznej oraz prezentacji i broszury dla uczestników 
programu uwzględniającej aktualne dane naukowe. Broszura powinna liczyć około                 
40 stron A4, zawierać ilustracje i jasno sprecyzowane zalecenia. Podstawą do 
opracowania materiałów będą wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
oraz Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, które stanowią 
ujednolicone zasady prewencji opracowane przez ekspertów i zaakceptowane przez              
8 polskich towarzystw medycznych tj. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, 
Towarzystwo Internistów Polskich, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie 
Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą, 
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne i Kolegium 
Lekarzy Rodzinnych w Polsce (strona internetowa www.pfp.edu.pl). Aktualne wersje 
wytycznych publikowane są również w Kardiologii Polskiej. 

 
2. Szkolenie trenerów rehabilitacji kardiologicznej   

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zatrudniającego 
wykwalifikowany zespół lekarzy posiadających doświadczenie w szkoleniach 
(prowadzenie uprzednio szkoleń edukacyjnych z zakresu prewencji chorób sercowo-
naczyniowych w ramach Programów Zdrowotnych) oraz udokumentowany 
publikacjami dorobek w zakresie prewencji chorób układu krążenia (co najmniej                   
2 publikacje z zakresu prewencji w ciągu ostatnich 6 lat dostępne w bazie PubMED). 
Czas pojedynczego szkolenia to 4-6 godzin zegarowych. Uczestnikami szkoleń będą 
tzw. trenerzy rehabilitacji kardiologicznej tj. lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci. 
Trenerzy rehabilitacji kardiologicznej uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu 
treningu zdrowotnego, diety, postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego w ramach 
prewencji chorób układu krążenia. Będą oni następnie szkolić uczestników programu 
oraz układać dla nich indywidualne zalecenia odnośnie stylu życia oraz rehabilitacji 
domowej a także prowadzić rehabilitację ambulatoryjną. 
Program szkolenia będzie obejmował: 

 przedstawienie organizacji kursu i omówienie materiałów edukacyjnych dla 
uczestników/uczestniczek programu (prezentacje, broszury edukacyjne), 

 interaktywne wykłady, w czasie których omówione zostaną szczegółowo 
następujące zagadnienia: 
a. zasady rehabilitacji ruchowej, rodzaje treningu, indywidualizacja rehabilitacji  
b. czynniki ryzyka chorób układu krążenia tj. cukrzyca, dieta, otyłość, 

nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, aktywność fizyczna, grypa, 
częstotliwość rytmu serca, palenie papierosów  

c. objawy chorób układu krążenia, w tym tzw. objawy ostrzegawcze wskazujące 
na konieczność pilnej konsultacji lekarskiej 

http://www.pfp.edu.pl/
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d. zasady postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca lub udaru mózgu 
e. zasady posługiwania się oraz interpretacji testem jakości życia SF-36 oraz 

Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej. 
Planuje się przeszkolenie 30 osób kadry medycznej w ramach szkoleń trenerów 
rehabilitacji kardiologicznej w czasie jednego szkolenia. 
 

3. Wydanie zaleceń dla uczestników programu. Wszyscy uczestnicy programu uzyskają 
indywidualne zalecenia od trenerów rehabilitacji kardiologicznej dotyczące dalszego 
postępowania. Będą one oparte w zależności od etapu programu na uzyskanych 
wynikach badań, ankiet i postępach rehabilitacji. 
 

4. Ankieta Badania Przesiewowego 
Uczestnicy programu zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, w której znajdą się 
pytania dotyczące objawów chorobowych i zgłaszanych dolegliwości. Ankieta będzie 
przygotowana przez beneficjenta specjalnie dla celów realizacji programu. Zasadniczą 
część ankiety będą stanowiły pytania dotyczące występowania objawów chorób 
sercowo-naczyniowych, takich jak choroba niedokrwienna serca, przejściowy napad 
niedokrwienny mózgu, migotanie przedsionków, choroba tętnic obwodowych: 
kończyn dolnych, tętnic szyjnych. Uczestnicy będą też pytani o wywiad chorobowy, 
obecność czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ograniczenia związane               
z poruszaniem się.  
 

5. Test 6 minutowego marszu z oceną duszności wysiłkowej w skali Borga 
Test 6-minutowego marszu wykonywany będzie według zaleceń ATS (ang. American 
Thoracic Society). Polega na 6-minutowym marszu po płaskim 30 metrowym odcinku 
korytarza, na którym co 3 metry znajdują się znaczniki odległości. Osoba badająca nie 
narzuca pacjentowi tempa marszu, może on również odpocząć w trakcie badania,                 
o ile tego potrzebuje. Po 6 minutach dokonuje się pomiaru dystansu, jaki został 
pokonany, duszności wysiłkowej wg skali Borga, ciśnienia tętniczego krwi, tętna oraz 
saturacji (mierzonej pulsoksymetrem na palcu). Pomiary przed i po marszu wykonuje 
się w pozycji siedzącej. Za normę dla zdrowych mężczyzn uznaje się dystans >580 m,         
a dla kobiet >500 [11].  
 

Tabela nr 1.: Subiektywna, zmodyfikowana skala Borga oceniająca duszność i stopień 
obciążenia wysiłkiem. 

0 Duszność nie występuje 

0,5 Duszność ledwie odczuwalna 

1 Duszność słabo odczuwalna 

2 Duszność niewielka 

3 Duszność umiarkowana 

4 Duszność dość ciężka 

5 Duszność ciężka 

6 (pośrednie nasilenie duszności - między 5 a 7) 

7 Duszność bardzo ciężka 

8 (pośrednie nasilenie duszności - między 7 a 9) 

9 Duszność prawie maksymalna 

10 Duszność maksymalna (nie do wytrzymania) 
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6. Kwestionariusz jakości życia SF-36v2 (The Short Form - 36 Health Survey 
Questionnaire version 2) - jest kwestionariuszem ogólnym, służącym do badania jakości 
życia w szerokim zakresie, stosowanym w odniesieniu do różnych grup chorych                             
i populacji ogólnych. Kwestionariusz jest przeznaczony do subiektywnej oceny stanu 
zdrowia. Składa się z 36 pozycji, które służą do badania dwóch wymiarów jakości życia: 
fizycznego (Physical Component Summary - PCS) i psychicznego (Mental Component 
Summary - MCS). Pierwszy wymiar ma cztery podskale: funkcjonowanie fizyczne                     
(10 pozycji), ograniczenie w pełnieniu ról z powodu zdrowia fizycznego (4 pozycje), 
dolegliwości bólowe (2 pozycje), ogólne poczucie zdrowia (5 pozycji). Jakość życia                        
w wymiarze psychicznym zawiera także cztery podskale: funkcjonowanie społeczne                    
(2 pozycje), poczucie zdrowia psychicznego (5 pozycji), ograniczenie w pełnieniu ról 
wynikające z problemów emocjonalnych (3 pozycje), witalność (4 pozycje). Wyniki 
oblicza się zgodnie z kluczem, dla każdej skali oddzielnie, a następnie przelicza się na 
wyniki standardowe. Zgodnie z literaturą każdą odpowiedz pacjenta oceniano w skali od 
0 do 100 gdzie 0 oznacza najgorszą a 100 najlepszą jakość życia. Licencja na używanie 
kwestionariusza jakości życia zostanie wykupiona przez beneficjenta dla celów realizacji 
programu.  

 
7. Ocena profilu sercowo-naczyniowych czynników ryzyka:  

a. pomiar ciśnienia tętniczego krwi, częstotliwość rytmu serca 
b. pomiar masy ciała, wzrostu, wyliczenie wskaźnika masy ciała,  
c. pomiar obwodu brzucha,  
d. badania laboratoryjne: lipidogram, HbA1c, glikemia (na czczo). 

Ocena profilu czynników ryzyka będzie wykonywana ze środków Regionalnego Programu 
Zdrowotnego. Badania czynników ryzyka są przewidziane w katalogu świadczeń 
gwarantowanych jednak ich aktualne wartości są niezbędne dla realizacji programu                       
i odpowiedniej kwalifikacji do rehabilitacji. Wykonanie ww. oznaczeń jest elementem 
kompleksowej interwencji a cały projekt wykracza poza zakres świadczeń 
gwarantowanych i nie zastępuje świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych.  
Skierowanie na badania będzie wydawał trener rehabilitacji kardiologicznej. Beneficjent 
wskaże miejsce wykonywania badań laboratoryjnych.  

