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Założenia i wdrożenie programu
KORDIAN

KORDIAN „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca
szansą na wydłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców makroregionu północnego.”
Projekt KORDIAN realizowany jest ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) Nr POWR.05.01.00-00-0026/18 - osi priorytetowej V Wsparcie dla
obszaru zdrowia i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

KORDIAN „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca
szansą na wydłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców makroregionu północnego.”
Cele:
Celem projektu jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób
układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze
szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie
hipercholesterolemią rodzinną.
Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego
poprzez szeroko pojęte działania profilaktyczne oraz diagnostyczne.

KORDIAN „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca
szansą na wydłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców makroregionu północnego.”
Planowane efekty:
• Wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji personelu projektu w zakresie
umiejętności skutecznego edukowania osób o wysokim ryzyku sercowonaczyniowym i hipercholesterolemii rodzinnej.
• Wspieranie osób o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym i
hipercholesterolemii rodzinnej w dążeniu do redukcji modyfikowalnych
czynników ryzyka.
• Zwiększenie liczby personelu udzielającego wsparcia w postaci poradnictwa w
zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej w obszarze
aktywnej profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego.

KORDIAN „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca
szansą na wydłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców makroregionu północnego.”
Planowane efekty:
• Wzrost wiedzy na temat możliwości obniżenia ryzyka chorób sercowonaczyniowych, poprzez zmianę stylu życia, w grupie docelowej pacjentów.
• Poprawa rozpoznawalności i wzrost identyfikacji przypadków
hipercholesterolemii rodzinnej i innych zaburzeń lipidowych w populacji.
• Poprawa realizacji planowanych w ramach programu interwencji, kontroli
czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów (tj.
palenie tytoniu, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, ciśnienie tętnicze,
wskaźnika masy ciała, stężenie cholesterolu, brak aktywności fizycznej,
poziom glukozy i parametry nietolerancji glukozy).

KORDIAN „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca
szansą na wydłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców makroregionu północnego.”
Planowane efekty:
• Zwiększenie motywacji w grupie docelowej pacjentów do utrzymania
wyuczonych w trakcie trwania programu zachowań prozdrowotnych i
przekształcenia ich w stałe nawyki i postawy.
• Wzrost skuteczności wczesnego diagnozowania chorób układu sercowonaczyniowego, w tym hipercholesterolemii rodzinnej przez przeszkolony
personel medyczny POZ.

Równość szans kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnością
Podstawa prawna
Wytyczne w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020, zostały wydane na podstawie artykułu 5 ustęp 1 punkt 11
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).

Równość szans kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnością
• Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, co oznacza taką realizację programu by
zlikwidować bariery uniemożliwiające otrzymanie wsparcia

Równość szans kobiet i mężczyzn
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnością
• Przestrzeganie zasad równości płci poprzez zaangażowanie w
procesy decyzyjne kobiet i mężczyzn
• Uwzględnienie elastyczności form pracy
• Dostępność do informacji o projekcie
• Przygotowanie komunikatów przystępnym, zrozumiałym językiem
• Likwidacja barier architektonicznych
• Przystosowanie materiałów do potrzeb osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności

KORDIAN – dla kogo?

Po 18rż
- Pacjent aktywny zawodowo
- Osoby z uprawnieniem emerytalnym w dalszym ciągu aktywne
zawodowo
- Osoby bezrobotne gotowe do podjęcia pracy

Wykluczeni: pacjenci korzystający z Programu ChUK oraz leczący się w
ostatnich 5 latach na chorobę sercowo-naczyniową

KORDIAN – wizyta pierwsza
Wizyta składa się z dwóch etapów:
- Wizyta kwalifikacyjna: wstępna ocena, zgoda pacjenta na udział w
programie, zlecenie badań laboratoryjnych, zlecenie EKG, ankieta
uczestnika projektu ankieta wiedzy pacjenta
- Wizyta konsultacyjna: omówienie wyników badań, ocena ryzyka
sercowo-naczyniowego kartami Pol-SCORE i ryzyka względnego
(w zależności od wieku pacjenta), ocena w skali DLCN

Krok 1. Ocena wstępna - przychodzi pacjent do lekarza z:
- Nadciśnieniem tętniczym
- Palący papierosy
- Z nadwagą/ otyłością
- Z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnej choroby sercowonaczyniowej (zawał serca/udar niedokrwienny mózgu/miażdżyca tt. kończyn dolnych),
zwłaszcza u krewnych I stopnia
- Hiperlipidemią w wywiadzie
...

