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Nazwa programu polityki zdrowotnej: Program profilaktyki, wykrywania i przeciwdziałania 
łagodnym zaburzeniom poznawczym u mieszkańców 

Zgierza w wieku 60+ 

Przewidziany w programie polityki zdrowotnej okres jego realizacji: 
2018-2019 

Faktyczny okres realizacji programu polityki zdrowotnej: 
30.03.2018-31.12.2019 

Opis sposobu osiągnięcia celów programu polityki zdrowotnej:^ 

Cel główny programu - wczesne wykrycie zaburzeń poznawczych i zapobiegania im poprzez styl życia, sposób odżywiania, 
środowisko życia i czynniki psychospołeczne u co najmniej 200 osób w wieku 60+ nie został w pełni osiągnięty. 

Do celów szczegółowych operacyjnych programu należało: objęcie programem możliwie wysokiej liczby osób w wieku 60+ oraz 
uzyskanie możliwie największej frekwencji. 

Do celów zdrowotnych programu należało wczesne wykrycie zaburzeń poznawczych, wzrost świadomości społeczeństwa na temat 
wpływu stylu życia, sposobu odżywiania na poprawę funkcji poznawczych. 

Osiągnięcie powyższych celów było możliwe poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz dokonaną ocenę funkcjonowania 
poznawczego. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane były do dorosłych mieszkańców oraz seniorów w celu uwrażliwienia 
społeczeństwa na problemy związane z funkcjami poznawczymi. Poprzez organizację różnorodnych form informacyjno-edukacyjnych 
z zakresu zdrowego stylu życia czy sposobu odżywiania osiągnięto wzrost świadomości zachowań prozdrowotnych u osób powyżej 
60 roku życia. Przeprowadzono profilaktykę schorzeń związanych z zaburzeniami poznawczymi i edukację dotyczącą 
prozdrowotnego stylu życia. W mieście umieszczono plakaty informujące o akcjach, na stronie Miasta i Miejskiego Zespołu 
Przychodni Rejonowych pojawiła się informacja o możliwościach programu. 

Udało się dokonać oceny funkcjonowania poznawczego 7 osób po 60 roku życia - cel został osiągnięty na poziomie grupy objętej 
programem. Nie udało się dokonać monitoringu funkcjonowania poznawczego u osób włączonych do programu z uwagi na 
rezygnację uczestników programu z dalszych interwencji. W przypadku stwierdzenia łagodnych zaburzeń poznawczych, włączono 
terapię funkcji poznawczych u 2 uczestników programu. 

Lepsze funkcjonowanie poznawcze odnotowano u osób korzystających z otwartych zajęć z zakresu trudności z pamięcią. W trakcie 
realizacji programu nie udało się wykryć jak największej liczby osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi z uwagi na brak 
zgłoszeń do programu. 

Charakterystyka interwencji realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej:2) 

W ramach programu zrealizowano następujące interwencje: 
1. Przeprowadzono wywiady internistyczne u 7 osób. 
2. Przeprowadzono badania neuropsychologiczne u 7 osób. 
3. Przeprowadzono treningi pamięci u 7 osób i udostępniono materiały edukacyjne. 
4. W ramach edukacji dotyczącej wczesnego wykrywania zaburzeń poznawczych i prozdrowotnego stylu życia: 

- przeprowadzono otwarte konsultacje - zajęcia dotyczące trudności z pamięcią, skorzystało 7 osób, 



- przeprowadzono prelekcję pn. Suplementy diety, witaminy, minerały - niekonwencjonalne metody wspomagania zdrowia-
udział wzięło około 120 osób, 

- przeprowadzono prelekcję pn. Zaburzenia psychiczne - fakty i mity, udział wzięło 10 osób, 

- przeprowadzono prelekcję pn. Nie daj się oszukać producentom żywności - o rety etykiety, udział wzięło 20 osób, 
5. Podczas pikniku dla seniorów przeprowadzono darmowe badania i konsultacje z zakresu zdrowego stylu życia, sposobu 

odżywiania oraz przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą profilaktyki schorzeń związanych z zaburzeniami 
poznawczymi. Udział wzięło około 500 osób. 

Wyniki monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej:3' 

Monitorowanie programu: 
- odnotowano 7 uczestników programu 
- lekarze pierwszego kontaktu dokonali oceny wstępnej i założyli karty konsultacyjne uczestnikom programu, 
- neuropsycholog dokonał przesiewowej oceny funkcji poznawczych i założył karty konsultacyjne uczestnikom programu, 
- dla 2 uczestników założono indywidualne karty treningów pamięci oraz indywidualne karty ćwiczeń funkcji poznawczych, 
- ogólnie z akcji profilaktyczno-edukacyjnych skorzystało około 650 osób po 60 roku życia. 

W ramach ewaluacji nie dokonano oceny jakości świadczeń oraz nie zorganizowano seminarium podsumowującego efekty 
programu z uwagi na brak zgody uczestników programu w udziale przy kolejnych etapach realizacji programu. Także liczba 
zdiagnozowanych osób, które wstępnie zgodziły się na udział w programie na poziomie 7 osób na szacowanych 200 stanowi 
zaledwie 3,5%. 

Ocenę efektywności programu trzeba traktować dwutorowo: 
- w kontekście liczby uczestników, którzy wezmą udział w programie oraz liczby osób skierowanych na dalszą, pogłębioną 
diagnostykę, program nie przyniósł oczekiwanych efektów 
- w kontekście liczby odbiorców akcji profilaktyczno-edukacyjnej program przyniósł oczekiwane efekty, u 650 osób 
uczestniczących w akcjach zwiększono świadomość znaczenia wczesnego wykrywania zaburzeń i zapobiegania im poprzez zdrowy 
styl życia, sposób odżywiania. 