 
8. Wykłady edukacyjne dla uczestników programu - będą prowadzone przez uprzednio 
przeszkolonych trenerów rehabilitacji kardiologicznej na podstawie przygotowanych 
wcześniej materiałów szkoleniowych. Wykłady będą obejmowały następującą tematykę: 
czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (w tym m.in. stres, palenie tytoniu, 
nieracjonalne odżywanie), objawy chorób sercowo-naczyniowych, znaczenia aktywności 
fizycznej w prewencji chorób sercowo-naczyniowych, poruszanie kwestii wykonywania 
regularnych badań profilaktycznych, rehabilitacja kardiologiczna - podstawowe zasady                    
i bezpieczeństwo. Planowany czas trwania wykładu to 90 minut, w tym 60-minutowa 
prezentacja edukacyjna oraz 30 minutowa dyskusja.  
 
9. Rehabilitacja ruchowa 
Na podstawie przeprowadzonych badań osoby pracujące uzyskają indywidualny schemat 
rehabilitacji ruchowej.  
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Przez pierwsze dwa tygodnie rehabilitacja będzie się odbywać w warunkach 
ambulatoryjnych, a przez kolejne tygodnie aż do zakończenia okresu 3 miesięcy                         
w warunkach domowych.  
W czasie rehabilitacji trener rehabilitacji kardiologicznej będzie kontaktował się co 
najmniej 1 raz w tygodniu z uczestnikiem/uczestniczką programu rehabilitacji celem 
przypomnienia o zasadach rehabilitacji i sprawdzenia postępów. Osoba rehabilitowana 
też będzie miała możliwość konsultacji telefonicznej z trenerem.  
Wynik rehabilitacji ruchowej będzie oceniony po trzech miesiącach jej trwania do                        
6 miesięcy od rozpoczęcia na podstawie oceny testu 6-minutowego marszu, profilu 
sercowo-naczyniowych czynników ryzyka oraz jakości życia SF-36 oraz 
Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. Będzie to podstawą do 
wydania dalszych zaleceń.  
Zakres działań rehabilitacyjnych będzie przeprowadzany wg indywidualnego schematu 
rehabilitacji ruchowej. Działania te nie obejmują świadczeń gwarantowanych gdyż 
dotyczą unikatowej grupy osób uczestniczącej w programie bez istotnej choroby 
kardiologicznej ale z ograniczoną wydolnością fizyczną.  
 
Rehabilitacja kardiologiczna (Wykaz świadczeń gwarantowanych zgodnie                                       
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej  (Dz.U. Nr 2013 poz.1522) 

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-
powinien/ehabilitacjalecznicza/) udzielana jest świadczeniobiorcom, w szczególności po 
ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach 
kardiochirurgicznych, zabiegach chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca. 
Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziałów kardiologii, 
kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Czas 
trwania rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku wynosi nie więcej niż 24 dni zabiegowych 
w okresie 90 dni kalendarzowych. Grupa ww. pacjentów którym rehabilitacja jest 
gwarantowana ustawowo nie są objęci projektem – zostają oni wykluczeni na etapie 
badania przesiewowego.  
 
10. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (International Physical 
Activity Questionnaire - IPAQ) jest uważany za jedno z najlepszych na świecie narzędzi do 
oceny poziomu aktywności fizycznej populacji. Wyraża on aktywność fizyczną                             
w jednostkach MET-min/tydzień, co pozwala na łatwe klasyfikowanie ankietowanych do 
jednej z trzech kategorii aktywności: niewystarczającej (poniżej 600), dostatecznej (600 – 
1500 lub 600 –3000) lub wysokiej (powyżej 1500 lub 3000 MET-min/tydzień). Zaletą IPAQ 
jest stosowanie w nim metodologii umożliwiającej porównania międzynarodowe, 
kwestionariusz jest również przystosowany do warunków danego kraju oraz uwzględnia 
odmienną specyfikę trybu życia. Krótszą wersję kwestionariusza (zalecana do stosowania 
w Programie; w załączeniu) cechuje podobna rzetelność i trafność jak wersję dłuższą, jest 
jednak prostsza w stosowaniu i może być używana do pomiaru i porównania aktywności 
fizycznej różnych populacji. Zawiera ona 7 pytań dotyczących wszystkich rodzajów 
aktywności fizycznej związanej z życiem codziennym, pracą i wypoczynkiem. Pod uwagę 
wzięto czynności wykonywane w pracy zawodowej, w domu, w jego otoczeniu,                              
w przemieszczaniu się z miejsca na miejsce oraz w czasie wolnym poświęconym rekreacji, 
ćwiczeniom lub sportowi.  
 

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/ehabilitacjalecznicza/
http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/co-kazdy-pacjent-wiedziec-powinien/ehabilitacjalecznicza/
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11. Ankieta Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia. Pytania w ankiecie dotyczą 
zasad zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa wysiłku fizycznego w oparciu o Wytyczne 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Będzie przeprowadzana dwukrotnie wśród 
uczestników na 6 i 8 etapie realizacji Programu.  
Odpowiedzi uczestników powinny być ocenione zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
Ankieta ma na celu sprawdzenie w jaki sposób zmienia się wiedza uczestnika Programu   
w wyniku przeprowadzonych interwencji w ramach RPZ. 

c. Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników 

Opisano szczegółowo w Części składowe, etapy i działania organizacyjne. 

d. Zasady udzielania świadczeń w ramach programu 

Opisano szczegółowo w Części składowe, etapy i działania organizacyjne oraz Planowane 
interwencje. 

e. Sposób powiązania działań programu ze świadczeniami zdrowotnymi 
finansowanymi ze środków publicznych 

Obecnie system ochrony zdrowia gwarantuje świadczenia rehabilitacyjne w ramach 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ramach NFZ 
(http://nfz.gov.pl/) rehabilitacja kardiologiczna udzielana jest świadczeniobiorcom,                          
w szczególności po ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach 
kardiochirurgicznych, zabiegach chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca. 
Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziału kardiologii, oddziału 
kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej, poradni 
rehabilitacyjnej. Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS 
(www.zus.pl) skierowany jest do osób ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową 
niezdolnością do pracy, uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia 
rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, 
pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie 
odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Oba programy (NFZ,ZUS) 
skierowane są do osób, u których już rozpoznano chorobę. Takie osoby pracujące nie będą 
zakwalifikowane do przedstawionego programu.  

Przedstawiony program jest komplementarny do tych świadczeń i nie pokrywa się                  
z ich zakresem. Osoby zagrożone niezdolnością do pracy będą aktywnie poszukiwane przy 
pomocy odpowiednich badań przesiewowych w ramach ustrukturyzowanego programu. 
Rehabilitowane będą osoby, u których nie stwierdzono choroby układu krążenia, pozornie 
zdrowe ale z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, takie które w ramach 
standardowych świadczeń nie uzyskałyby świadczeń rehabilitacyjnych.   
 

Program gwarantuje funkcjonowanie wypracowanych rezultatów w zakresie rozwiązań 
funkcjonalnych w tym koordynacji procesu badań i leczenia po zakończeniu ich finansowania 
ze środków EFS. 
Funkcjonowanie wypracowanych rezultatów po zakończeniu projektu: 
Po zakończeniu programu beneficjent zobowiązany jest przez okres minimum 6 miesięcy do: 
• uwzględnienia w postępowaniu rehabilitacyjnym sytuacji zawodowej każdego pacjenta pod 
kątem aktywizacji zawodowej np. uwzględnienie w wywiadzie chorobowym oraz 

http://www.zus.pl/
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odnotowanie w dokumentacji medycznej informacji dot. sytuacji zawodowej pacjenta przed 
podjęciem rehabilitacji oraz po jej przeprowadzeniu w czasie badań kontrolnych 
• włączenia do dokumentacji medycznej kwestionariusza Ankiety Wiedzy na Temat Zasad 
Zdrowego Stylu Życia (dopuszcza się modyfikację kwestionariusza ujętego w Załączniku nr 1 
do Programu) lub Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (ujętego                       
w Załączniku nr 2 do Programu). 
• upowszechnianie elementów wypracowanego przez beneficjenta programu szkolenia 
edukacyjnego skierowanego dla uczestników programu/szkolenia trenerów rehabilitacji 
kardiologicznej (specjalistów medycznych) – minimum 2 akcje upowszechniające np. 
prezentacja podczas konferencji/ spotkań o charakterze profilaktycznym, celem promocji 
założeń merytorycznych programu lub prozdrowotnej edukacji społecznej. 