Krok 2. Wykonaj

- Lipidogram
- Poziom glukozy
- Poziom kreatyniny/eGFR
- EKG

- Ankieta uczestnika projektu – zał.
nr 7
- Ankieta oceniająca wiedzę
pacjenta –zał. nr 4

Krok 3. Oceń pacjenta

- > 40 rż

karta Pol SCORE 2015

- < 40 rż

karta ryzyka względnego

- LDL > 190mg/dl

skala DLCN (załącznik nr 2)

- Wypełnij załącznik nr 3: KRYTERIA WŁĄCZENIA
DO PROGRAMU KORDIAN (CHECKLISTA)

Karta ryzyka względnego
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Karta ryzyka względnego SCORE (Systematic Coronary Risk Estimation), konwersja wartości cholesterolu
na podstawie mmol/l -> mg/dl: 8 = 310; 7 = 270; 6 = 230; 5 = 190; 4 = 155

Krok 4. Zaproponuj udział w Programie

Pacjentowi > 40 rż i co najmniej wysokim ryzykiem s-n, czyli:
-

punktacją SCORE ≥ 5%

- znacząco podwyższonym pojedynczym czynnikiem ryzyka, niezależnie od punktacji
Pol SCORE:
• z nadciśnieniem tętniczym 3. stopnia
• z poziomem cholesterolu całkowitego > 310mg/dl
lub poziomem cholesterolu LDL > 190mg/dl
- Cukrzycą typu 2 (poza DM typu 1 < 35 rż i DM typu 2 < 50 rż bez innych cz. ryzyka, trwającej < 10 lat)
- GFR < 59 ml/min/1,73m2

Krok 4. Zaproponuj udział w Programie
Pacjentowi > 40 rż i punktacją Pol SCORE 4% oraz 1 z:
-

Dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku przedwczesnej choroby układu s-n (M <55 rż; K <60rż)

-

Otyłością/otyłością centralną obliczaną wskaźnikiem BMI/obwodem pasa

-

Zmiany miażdżycowe stwierdzone w USG doppler tętnic szyjnych/udowych

-

Wskaźnik kostkowo-ramienny ABI < 0,9

-

Podwyższony wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych w CT (wskaźnik Agastona > 100 j)

-

Brak wsparcia socjalnego, niski status socjoekonomiczny

-

Obturacyjnym bezdechem sennym

-

Migotaniem przedsionków

-

Niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby

-

Przewlekłą układową chorobą zapalną

-

Chorobą psychiatryczną

Krok 4. Zaproponuj udział w Programie

Pacjentowi < 40 rż i
- co najmniej 3 punktami obliczonymi kartą ryzyka względnego
- znacząco podwyższonym pojedynczym czynnikiem ryzyka, niezależnie od punktacji karty
• z nadciśnieniem tętniczym 3 stopnia
• z poziomem cholesterolu całkowitego > 310mg/dl
lub poziomem cholesterolu LDL > 190mg/dl
- Cukrzycą typu 2
- GFR < 59 ml/mim/1,73m2

Krok 5. Każdemu pacjentowi z LDL-C > 190mg/dl

Oceń prawdopodobieństwo hipercholesterolemii rodzinnej
(FH - familial hypercholesterolemia) skalą Dutch Lipid Clinic
Network (DLCN) – zał. nr 2.
Pacjenta z punktacją w skali DLCN ≥ 6 punktów skieruj do
Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku

Rąbek rogówkowy

Żółtak ścięgna Achillesa

Zdjęcia dzięki uprzejmości KCHR w Gdańsku

Krok 5 cd. Przekaż pacjenta do KCHR
- Skierowanie niewymagane
- Kopię skali DLCN – zał. nr. 2 wypełnioną i podbitą pieczątką lekarza przekazać
pacjentowi
- Wysłać mail na hipercholesterolemia@uck.gda.pl – w treści: KORDIAN, podejrzenie
FH, imię i nazwisko oraz nr telefonu pacjenta (w razie, gdy pacjent nie ustali wizyty,
KCHR skontaktuje się z pacjentem)
- Informacja dla pacjenta, jak się przygotować do wizyty w KCHR:
• Wyniki badań lipidogramu aktualny i poprzednie
• W razie możliwości lipidogramy rodziców/rodzeństwa/dzieci
• Wywiad rodzinny w kierunku chorób sercowo-naczyniowych krewnych I stopnia
• Listę przyjmowanych leków, dokumentację medyczną

Wykluczenia z programu KORDIAN
- Brak zgody pacjenta
- Pacjenci z niskim i umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym
- Udokumentowana choroba sercowo-naczyniowa:
•
•
•
•
•
•
•

Przebyty zawał serca
Przebyta angioplastyka wieńcowa (stenty)
Przebyty udar mózgu/ TIA
Tętniak aorty
Choroba tętnic obwodowych
Istotne przewężenie w tętnicach szyjnych ( > 50%)
Istotne przewężenie w tętnicach wieńcowych w koronarografii ( >50%)

- Udział w Programie ChUK

Krok 6. AKTYWNA PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA
- Pacjenci otrzymują 24 porady „cegiełki”– BON EDUKACYJNY, każdy po 15 min do
wykorzystania w ciągu 6 m-cy (łącznie 360 min podzielone dowolnie)
- Pierwsza porada: edukacja zdrowotna przeprowadza lekarz POZ włączając pacjenta do
PROGRAMU (po wizycie konsultacyjnej)
- Kolejne 23 porady pacjent może wybrać samodzielnie pomiędzy:
• Aktywnością fizyczną
• Poradą dietetyczną
• Edukacją zdrowotną
wstępny plan ustalony podczas pierwszej porady

BON EDUKACYJNY:
Przykłady:
- Edukacja zdrowotna 15 min – 1 „cegiełka”
- Porada dietetyczna indywidualna 30min – 2 „cegiełki”
- Porada dietetyczna indywidualna 60min – 4 „cegiełki”
- Ćwiczenia grupowe – – zawsze 1 „cegiełka”
• Zajęcia dla 2 os. - 30min
• dla 4 os. - 60min
• dla 6os. - 90min
• Jeśli wielokrotność czasu -> kolejna „cegiełka”

Krok 7: Rozliczenie
Po każdej:
• poradzie prozdrowotnej (24 „cegiełki”),
• zleceniu badania laboratoryjnego (oddzielnie dla lipidogramu, glukozy, kreatyniny)
• wykonaniu EKG
• wizycie konsultacyjnej (po 2-gim etapie wizyty)
• wizycie końcowej

wypełnij załącznik nr 9
„Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym”

Wykaz załączników
Załącznik nr 2 Kryteria włączenia do programu Kordian (checklista) – adaptacja formularza DLCNS
Załącznik nr 3 Kryteria włączenia do programu Kordian (checklista)
Załącznik nr 4 Ankieta oceniająca wiedzę pacjenta
Załącznik nr 5 Ankieta satysfakcji personelu medycznego -uczestnika programu Kordian
Załącznik nr 6 Ankieta satysfakcji pacjenta – uczestnika programu Kordian
Załącznik nr 7 Ankieta uczestnika projektu (SL2014)
Załącznik nr 8 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 9 Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym
Załącznik nr 10 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 11 Odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 12 Indywidualna karta pacjenta
Załącznik nr 13 Oświadczenie o braku realizacji świadczeń

Wizyta kwalifikująca
PACJENT

Sposób włączenia
Lista aktywna

Czynności/działania

Lekarz medycyny
pracy

HA

LEKARZ

Palenie

Samodzielne
zgłoszenie

Wywiad rodzinny
(+)
Otyłość/nadwaga

OCENA WSTĘPNA
PACJENTA

Intuicja
Badanie fizykalne

Zlecenie badań laboratoryjnych
Lipidogram

Skierowanie na
badanie

Dokumenty
Skierowanie na
badania
Zał. 4 Ankieta
wiedzy pacjenta
5 x zał. 9 (wizyta,
ekg, bad lab.)