" Należy opisać, czy założony cel główny oraz cele szczegółowe zostały osiągnięte oraz w jakim stopniu nastąpiła realizacja 

poszczególnych celów ze wskazaniem przyczyn, dla których niemożliwa była ewentualna pełna realizacja. Opis stopnia realizacji celów 

powinien uwzględniać informacje na temat wartości mierników efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej. 
2) Należy wymienić wszystkie wdrożone interwencje w danej populacji docelowej programu polityki zdrowotnej. 
31 W zakresie monitorowania, w przypadku programów polityki zdrowotnej, których realizację rozpoczęto w dniu 30 listopada 2017 r. lub 

po tym dniu, należy wskazać liczbę osób zakwalifikowanych do udziału w programie polityki zdrowotnej, a także liczbę osób, które nie 

zostały objęte działaniami programu polityki zdrowotnej z przyczyn zdrowotnych lub z innych powodów (ze wskazaniem tych powodów), 

liczbę osób, które z własnej woli zrezygnowały w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej. W przypadku programów, których 

realizację rozpoczęto przed dniem 30 listopada 2017 r., dane wskazane w zdaniu poprzedzającym należy podać, o ile są dostępne. Należy 

opisać wyniki przeprowadzonej oceny jakości, w tym przedstawić zbiorcze wyniki, np. wyrażony w procentach stosunek opinii 

pozytywnych do wszystkich wypełnionych przez uczestników programu polityki zdrowotnej ankiet satysfakcji z udziału w programie 

polityki zdrowotnej. W przypadku programów polityki zdrowotnej, dla których okres realizacji został określony na czas dłuższy niż jeden 

rok, powinno się przedstawić wyniki monitorowania z podziałem na poszczególne lata realizacji. 

W zakresie ewaluacji należy ustosunkować się do efektów zdrowotnych uzyskanych i utrzymujących się po zakończeniu programu polityki 

zdrowotnej, m. in. na podstawie wcześniej określonych mierników efektywności odpowiadających celom programu polityki zdrowotnej. 

W zależności od charakteru programu polityki zdrowotnej należy przedstawić rezultaty możliwe do oceny w momencie składania raportu 

końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (krótko- i długoterminowe). 



Koszty realizacji programu polityki zrowotnej:4' 

Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2018 

Źródło finansowania5' Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 
1. Gmina Miasto Zgierz 670,00 zł 0.00 zł 

Rok realizacji programu polityki zdrowotnej: 2019 
Źródło finansowania5' Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

Gmina Miasto Zgierz 0,00 zł 0,00 zł 

Cały okres realizacji programu polityki zdrowotnej 
Źródło finansowania5' Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 

1. Gmina Miasto Zgierz 670,00 zł 0,00 zł 

Koszty jednostkowe realizacji programu polityki zdrowotnej:6' 
około 95 zł, z uwagi na rezygnację uczestników z udziału w Programie w różnym czasie. 
Informacje o problemach, które wystąpiły w trakcie realizacji 
programu polityki zdrowotnej:5'7' 

Opis podjętych działań modyfikujących: .8) 

Problem 1: Mała liczba uczestników Programu - wśród seniorów 
panowało przekonanie, iż wykrycie zaburzeń poznawczych 
doprowadzi ostatecznie do ewentualnego ich ubezwłasnowolnienia z 
tytułu niepoczytalności. 

Działanie modyfikujące: Przeprowadzenie dodatkowych 
działań edukacyjnych w 2019 roku, które niestety nie 
zmieniły podejścia seniorów do części diagnostycznej 
programu. 

Problem 2: Rezygnacja uczestników z udziału w programie na 
różnych etapach jego realizacji - spowodowana strachem przed 
wykluczeniem społecznym i przekonaniem, iż wykrycie zaburzeń 
poznawczych doprowadzi ostatecznie do ewentualnego ich 
ubezwłasnowolnienia z tytułu niepoczytalności. 

Działanie modyfikujące: Przeprowadzono rozmowy 
wyjaśniające i doprecyzowujące tematykę łagodnych 
zaburzeń poznawczych, które nie powstrzymały uczestników 
z rezygnacji w programie. 
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akceptującej raport końcowy z realizacji 

programu polityki zdrowotnej9' 

41 W przypadku realizacji programu polityki zdrowotnej w raporcie końcowym z realizacji programu polityki zdrowotnej należy przedstawić 

informację dla każdego kalendarzowego roku realizacji programu polityki zdrowotnej. 
5) Odpowiednio rozszerzyć w przypadku większej liczby źródeł finansowania albo problemów. 
6) Należy przedstawić poniesione koszty jednostkowe w przeliczeniu na pojedynczego uczestnika programu polityki zdrowotnej, tam gdzie 

każdemu oferowany był dokładnie ten sam zakres interwencji. W programach złożonych, zakładających wieloetapowość interwencji, należy 

przedstawić koszty w rozbiciu na poszczególne świadczenia zdrowotne, które oferowane były w ramach programu polityki zdrowotnej. 
7) Należy opisać trudności, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposoby, w jaki zostały 



rozwiązane. Należy opisać krytyczne aspekty, przez które planowane interwencie w ramach programu polityki zdrowotnej lub część tych 

interwencji nie mogły być zrealizowane. 
81 Wypełnić odpowiednio albo wpisać ., nie podejmowano 
9) Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe. 