 

f.  Sposób zakończenia udziału w programie i możliwości kontynuacji 
otrzymywania świadczeń zdrowotnych przez uczestników programu, jeśli 
istnieją wskazania 

 

Uczestnicy programu dobrowolnie mogą zakończyć udział w programie na każdym etapie 
jego realizacji. Uczestnicy pierwszego etapu programu czyli badania przesiewowego,                          
u których na podstawie wyniku ankiety postawione zostanie podejrzenie lub rozpoznanie 
choroby sercowo-naczyniowej zostaną skierowani na badania specjalistyczne i nie będą 
kontynuowali udziału w programie. Osoby, które na podstawie wyniku testu marszu nie 
zostaną zakwalifikowane do rehabilitacji uzyskają indywidualne zalecenia dotyczące 
prewencji chorób sercowo naczyniowych oraz wskazanej aktywności fizycznej oraz materiały 
edukacyjne. Osoby, które będą uczestniczyć w programie rehabilitacji będą zachęcane do jej 
kontynuowania na dalszym etapie życia.  

g.  Bezpieczeństwo planowanych interwencji 

Program nie zakłada stosowania leków. Dane osobowe pacjentów nie będą zamieszczane                         
w stworzonych bazach danych w celu zachowania zasad poufności. Dane te zostaną 
zakodowane w postaci numerów porządkowych nadawanych przez lekarza prowadzącego.  
Test 6-minutowego marszu będzie wykonywany zgodnie z wytycznymi American Thoracic 
Society [Am J Respir Crit Care Med, 2002]. Zalecany model rehabilitacji będzie indywidualnie 
dostosowywany do stanu zdrowia i wydolności fizycznej uczestnika/uczestniczki programu 
rehabilitacji, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami towarzystw medycznych [Wytyczne 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kardiologia Polska 2016]. 
Bezpieczeństwo planowanych interwencji: 
Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez Beneficjenta Programu, także                              
w systemie SL2014. Instytucja Zarządzająca RPO WM i Instytucja Organizująca Konkurs 
otrzymają mierniki programu uwzględniające dane statystyczne. 

h. Kompetencje/warunki niezbędne do realizacji programu 

Beneficjent posiada doświadczenie w prowadzeniu programów zdrowotnych/polityki 
zdrowotnej, w tym z udziałem pracowników, w prowadzeniu szkoleń edukacyjnych z zakresu 
prewencji chorób sercowo-naczyniowych w ramach programów zdrowotnych/polityki 
zdrowotnej. Beneficjent realizuje program (w szczególności badania, testy, rehabilitację)                 
w sposób gwarantujący wysoką jakość udzielanego wsparcia oraz jak najwyższą jego 
dostępność dla potencjalnych uczestników w danym subregionie.  
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Beneficjent zapewnia w Programie dostęp do co najmniej: 
- korytarza spełniającego kryteria American Thoracic Society  [Am J Respir Crit Care Med, 
2002] do wykonywania testu 6 minutowego marszu,  
- sali gimnastycznej,  
- miejsca do badania pacjenta,  
- miejsca do pobierania krwi,  
- laboratorium analitycznego, 
- sali wykładowej.  
Beneficjent zaangażuje w realizację Programu co najmniej: 1 specjalistę chorób 
wewnętrznych i 2 specjalistów kardiologii, co najmniej 1 specjalistę rehabilitacji, a także co 
najmniej 2 osób: z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem dr hab.                                               
o udokumentowanym publikacjami dorobku w zakresie prewencji chorób układu krążenia (co 
najmniej 2 publikacje z zakresu prewencji w ciągu ostatnich 6 lat dostępne w bazie PubMED).  

Zaangażowanie ww. multidyscyplinarnego zespołu specjalistów związane jest                                      
z następującymi zadaniami do wykonania: 

Specjalista Zadania 

Osoba z tytułem naukowym profesora lub ze 
stopniem dr hab. o udokumentowanym publikacjami 
dorobku w zakresie prewencji chorób układu krążenia 

Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych 
dla trenerów rehabilitacji kardiologicznej oraz 
uczestników programu (osoby pracujące). 
Szkolenie trenerów rehabilitacji kardiologicznej. 

Specjalista chorób wewnętrznych Nadzorowanie testu 6 minutowego marszu oraz opis 
wyniku. 
Wykłady edukacyjne dla uczestników programu. 

Specjalista kardiolog Wydanie zaleceń dla uczestników programu 
(pracowników) 
Wykłady edukacyjne dla uczestników programu 
Analiza ankiet i kwestionariuszy. 

Specjalista rehabilitacji Wykłady edukacyjne dla uczestników programu 
Rehabilitacja ruchowa 

 

Łącznie w realizację programu zaangażowanych zostanie planowo 30 trenerów rehabilitacji.  
W ramach organizowanych przez Beneficjenta szkoleniach trenerów rehabilitacji 
kardiologicznej preferowany jest udział jako uczestników: 
-  lekarzy następujących specjalności: lekarzy POZ, lekarzy specjalistów lub w trakcie 
specjalizacji z medycyny rodzinnej, rehabilitacji, kardiologii, chorób wewnętrznych, medycyny 
pracy 
- pielęgniarek 
- rehabilitantów/fizjoterapeutów – specjalistów w dziedzinie fizjoterapii lub osób 
dopuszczonych do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych zgodnie z kryteriami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r., 
poz. 1522). 

i. Dowody skuteczności planowanych działań 

(zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)  

 
Redukcja narażenia na czynniki ryzyka chorób układu krążenia poprzez podniesienie 

stanu wiedzy i motywacji do zmiany stylu życia oraz do stosowania odpowiedniego leczenia     
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u osób bez objawów chorób sercowo-naczyniowych prowadzi do zmniejszenia zapadalności                 
i umieralności z powodów chorób naczyniowo-sercowych, w tym z powodu choroby 
wieńcowej serca i udaru mózgu, poprawia jakość życia i zapobiega niepełnosprawności. 

Według ekspertów 10 europejskich towarzystw naukowych prewencja pierwotna 
obejmująca oddziaływanie na uznane czynniki ryzyka chorób układu krążenia jest 
najskuteczniejszym i najefektywniejszym ekonomicznie środkiem zwalczania chorób układu 
krążenia, które rozwijają się na podłożu miażdżycy [Wytyczne Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, Kardiologia Polska 2016].  

Według szacunków opartych na wynikach polskiej części badania EUROACTION  
w wyniku podjętych działań w zakresie prewencji pierwotnej przeciętny koszt uratowanego 
życia w przeliczeniu na QALY (Quality Adjusted Life Year) wynosił ok. 20 tys. złotych                             
u mężczyzn i 80 tys. złotych u kobiet tj. odpowiednio poniżej 1 wartości GDP (tj. PKB - 
produktu krajowego brutto) i poniżej trzykrotnej wartości GDP [Podręcznik Polskiego Forum 
Profilaktyki, red. Piotr Podolec, Tom I, Medycyna Praktyczna 2007].   

Zgodnie z opinią ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
rehabilitacja domowa w porównaniu ze szpitalną czy ambulatoryjną zwiększa odsetek osób 
stosujących się do zaleceń (uczestnictwo)  dzięki większej elastyczności co do miejsca i czasu 
rehabilitacji.  

W przeglądzie systematycznym, obejmującym 12 badań (z 1978 pacjentami), 
rehabilitację domową porównano z prowadzoną w Centrum Rehabilitacji. Nie wykazano 
różnic w zakresie wyników, przestrzegania zaleceń ani kosztów między tymi sposobami 
rehabilitacji w okresie krótkoterminowym i do 24 miesięcy [Taylor RS i wsp. Cochrane 
Database Syst Rev, 2010]. Do większości badań rekrutowano pacjentów z grupy niskiego 
ryzyka, głównie mężczyzn, a ćwiczenia były samoregulowane z okresowo udzielanym 
wsparciem, zwykle telefonicznym. Rehabilitacja domowa stanowi alternatywę dla niektórych 
pacjentów, jednak relatywnie mało programów w Europie ją umożliwia [Bjarnason-Wehrens 
B, et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010]. 

Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego każda osoba 
powinna podejmować umiarkowany wysiłek fizyczny przez ≥150 min/tydzień i/lub 
intensywną aktywność przez 75 min/tydzień albo wykonywać jego ekwiwalent. Zaleca też 
żeby ustrukturyzowany program treningowy poprzedzić oceną ryzyka i dostosować go do 
indywidualnego, klinicznego i kardiologicznego profilu ryzyka, aktualnego poziomu 
zwyczajnej aktywności fizycznej oraz zmierzenia nasilenia aktywności fizycznej. Wydaje się, 
że osoby ćwiczące okazjonalnie cechuje podwyższone ryzyko wystąpienia ostrego zespołu 
wieńcowego i nagłego zgonu sercowego w trakcie lub po wysiłku [Thompson PD, et al. 
Circulation 2007]. Osoby o siedzącym trybie życia i z czynnikami ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych powinny rozpoczynać aerobową aktywność fizyczną od ćwiczeń o niskiej 
intensywności i stopniowo zwiększać obciążenie. U osób o siedzącym trybie życia                                
z czynnikami ryzyka, które zamierzają uprawiać intensywnie sport, można rozważyć ocenę 
kliniczną z próbą wysiłkową. Dane uzyskane z testów wysiłkowych pomagają w doborze 
właściwych ćwiczeń. U osób o siedzącym trybie życia, rozpoczynających uprawianie sportu                             
o niskiej intensywności w czasie wolnym lub umiarkowanego wysiłku, zaproponowano 
stosowanie zweryfikowanych kwestionariuszy samooceny [Wytyczne Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego, Kardiologia Polska 2016].  
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VI. Koszty. 

a.     Koszty jednostkowe 

Średni koszt wsparcia uczestnika programu może wynieść maksymalnie 1500 zł;  w czym 
zostały uwzględnione koszty pośrednie. Szacunek oparto o średni koszt działań w programie 
ukierunkowany na pojedynczego pacjenta wraz z ewentualnym dowozem i zwrotem kosztów 
za opiekę nad osobą zależną.  
Koszt zależny od kwalifikacji uczestnika do poszczególnego etapu RPZ. 
 
Średnie maksymalne wsparcie RPZ przypadające na 1 uczestnika skalkulowano wg 
przewidywanej kwalifikacji uczestnika do poszczególnego etapu Programu w następujący 
sposób: 

Rodzaj kosztu jednostkowego 

Uczestnik 
podlegający 

jedynie ankiecie 
przesiewowej 

Uczestnik 
zakwalifikowany do testu 

marszu, niezakwalifikowany do 
programu rehabilitacji 

kardiologicznej 

Uczestnik 
zakwalifikowany do 
etapu rehabilitacji 

1.      Przeprowadzanie ankiet 
przesiewowych wraz z analizą  

250 250                  250 

2. Wydanie indywidualnych zaleceń 
na zakończenie udziału w programie 

300 300 200 

3.      Przeprowadzanie badania 
wydolności fizycznej: test 6 
minutowego marszu z oceną dystansu 
i stopnia odczuwania duszności w 
skali Borga, ocena stopnia ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych  

nd 200 
400  

tj.200 zł x 2 razy) 

4.      Koszt badań laboratoryjnych – 
lipidogram, glikemia, HbA1c, 
interpretacja wyników medycznych  

nd 100 
200 

(100 zł x 2 razy) 

5.        Przeprowadzenie ankiet z 
wykorzystaniem kwestionariuszy: 
Międzynarodowego Kwestionariusza 
Aktywności Fizycznej, Ankiety Wiedzy 
na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia, 
kwestionariusza jakości życia SF-36 

nd nd 
100 

(50 zł x 2 razy) 

6.        Koszt interwencji 
rehabilitacyjnych - szkolenia, 
rehabilitacja ambulatoryjna (co 
najmniej 150 min. tygodniowo; 3 razy 
w tygodniu przez 2 tygodnie) oraz 
domowa (do końca 3-go miesiąca od 
początku rehabilitacji) 

nd nd 450 

7.        Konsultacje lekarskie i 
rehabilitacyjne przed programem 
rehabilitacji  

nd nd 100 

8.        Działania edukacyjne, w tym 
szkolenia kadry medycznej, koszty 
materiałów edukacyjnych dla 
uczestnika 

100 100 100 

9. Pozostałe koszty, w tym 
ewentualne koszty dowozu i opieki 
nad osobą zależną, koszty pośrednie 
(w tym działań informacyjno-
promocyjnych) 

nd 300 300 
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Rodzaj kosztu jednostkowego 

Uczestnik 
podlegający 

jedynie ankiecie 
przesiewowej 

Uczestnik 
zakwalifikowany do testu 

marszu, niezakwalifikowany do 
programu rehabilitacji 

kardiologicznej 

Uczestnik 
zakwalifikowany do 
etapu rehabilitacji 

PODSUMOWANIE:    

Szacunkowy koszt jednostkowy 
udziału w RPZ  

1 uczestnika w związku z kwalifikacją 
do określonego etapu  

650 zł 1250 zł 2100 zł 

Szacunek:  Planowana liczba 
uczestników kwalifikowanych do  

danego  etapu RPZ 
łącznie ok. 1800 osób 

Ok. 90 osób  Ok. 1140 osób Ok. 570 osób 

Ok. 1800 osób 

Obliczenia matematyczne: 90 osób x 650 zł 1140 osób x 1250 zł 570 osób x 2100 zł 

Szacunkowy koszt udziału 
uczestników na poszczególnych  

etapach RPZ wg zakwalifikowania 
58 500 zł 1 425 000, 00 zł 1 197 000,0 

 
Całkowity Koszt RPZ – szacunek 

58 500 zł + 1 425 000 + 1 197 000 zł=  2 680 500 zł (szacunek),  
Na podstawie przytoczonych obliczeń w przybliżeniu założono 2700 000 zł 

Koszt jednostkowy na 1 uczestnika 
programu  na każdym etapie 

programu 
2700 000 zł / 1800 uczestników = ok. 1500 zł na jednego uczestnika 

 
Z uwagi na fakt, iż wybór beneficjentów następuje w drodze konkursowej, przedstawiona 
powyżej kalkulacja stanowi jedynie szacunek, gdyż każdy wnioskodawca na podstawie 
przedstawionych w RPZ wymagań sam będzie szacował koszty tak, by były racjonalne, 
niezbędne oraz kwalifikowalne i przedstawi je we wniosku o dofinansowanie. Zaplanowane 
przez beneficjenta szczegółowe wydatki zostaną zweryfikowane podczas oceny wniosku                        
o dofinansowanie, a w przypadku projektów realizujących RPZ także na etapie wdrażania. 

 

Średni koszt wsparcia jednego uczestnika programu nie przekroczy 1500 zł. Będzie on jednak 
różny w zależności od etapu, do którego będzie zakwalifikowany uczestnik, np. mniejsze 
koszty wsparcia będą przewidziane dla pracowników zakwalifikowanych jedynie do badania 
przesiewowego a większe dla pracowników zakwalifikowanych do programu rehabilitacji.  
Przewidywana liczba uczestników pierwszego etapu będzie wynosiła 1800 osób, w zależności 
od ostatecznej sumy środków finansowych przeznaczonej na program. 
 
