Okręgowa Izba Lekarska w Płocku * Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
PILOTAŻOWY PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS TRZECICH LUB CZWARTYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

1. Założenia projektu:
Po dziesięciu latach funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych, wydaje się konieczne wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych
programu edukacyjnego poświęconego prawidłowemu korzystaniu z systemu.
Doświadczenie pokazuje, że wielu młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie,
zakładających rodziny, oczekujących na własne dzieci lub rozpoczynających ich wychowanie,
opiekujących się rodzicami lub dziadkami nie potrafi, w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub
życia, ale także podczas prostych działań prozdrowotnych, prawidłowo korzystać ze swoich
uprawnień i dostępu do świadczeń. Najczęściej wspomagają się opinią starszych, omijają
system lub zrażają się do jego funkcjonowania z powodu niewiedzy.
Sytuacja taka niekorzystnie wpływa na odbiór społeczny opieki zdrowotnej w Polsce i
utrwala stereotypy.
Projekt zakłada włączenie w edukację o systemie ubezpieczeń zdrowotnych środowiska
nauczycielskiego, które jest chętnym i dobrym odbiorcą informacji z zakresu szeroko pojętej
tematyki zdrowotnej oraz, co najważniejsze, jest ważnym nośnikiem tych informacji w
społeczeństwie. Poprzez szkołę, przy pomocy lekarzy z różnych dziedzin, ale przede
wszystkim menedżerów opieki zdrowotnej, wiedza o systemie powinna trafić do młodzieży a
za jej pośrednictwem, po prostu do rodzin uczniów, którzy przekażą ją bezwiednie podczas
sytuacji związanych ze zdrowiem i chorobą członków swoich rodzin.
Projekt składał się będzie z 2 etapów:
a. przygotowania kadry nauczycielskiej
b. przeprowadzenia lekcji wychowawczych w wymiarze 2 godzin w ostatniej
klasie szkoły ponadgimnazjalnej
2. Organizator: Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie, Delegatura w Płocku
3. Czas projektu: rok szkolny 2010/2011
4. Organizacja, realizacja i finansowanie I etapu: Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
we współpracy z partnerami akcji zorganizuje dla wszystkich wychowawców szkół
ponadgimnazjalnych delegatury płockiej, bezpłatne szkolenie, składające się z części

wykładowej w wymiarze 10 godzin, warsztatów dydaktycznych w grupach
dwudziestoosobowych w wymiarze 4 godzin i 1 godziny poświęconej sprawdzeniu
treści i wstępnej ewaluacji projektu (razem 15 godzin). Część pierwsza odbyłaby się
wspólnie dla wszystkich uczestników projektu w formie wykładu (na przykład sobota:
8, 00 – 13, 00, przerwa obiadowa, 14,00 – 19,00). Część druga odbywałaby się w
siedzibie izby lekarskiej w Płocku, ul. Kościuszki 8 (w każdy piątek 15.00- 20.00), w
terminach zależnych od zainteresowania i liczby grup.
5. Tematyka:
I.

Wykłady
a. Narodowy Fundusz Zdrowia – struktura, sposób zbierania składki, budżet,
dystrybucja środków, działy
b. Podstawowa Opieka Zdrowotna – dostępność do lekarza, pielęgniarki
środowiskowej, położnej i medycyny szkolnej, deklaracje aktywne, zakres
pomocy, prawa pacjenta
c. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – dostępność do specjalisty, system
skierowań i kolejek, porada podstawowa, kontynuacja leczenia. Do jakiego
specjalisty i w jakich sytuacjach idziemy bez skierowania?
d. Nocna Pomoc Lekarska i pogotowie ratunkowe – system pomocy w
warunkach nagłych i zagrożeniach życia. NUMER 112!
e. Szpital – izba przyjęć, pobyt w szpitalu, sposób uzyskiwania informacji o
swoim zdrowiu i zdrowiu swoich najbliższych
f. Fizykoterapia i sanatoria
g. Recepta czekiem na ogromne pieniądze, czyli jak nie szanujemy swoich
składek
h. Prawa i obowiązki pacjenta. Leczenie prywatne. Odpowiedzialność zawodowa
lekarzy – izby lekarskie.
i. Udział w projektach przeszczepu narządów po wypadkach od osób zmarłych,
przeszczepy rodzinne, krwiodawstwo.
j. Szczepienia ochronne czyli profilaktyka zamiast leczenia – wyzwania XXI
wieku.

II.

Warsztaty
a. Poglądowa lekcja I dla uczniów (w roli uczniów nauczyciele)
b. Poglądowa lekcja II dla uczniów
c. Pytania i odpowiedzi

d. Podsumowanie zakresu treści objętych programem – „ściąga ze zdrowia”

6. Ewaluacja wstępna: podczas ostatniej godziny warsztatów test wiedzy i ankieta
ewaluacyjna
7. Organizacja, realizacja i finansowanie II etapu: przeprowadzenie lekcji wśród
uczniów przez nauczycieli biorących udział w szkoleniu, podczas godzin
wychowawczych – zgodnie z programem opracowanym przez kuratorium oświaty
8. Ewaluacja projektu: opracowanie sprawdzianów nauczycieli i uczniów oraz ankiet
satysfakcji z przeprowadzenia zajęć. Analiza uwag i postulatów. Korekta projektu.
Ogłoszenie wyników w prasie. Opracowanie projektu ogólnopolskiego.
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