Glukoza
Kreatynina

Czynności/działania
EKG
BMI
RR
Broszury

Pielęgniarka

Dokumenty
Zał. 7 Ankieta uczestnika

Zał. 8 Oświadczenie
uczestnika
Zał. 10 Upoważnienie do
przetwarzania danych
Zał. 4 Ankieta wiedzy
pacjenta

Wizyta konsultacyjna
Ocena stanu pacjenta

LEKARZ

Dokumenty

Omówienie badań

Zał. 12 IKP – wyniki
badań itp.

Checklista

Pacjent kwalifikuje się
do programu?

Skala Polscore
Karta ryzyka
względnego
DLCNS

NIE

TAK
Brak zgody na
dalsze
uczestnictwo

Czynności/
działania
Realizacja 1. porady
prozdrowotnej (15 min)

Koniec uczestnictwa
pacjenta w
programie

Koniec uczestnictwa
pacjenta w
programie

Omówienie metod, planu i
ogólnych założeń aktywnej
profilaktyki
23 porady do zrealizowania
w ramach BONU

Dokumenty
Zał. 9 (porada
prozdrowotna)
Zał. 12 IKP

Bon edukacyjny

Czynności/
działania
24 porady prozdrowotne
•Porady dietetyczne
•Zajęcia z aktywności fizycznej
•Porada w ramach edukacji prozdrowotnej
•Palenie – chęć podjęcia działań w kierunku zaprzestania

Dokumenty

Zał. 9 (osobno dla
każdej porady)
Zał. 12 (IKP)

Wizyta podsumowująca
Czynności/
działania

Pielęgniarka

Ciśnienie

Dokumenty
Zał. 6 Ankieta satysfakcji
pacjenta

BMI

Zał. 4 Ankieta wiedzy
pacjenta

Skierowanie na
badanie
laboratoryjne

LEKARZ

Zał. 12 IKP
Zał. 11 Unieważnienie do
przetwarzania danych

Omówienie wyników badań laboratoryjnych
(lipidogram, glukoza), badanie fizykalne

Dokumenty
Zał. 9 Oświadczenie o
udzielonym świadczeniu

Ocena wyników końcowych udziału w
projekcie

Zał. 12 IKP
Koniec udziału uczestnika
w programie

KCHR
Krajowe Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej
1. Uzupełnienie zał. 2 skala DLCNS
2. Wynik ≥ 6 DLCN umówienie wizyty w KCHR
3. Przesłanie skanu zał. 2 (skala DLCNS) na adres:
hipercholesterolemia@uck.gda.pl
4. Kontakt telefoniczny 510-636-072
5. Ustalenie terminu wizyty w KCHR
6. Informacja o przygotowanie się do wizyty (ulotka KCHR) dla pacjenta
Uwaga! Wynik ≥ 3 skierowanie do KCHR w ramach NPZ
Co KCHR oferuje pacjentowi?
- Badanie genetyczne
- 2 wizyty lekarskie
- Badanie laboratoryjne realizowane w UCK

AOS
Skierowanie pacjenta do Poradni Kardiologicznej UCK
Tel. Rejestracja: 58 349 33 87 (hasło: KORDIAN)
Ustalenie terminu
Lekarze: Marta Żarczyńska-Buchowiecka
Marcin Pajkowski

Załączniki przekazywane do UCK
Niezwłocznie po
uzupełnieniu
(włączeniu pacjenta
do programu)
Dokumenty

Zał. 7 Ankieta
uczestnika projektu
(SL2014)
Zał. 8 Oświadczenie
uczestnika projektu

Kwartalnie

Dokumenty
Zał. 9 – zał.
(finansowy)
Zał. 13 – jeżeli w danym
kwartale nie przyjęto
pacjenta

Na koniec po
wizycie
podsumowującej

Dokumenty
Zał. 4 ankieta oceniająca
wiedzę pacjenta 2 razy
(przed i po)
Zał. 12 Indywidualna Karta
Pacjenta

Zał. 6 Ankieta satysfakcji
pacjenta

Na bieżąco

Dokumenty
Zał.2 jeśli pacjent
kwalifikuje się do
KCHR w ramach
Kordiana lub NPZ