Koszty całkowite programu w podziale na poszczególne rodzaje podejmowanych interwencji 
(szacunek): 

Rodzaje interwencji w Programie Szacowany koszt całkowity 

1. Rekrutacja uczestników w zakładach pracy 
+ przeprowadzanie ankiet przesiewowych wraz z analizą   450 000 - 469 500 

2.   Wydanie indywidualnych zaleceń na zakończenie udziału w programie 483 000 

3.  Przeprowadzanie badania wydolności fizycznej: test 6 minutowego marszu                        
z oceną dystansu i stopnia odczuwania duszności w skali Borga, ocena stopnia ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych   456 000 

4.      Koszt badań laboratoryjnych – lipidogram, glikemia, HbA1c, interpretacja 
wyników medycznych 228 000 

5.        Przeprowadzenie ankiet z wykorzystaniem kwestionariuszy: 
Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej, Ankiety Wiedzy na Temat 
Zasad Zdrowego Stylu Życia, kwestionariusza jakości życia SF-36 57 000 
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Rodzaje interwencji w Programie Szacowany koszt całkowity 

6.        Koszt interwencji rehabilitacyjnych - szkolenia, rehabilitacja ambulatoryjna (co 
najmniej 150 min. tygodniowo; 3 razy w tygodniu przez 2 tygodnie) oraz domowa (do 
końca 3-go miesiąca od początku rehabilitacji)  256 500 

7.        Konsultacje lekarskie i rehabilitacyjne przed programem rehabilitacji  57 000 

8.        Działania edukacyjne, w tym szkolenia kadry medycznej, koszty materiałów 
edukacyjnych dla uczestnika 180 000 

9. Pozostałe koszty, w tym ewentualne koszty dowozu i opieki nad osobą zależną, 
koszty pośrednie (w tym działań informacyjno-promocyjnych) 513 000 

Szacunkowe koszty całkowite: 2 680 500 - 2 700 000 

 
 
Każdy wnioskodawca na podstawie przedstawionych w RPZ wymagań sam będzie szacował 
koszty tak by były racjonalne, niezbędne i kwalifikowalne i przedstawia je we wniosku                                     
o dofinansowanie. Zaplanowane przez beneficjenta szczegółowe wydatki zostaną 
zweryfikowane podczas oceny wniosku o dofinansowanie, a w przypadku projektów 
realizujących RPZ także na etapie wdrażania. 
 
Przewidywana liczba uczestników poszczególnych etapów wraz z uzasadnieniem została 
przedstawiona w punkcie IV a RPZ.  
Koszty Programu obejmą: 
 

I. Usługi zdrowotne 
1. Przeprowadzenie 6-minutowego testu marszu, pomiar ciśnienia tętniczego, częstotliwości 

rytmu serca, ocena duszności w skali Borga, opis wyniku, każde badanie będzie 
przeprowadzone jednokrotnie u wszystkich zakwalifikowanych do testu marszu oraz 
dwukrotnie wśród osób zakwalifikowanych do etapu rehabilitacji;  

2. Badania laboratoryjne – lipidogram, glikemia, HbA1c, interpretacja, każde badanie będzie 
przeprowadzone jednokrotnie u wszystkich zakwalifikowanych do testu marszu (etap 5) 
oraz dwukrotnie wśród osób zakwalifikowanych do etapu rehabilitacji (etap 8) 

3. Konsultacja, wystawienie indywidualnych zaleceń dotyczących rehabilitacji i zasad 
zdrowego życia; u pacjentów zakwalifikowanych do testu marszu,  

4. Rehabilitacja ambulatoryjna (co najmniej 150 min. tygodniowo; 3 razy w tygodniu przez                       
2 tygodnie) oraz domowa (do końca 3-go miesiąca od początku rehabilitacji) 

5. Interwencja telefoniczna (1x w tygodniu w okresie trwania rehabilitacji domowej) 
6. Koszt wykorzystania kwestionariusza SF-36v2; cena komercyjna określana przez 

właściciela licencji na podstawie indywidualnej charakterystyki projektu;  
7. Interpretacja kwestionariusza SF-36v2 przez specjalistę (dwukrotnie u pacjentów 

poddawanych rehabilitacji);  
8. Zebranie i interpretacja Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej. 

 
II. Działania informacyjno-edukacyjne 

9. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń uczestników programu 
10. Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych dla pracowników w tym prezentacje, 

broszura na temat zasad treningu fizycznego, rehabilitacji oraz zasad zdrowego stylu 
życia  

11. Opracowanie i druk materiałów edukacyjnych dla trenerów rehabilitacji kardiologicznej - 
broszura na temat zasad treningu fizycznego, rehabilitacji oraz zasad zdrowego stylu 
życia; 
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12. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń trenerów rehabilitacji kardiologicznej oraz 
przygotowanie dla nich materiałów dydaktycznych 
 

III. Organizacja, monitoring jakości i celowości podejmowanych działań  
13. Opracowanie merytoryczne i druk ankiet oceniających działania podjęte w ramach 

programu przez uczestników w tym Ankieta Badania Przesiewowego 
14. Druk ankiet satysfakcji oraz Ankiety Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia. 
15. Opracowanie statystyczne programu oraz publikacja wyników programu 

 
IV. Inne 

16. Administracja programu, prowadzenie dokumentacji, opracowywanie raportów 
finansowych, prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń, obsługa prawna i sekretarska 
programu, korespondencja (katalog przykładowy)  

17. Koszty dojazdu uczestników programu niezbędne dla realizacji programu  
18. Ewentualne koszty zapewnienia  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,  którą  opiekuje  się  

uczestnik programu, w  czasie korzystania ze wsparcia 
19. Ewentualna amortyzacja aparatury: pulsoksymetry niezbędne do prawidłowego 

wykonania testu 6-min marszu; aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, waga medyczna 
kolumnowa 

b.     Planowane koszty całkowite 

Program będzie realizowany w jednej edycji w latach: 2018-2021. 
 
Na realizację Programu przeznaczone zostaną środki Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Łączna alokacja na RPZ wynosi 555 800 EURO 
(EFS) czyli łącznie z dofinansowaniem budżetu państwa (BP) oraz wkładem własnym 
beneficjenta wynosi 653 882,35 EURO tj. ok. 2 761 541,34 zł (według kursu euro 1 euro = 
4,2233 zł) z zaznaczeniem, że koszt wskazany w złotych jest szacunkowy. Będzie on ponownie 
przeliczany na etapie ogłaszania konkursu. Liczba uczestników będzie odpowiadać całkowitej 
alokacji na program. 
 
W Programie wystąpią koszty związane z organizacją przedsięwzięć - tzw. koszty pośrednie. 
Koszty przewidziane w Programie muszą być ponoszone na warunkach określonych                                               
w wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020.  

c.      Źródła finansowania, partnerstwo 

• Finansowanie ze środków EFS na lata 2014-2020 (85%) 
Narzędzie 3: Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do 
pracy. 

• Budżet Państwa (maksymalnie 10%) 

• Wkład własny beneficjentów (minimalnie 5%) 
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VII. Monitorowanie i ewaluacja 

a. Ocena zgłaszalności do programu 

W bazie danych odnotowane zostanie każde zaproszenie zakładu pracy do udziału                            
w programie, określony zostanie odsetek zgłaszających się. 
 
Realizator Programu zobowiązany jest ponadto do gromadzenia w bazie danych informacji 
dotyczących:  
-  liczby zakładów pracy włączonych do programu 
- liczby trenerów rehabilitacji kardiologicznej  biorących udział w szkoleniach (ze wskazaniem 
wykonywanego zawodu medycznego oraz specjalizacji) 
- liczby uczestników programu na każdym etapie programu 
- liczby uczestników  wykluczonych z programu. 
 
Późniejsza analiza dokumentacji obejmie określenie stosownych zmian procentowych w ww. 
listach. 

b. Ocena jakości świadczeń w programie 

Będzie dokonywana przy pomocy ankiet satysfakcji z przeprowadzonych szkoleń: 
- wśród kształcących się trenerów rehabilitacji kardiologicznej (ocena wykładów i materiałów 
szkoleniowych przygotowanych przez Beneficjenta)  
- oraz wśród uczestników szkoleń edukacyjnych w ramach programu 

c. Ocena efektywności programu: 

Monitorowanie programu będzie polegało na porównaniu parametrów wydolności fizycznej 
oraz profilu czynników ryzyka wejściowo oraz po okresie 3 miesięcznej rehabilitacji. 
Porównywane będą: 

 wydolność fizyczna mierzona dystansem w teście 6-minutowego marszu oraz duszność                      
w skali Borga- odsetki uczestników programu osiągające docelowe wartości 
cholesterolu LDL, ciśnienia tętniczego, HbA1c (wśród osób z cukrzycą), wskaźnika masy 
ciała oraz palących papierosy  

 jakość życia w domenie fizycznej mierzona za pomocą kwestionariusza SF-36 wiedza na 
temat znaczenia aktywności fizycznej w prewencji chorób układu krążenia u wszystkich 
uczestników oceniony będzie poziom aktywności fizycznej za pomocą 
Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej 

 

Oceniony będzie odsetek uczestników badania skierowanych w wyniku przeprowadzonych 
badań przesiewowych na badania specjalistyczne w związku z podejrzeniem obecności 
choroby sercowo-naczyniowej. 
 
Ocena efektów szkolenia trenerów będzie dokonana na podstawie testu sprawdzającego, 
opartego na informacjach przekazywanych podczas szkolenia, wynik pozytywny oznacza 
odpowiedź prawidłową na co najmniej 60% pytań. 

 

d. Zasady dotyczące monitorowania i ewaluacji w projekcie 

Beneficjent jest zobowiązany do określenia we wniosku o dofinansowanie wartości 
wskaźników produktu/rezultatu wskazanych na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych                      
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i regulaminie konkursu (mając na uwadze ich definicje oraz zasady dotyczące możliwości 
zakwalifikowania danej osoby, jako uczestnika projektu). Beneficjent jest zobowiązany do 
realizacji wskaźników z WLWK na poziomach określonych we wniosku o dofinansowanie. 
Jednocześnie z treści wniosku o dofinansowanie musi wynikać, że Beneficjent na bieżąco 
będzie monitorował pozostałe mierniki ujęte w treści właściwego Regionalnego Programu 
Zdrowotnego (będzie przeprowadzał i gromadził m.in. ankiety badające satysfakcję 
uczestników, dane dotyczące zgłaszalności, skuteczności). Monitorowanie wszystkich 
mierników ma na celu m.in. właściwe zarządzanie projektem i bieżące monitorowane jakości 
każdego projektu i oferowanego w nim wsparcia, stopnia realizacji celów i efektów. 
Dodatkowo, wszelkie dane monitoringowe (m.in. ankiety) zostaną udostępniane IZ/IP na 
potrzeby ewaluacji całego RPZ (ewaluacja będzie dokonywana na poziomie RPZ/programu 
polityki zdrowotnej). 
 

VIII. Okres realizacji programu 

Program realizowany będzie w latach 2018 - 2021 z perspektywą dalszej kontynuacji.  
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ANEKS 
 

Załącznik nr 1  

Ankieta Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia 

 

Załącznik 2 

Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej  

 

Ankiety satysfakcji i oceny jakości szkoleń: 

Załącznik nr 3a: Kwestionariusz Oceny Szkolenia dla trenerów rehabilitacji 

Załącznik nr 3b: Kwestionariusz Oceny Szkolenia dla pracowników 
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Załącznik nr 1 

Ankieta Wiedzy na Temat Zasad Zdrowego Stylu Życia 

Prosimy o samodzielne wypełnienie kwestionariusza bez odwoływania się do innych osób lub sięgania 

do jakichkolwiek innych źródeł wiedzy. 

 

Proszę zaznaczyć krzyżykiem krateczkę przy właściwej odpowiedzi lub wpisać swoją 

odpowiedź w zaznaczone pole. 

 

1. Proszę podać swoją płeć 

 1. mężczyzna                                                                     

      2. kobieta 

2. Proszę podać swój wiek w latach 

     

 

3. Wykształcenie 

 1. podstawowe                                                                 

 2. zawodowe                                                                      

 3. średnie      

 4. szkoła pomaturalna       

 5. wyższe  

4. Miejsce zamieszkania  

 1. wieś                                                                                

 2. miasto                                                                   

 3. miasto – stolica województwa      

 

5. Rodzaj zatrudnienia (można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź) 

 pełny etat, stanowisko kierownicze                          właściciel/ka firmy zatrudniającej pracowników 

 pełny etat, stanowisko nie kierownicze                    samodzielna działalność gospodarcza 

 część stałego etatu                                                       emerytura 

 zatrudnienie okresowe                                                renta 

 w trakcie nauki                                                                    

 



 

Strona 39 z 51 

6. Proszę wpisać jeśli zna Pan/i swój/swoją 

6.1 ciężar ciała 

 

 

6.2 wzrost 

 

 

6.3 wartość ciśnienia tętniczego 

 

 

6.4 wartość cukru (glukozy) na czczo 

 

 

6.5 wartość cholesterolu całkowitego na czczo 

 

 

6.6 wartość cholesterolu LDL na czczo 

 

 

6.7 wartość cholesterolu HDL na czczo 

 

 

7. Czy szczepił/a się Pan/i w ciągu ostatniego roku na grypę? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

8. Czy chorował/a Pan/i w ciągu ostatniego roku na grypę? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 
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9. Czy lekarz kiedykolwiek rozpoznał u Pana/i? 

9.1 chorobę wieńcową 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

9.2 zawał serca 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

9.3 udar mózgu 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

9.4 cukrzycę 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

9.5 nadciśnienie tętnicze 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

9.6 inną poważną przewlekłą chorobę 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

9.6.1 Jeśli tak, proszę podać jaką .......................................................................................... 
 

10. Czy ktoś z najbliższej rodziny (brat, siostra, ojciec, matka, dzieci) miał rozpoznaną chorobę        
wieńcową, zawał serca lub udar mózgu? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

11. Czy uważa Pan/i, że objawami zawału serca są: 

11.1 ból lub uczucie dyskomfortu w żuchwie, szyi lub plecach? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

11.2 uczucie osłabienia, zawrotów głowy lub omdlenie? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

11.3 ból lub uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

11.4 ból lub uczucie dyskomfortu w ramionach lub barku? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 
11.5 brak tchu (duszność)? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

11.6 wyraz zakłopotania w oczach? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 
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12. Czy uważa Pan/i, że objawami udaru mózgu są: 

12.1 nagłe osłabienie kończyn po jednej stronie (np. prawej ręki i prawej nogi lub lewej ręki i lewej 

nogi)?  

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

12.2 nagłe opadnięcie kącika ust? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

12.3 nagły brak rozumienia mowy lub nagły brak możliwości wypowiadania się? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

12.4 nagłe pojawienie się bełkotliwej mowy? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 
12.5 nagłe zaburzenia równowagi i chodu? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 
 

12.6 nagłe zaburzenia czucia po jednej stronie ciała (brak czucia, mrowienie)? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 
12.7 nagłe upośledzenie pola widzenia? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 
 
13. W sytuacji gdyby uznał/a Pan/i, że ktoś z Pana/i otoczenia ma zawał serca lub udar mózgu, 

którą czynność wykonałby/wykonałaby Pan/i jako pierwszą? 

 zawiózłbym/zawiozłabym tę osobę do szpitala 

 poleciłbym/poleciłabym tej osobie zadzwonienie do lekarza 

 wezwałbym/wezwałabym pogotowie 

 zadzwoniłbym/zadzwoniłabym po kogoś z rodziny 

 podałbym/podałabym aspirynę i poczekał/a czy dolegliwości ustąpią 

 inną czynność 

 

14. W sytuacji gdyby podejrzewałby/podejrzewałaby Pan/i u siebie zawał serca lub udar mózgu, 

którą czynność wykonałby/wykonałaby Pan/i jako pierwszą? 

 poprosiłbym/poprosiłabym kogoś ze współlokatorów o zawiezienie do szpitala 

 wezwałbym/wezwałabym pogotowie 

 zadzwoniłbym/zadzwoniłabym po kogoś z rodziny 

 zadzwoniłbym/zadzwoniłabym po  poradę do swojego lekarza rodzinnego 

 zażyłbym/zażyłabym aspirynę i poczekał/a czy dolegliwości ustąpią 

 inną czynność 
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15. Proszę wpisać numer telefonu, pod jaki należy zadzwonić, aby wezwać karetkę pogotowania 

ratunkowego 

 

 

16. Czy kiedykolwiek został/a Pan/i poinformowany/a przez lekarza lub pielęgniarkę: 

16.1 jak należy postępować w przypadku podejrzenia zawału serca? 

 1. tak   2. nie  3. nie przypominam sobie 

 

16.2 jak należy postępować w przypadku udaru mózgu? 

 1. tak   2. nie  3. nie przypominam sobie 

 

16.3 jakie czynniki mogą prowadzić do zawału serca lub udaru mózgu? 

 1. tak   2. nie  3. nie przypominam sobie 

 

16.4 jaki jest numer telefonu alarmowego? 

 1. tak   2. nie  3. nie przypominam sobie 

 

17. Czy zetknął/zetknęła się Pan/i z pojęciem „czynnik ryzyka”? 

 1. tak   2. nie  3. nie przypominam sobie 

 

Jeśli tak, proszę wymienić poniżej znane Panu/i czynniki ryzyka, które zwiększają zagrożenie 

zachorowania na zawał serca lub udar mózgu (jeśli nie potrafi Pan/i przypomnieć sobie żadnego 

czynnika ryzyka, proszę pozostawić miejsce przy punktach 1-7 puste) 

 

1............................................................................... 

2............................................................................... 

3............................................................................... 

4............................................................................... 

5............................................................................... 

6............................................................................... 

7............................................................................... 

18. Skąd dowiaduje się Pan/i jak należy postępować, aby uniknąć zawału serca lub udaru mózgu 

(można wskazać kilka odpowiedzi)?  

 od lekarza                          z prasy codziennej 

 z telewizji  od znajomych 

 z radia                                                       z innych źródeł 

 z prasy kolorowej                                                nikt nie udziela mi takich informacji 



 

Strona 43 z 51 

19. Który z poniższych programów telewizyjnych Pan/i zwykle ogląda (można zaznaczyć więcej niż 

jeden)? 

 TVP1                          TVP Kraków 

 TVP2  Kronika Krakowska 

 POLSAT                                                       Magazyn Medyczny w TVP Kraków 

 TVN                                                

20. Proszę wpisać w jakich godzinach ogląda Pan/i zazwyczaj telewizję: 

20.1 od poniedziałku do piątku  

 

20.2 w sobotę i niedzielę 

 

 

21. Proszę wpisać ile godzin w tygodniu średnio poświęca Pan/i na: 

21.1 oglądanie telewizji (jeśli nie ogląda Pan/i telewizji proszę wpisać 0) 

 

 

21.2 przeglądanie internetu (niezwiązane z pracą) (jeśli nie przegląda Pan/i internetu proszę wpisać 0) 

 

 

22. Proszę wpisać jakiej radiostacji słucha Pan/i najczęściej: 

 

 

23. Ile razy w tygodniu poświęca Pan/i czas na zaplanowaną aktywność fizyczną (np. bieganie, 

szybki spacer, pływanie, gry zespołowe, inne sporty lub ćwiczenia fizyczne)? 

 1. codziennie 

 2. 5-6 razy w tygodniu 

 3. 3-4 razy w tygodniu 

 4. 1-2 razy w tygodniu 

 5. rzadziej niż raz w tygodniu 

 6. wcale 
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24. Czy w ciągu ostatniego miesiąca palił/a Pan/i papierosy? 

    1. tak                          2. nie 

     

     Jeśli tak, ile papierosów dziennie Pan/Pani pali? ........................................... 

 

25. Czy jest Pan/i narażony/a w pracy lub w domu na dym tytoniowy (tzw. palenie bierne)? 

 1. tak  2. Nie  3. nie wiem 

 

26. Czy w przeszłości był/a Pan/i narażony/a w pracy lub w domu na dym tytoniowy (tzw. palenie 

bierne)? 

 1. tak  2. Nie  3. nie wiem 

 

27. Jak często w okresie ostatnich 2-3 miesięcy spożywał/a Pan/i warzywa surowe lub gotowane 

(proszę nie liczyć ziemniaków i gotowanej fasoli)? 

 1. codziennie 

 2. 5-6 razy w tygodniu 

 3. 3-4 razy w tygodniu 

 4. 1-2 razy w tygodniu 

 5. 1-3 razy w miesiącu 

 6. wcale lub rzadziej niż raz na miesiąc 

 

28. Jak często w okresie ostatnich 2-3 miesięcy spożywał/a Pan/i owoce? 

 1. codziennie 

 2. 5-6 razy w tygodniu 

 3. 3-4 razy w tygodniu 

 4. 1-2 razy w tygodniu 

 5. 1-3 razy w miesiącu 

 6. wcale lub rzadziej niż raz na miesiąc 

 

29. Jak często w okresie ostatnich 2-3miesięcy spożywał/a Pan/i tłuste ryby morskie? 

 1. codziennie 

 2. 5-6 razy w tygodniu 

 3. 3-4 razy w tygodniu 

 4. 1-2 razy w tygodniu 

 5. 1-3 razy w miesiącu 

 6. wcale lub rzadziej niż raz na miesiąc 
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30. Jak często dodaje Pan/i sól do potraw w trakcie jedzenia? 

 1. nigdy 

 2. rzadko 

 3. czasami 

 4. zawsze 

 

31. Jaki rodzaj tłuszczu używa Pan/i najczęściej do smażenia, pieczenia? 

 1. masło 

 2. smalec 

 3. margaryna, utwardzone tłuszcze roślinne 

 4. olej roślinny 

 5. nie używam tłuszczu do smażenia, pieczenia 

 

32. Czy stosuje Pan/i specjalną dietę zaleconą przez lekarza lub dietetyka? 

32.1 cukrzycową  

  1. tak                                                     2. nie 
 

  

32.2 niskotłuszczową 

  1. tak                                                     2. nie 
 

  

32.3 niskocholesterolową 

  1. tak                                                     2. nie 
 

  

32.4 odchudzającą 

  1. tak                                                     2. nie 
 

  

32.5 inną  

  1. tak                                                     2. nie 
 

   

 

Jeśli tak, wpisz jaką.......................................................................................................................... 
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33. Czy Pana/i zdaniem do rozwoju chorób układu krążenia (np. choroby wieńcowej, zawału serca, 

udaru mózgu) może prowadzić: 

33.1 nadciśnienie tętnicze? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

33.2 wysokie stężenie cholesterolu LDL? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

33.3 wysokie stężenie cholesterolu HDL? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

33.4 cukrzyca? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

33.5 nadwaga lub otyłość? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

33.6 nieprawidłowa dieta? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

33.7 nadużywanie alkoholu? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

33.8 palenie papierosów? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

33.9 mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

 

34.  Czy Pana/i zdaniem do rozwoju chorób układu krążenia (np. choroby wieńcowej, zawału serca, 

udaru mózgu) może prowadzić: 

34.1 stres? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

34.2 brak szczepień przeciwko grypie? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 

 

34.3 regularny umiarkowany wysiłek fizyczny? 

 1. tak  2. nie  3. nie wiem 
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35. Proszę wpisać jaka jest prawidłowa dla Pana/i wartość 

35.1 ciśnienia tętniczego 

 

 
35.2 stężenia cholesterolu całkowitego 

 

 
35.3 stężenia cholesterolu LDL 

 

 
35.4 stężenia glukozy 

 

 
35.5 wskaźnika masy ciała (BMI) 

 

 

36. Proszę wypisać jakie leki Pan/i aktualnie zażywa: 

1............................................................................... 

2............................................................................... 

3............................................................................... 

4............................................................................... 

5............................................................................... 

6............................................................................... 

7............................................................................... 

8............................................................................... 

9............................................................................... 

10.............................................................................. 

     Odpowiedzi powinny być ocenione zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego 

.............................................................. 

Podpis wypełniającego ankietę 

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I UWAGĘ 
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Załącznik nr 2 

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

 

Chciał(a)bym zadać kilka pytań dotyczących czasu spędzanego na czynnościach wymagających 
aktywności fizycznej. Dotyczą one wszystkich rodzajów aktywności fizycznej związanej z życiem 
codziennym, z pracą i z wypoczynkiem. Pytania te zadajemy wszystkim, niezależnie od tego, czy ktoś 
uważa się za osobę aktywną fizycznie, czy też nie. 
 

Pytania będą dotyczyć czynności związanych z aktywnością fizyczną w ciągu ostatnich 7 dni, tzn. od 

......... (podać dzień tygodnia) do wczoraj. 

 
Proszę teraz pomyśleć o wszystkich czynnościach wykonywanych w ciągu ostatnich 7 dni w domu                  
i w jego otoczeniu, w pracy zawodowej, związanych z przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, np. 
drodze do pracy i z pracy, robieniu zakupów. Proszę także uwzględnić czynności wykonywane w czasie 
wolnym, tj. spacery, rekreacja, praca na działce, ćwiczenia fizyczne oraz sport. Najpierw zapytam 
Pana/ą o czynności wymagające dużego wysiłku fizycznego, następnie o czynności wymagające 
umiarkowanego, średniego wysiłku, a na koniec o spacery i inne czynności związane z chodzeniem 
oraz siedzeniem. 

 
Na początek proszę przypomnieć sobie wszystkie czynności wymagające intensywnego wysiłku 
fizycznego, wykonywane w ciągu ostatnich 7 dni. 
 

Intensywny wysiłek fizyczny wywołuje bardzo szybkie oddychanie i bardzo szybkie bicie serca 
 

 
Intensywnego wysiłku fizycznego wymaga np. dźwiganie ciężkich przedmiotów, kopanie ziemi, 
aerobik, szybki bieg, szybka jazda rowerem. Interesują nas tylko czynności, które trwały co najmniej 
10 min. bez przerwy. 

 
1. Czy w ciągu ostatnich 7 dni wykonywał/a Pan/i czynności wymagające intensywnego wysiłku 

fizycznego? 
Tak – przez ile dni w ciągu ostatniego tygodnia? ................... dni  
Nie  przejść do pytania pyt. 3  
Nie wiem/Nie jestem pewien(a)  przejść do pytania pyt. 3 

 
2. Przeciętnie ile czasu wykonywał/a Pan/i czynności wymagające intensywnego wysiłku 

fizycznego w ciągu takiego dnia? 
............. minut dziennie  
Nie wiem/Nie jestem pewien(a) 

 
A teraz proszę przypomnieć sobie wszystkie czynności wymagające umiarkowanego 

(średniego) wysiłku fizycznego wykonywane w ciągu ostatnich 7 dni., 

 
Umiarkowany wysiłek fizyczny prowadzi do trochę szybszego oddychania i trochę szybszego bicia 
serca 

 

 
Umiarkowanego wysiłku fizycznego wymaga np. noszenie lżejszych ciężarów, jazda rowerem                       
w normalnym tempie, gra w siatkówkę lub bardzo szybki marsz. Proszę jednak nie brać pod uwagę 
chodzenia. Chodzi znowu tylko czynności, które trwały co najmniej 10 minut bez przerwy. 
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3. Czy w ciągu ostatnich 7 dni wykonywał/a Pan/i czynności wymagające umiarkowanego, średniego 
wysiłku fizycznego? 

Tak – przez ile dni w ciągu ostatniego tygodnia? ................... dni 
 

Nie  przejść do pytania pyt. 5  

Nie wiem/Nie jestem pewien(a)  przejść do pytania pyt. 5 

 

4. Przeciętnie ile czasu wykonywał/a Pan/i czynności wymagające umiarkowanego wysiłku 
fizycznego w ciągu takiego dnia? 

............. minut dziennie 
 

Nie wiem/Nie jestem pewien(a) 

 

Teraz proszę przypomnieć sobie, ile czasu zajęło Panu/i chodzenie w ciągu ostatnich 7 dni. Interesuje 
nas chodzenie związane z pracą, chodzenie ulicą, np. po zakupy, do pracy, a także o spacery.  
Chodzi znowu o chodzenie, które trwało co najmniej 10 minut bez przerwy. 

 

5. Czy w ciągu ostatnich 7 dni chodził/a Pan/i co najmniej 10 min. bez przerwy? 
Tak – przez ile dni w ciągu ostatniego tygodnia? ................... dni 

 
Nie  przejść do pytania pyt. 7 

 
Nie wiem/Nie jestem pewien(a)  przejść do pytania pyt. 7 

 

6. Przeciętnie ile czasu poświęcał/a Pan/i na chodzenie lub spacery w ciągu takiego dnia? 
............. minut dziennie 

 
Nie wiem/Nie jestem pewien(a) 

 

A ile czasu w ostatnim tygodniu spędzał Pan/i siedząc? Tym razem proszę uwzględnić tylko dni 
powszednie, tzn. proszę pominąć sobotę i niedzielę. Chodzi np. o siedzenie przy biurku, siedzenie 
podczas odwiedzin u znajomych, podczas czytania, a także siedzenie lub leżenie podczas oglądania 
telewizji. Proszę uwzględnić czas spędzony na siedzeniu w domu, w pracy, w szkole, w pojazdach i w 
innych miejscach. 

 

• Biorąc pod uwagę dni powszednie w ciągu ostatniego tygodnia, ile zazwyczaj czasu w ciągu dnia 
spędzał/a Pan/i siedząc? 

............. minut dziennie 
 

Nie wiem/Nie jestem pewien(a) 
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Załącznik nr 3a 

KWESTIONARIUSZ OCENY SZKOLENIA  
dla trenerów rehabilitacji 

Szanowna Pani / Szanowny Panie: 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Przedstawione w nim opinie będą 

pomocne w dalszym doskonaleniu szkolenia. 

Skala ocen:     0  -  6   (0 –  niezadowolenie, 6 – pełna akceptacja) 

1. Jak ocenia Pani / Pan organizację wykładów i innych zajęć dydaktycznych prowadzonych w 

czasie szkolenia? 

0             1              2               3               4              5                6       

2. Czy   należałoby coś zmienić w  organizacji  szkolenia?     

     a).  czas trwania: ………..…………………………………………………………………….…………............................... 

     b).  warunki lokalowe, socjalne:………………………………………………………………………….…..................... 

    c).  rozkład zajęć w ciągu dnia: ……………………….................………………………………………................ 

          d).  inne propozycje:................................................................................................................. 

3. Czy forma zajęć prowadzonych na kursach była odpowiednia?           TAK                 NIE      

Czy należałoby coś zmienić? Jeżeli tak, proszę napisać co: 

 ..................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

4. W jakim stopniu wiedza uzyskana na kursie była użyteczna: 

a). w podnoszeniu Pani / Pana kwalifikacji specjalisty (0-6)    

b). dla Pani / Pana praktyki lekarskiej / zawodowej  (0-6)  

5. Czy jakieś tematy lub zajęcia tego kursu były nieprzydatne?  

• …………..………………………………………………………………………………………………...................................... 

• …………..………………………………………………………………………………………………..................................... 

5A. Czy jakichś zagadnień zabrakło?  

• …………..………………………………………………………………………………………………...................................... 

• …………..…………………………………………………………………………………………….…..................................... 

6. Ocena wykładowców i prowadzących zajęcia: 

7. Inne uwagi i sugestie:   

• …………..………………………………………………………………………………………………….................................... 

• …………..…………………………………………………………………………………………………................................... 

 

Kryteria oceny w skali 0-6: 0             1              2               3               4              5                6      
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Załącznik nr 3b 

KWESTIONARIUSZ OCENY SZKOLENIA 
             dla pracowników 

Szanowna Pani / Szanowny Panie: 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Przedstawione w nim opinie będą 

pomocne w dalszym doskonaleniu szkolenia. 

 

Skala ocen:     0  -  6        (0 –  niezadowolenie, 6 – pełna akceptacja) 

1. Jak ocenia Pani / Pan organizację wykładów i innych zajęć dydaktycznych prowadzonych                  

w czasie szkolenia? 

0             1              2               3               4              5                6       

2. Czy   należałoby coś zmienić w  organizacji  szkolenia?     

     a).  czas trwania: ………..…………………………………………………………………….…………............................... 

     b).  warunki lokalowe, socjalne:………………………………………………………………………….…..................... 

    c).  rozkład zajęć w ciągu dnia: ……………………….................……………………………………….................… 

          d).  inne propozycje:................................................................................................................. 

3. Czy forma zajęć prowadzonych na kursach była odpowiednia?           TAK                 NIE      

Czy należałoby coś zmienić? Jeżeli tak, proszę napisać co 

 ..................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

4. W jakim stopniu wiedza uzyskana na kursie była użyteczna: 

a). w podnoszeniu Pani / Pana wiedzy o zasadach zdrowego stylu życia (0-6)    

 

 

5. Czy jakieś tematy lub zajęcia tego kursu były nieprzydatne?  

• …………..………………………………………………………………………………………………...................................... 

• …………..………………………………………………………………………………………………..................................... 

5A. Czy jakichś zagadnień zabrakło?  

• …………..………………………………………………………………………………………………...................................... 

• …………..…………………………………………………………………………………………….…..................................... 

6. Ocena wykładowców i prowadzących zajęcia: 

7. Inne uwagi i sugestie:   

• …………..………………………………………………………………………………………………….................................... 

• …………..…………………………………………………………………………………………………................................... 

 

 

0             1              2               3               4              5                6      

 

Kryteria oceny w skali 0-6: 


