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 18 lipca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju – z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia - odbyło się
seminarium na temat programu profilaktycznego miażdżycy tętnic i chorób serca (KORDIAN).

 Główne założenia programu wraz z epidemiologią, czynnikami ryzyka oraz opisem stanu
postępowania w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce przedstawili
eksperci: pan prof. dr hab. n. med. Michał Zakliczyński oraz pan dr hab. n. med. Marcin Grabowski.

Początek prac nad programem



 sformułowano propozycje optymalizacji założeń programu,

 przekazanie programu do akceptacji kierownictwa Ministerstwa
Zdrowia oraz uzyskanie opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji,

 pozyskanie pozytywnej opinii Agencji pozwoliło na ogłoszenie konkursu
na realizatorów programu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój.

Początek prac nad programem



Procentowy wzrost zachorowalności na choroby 
kardiologiczne w Polsce w latach 2015–2025





KORDIAN – zasady ogólne



 Składanie wniosków – do 10.08.2018 roku

 Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej – 22.08.2018 roku (3 regiony)

 II termin naboru wniosków o dofinansowanie – 11.10.2018 roku

 Informacja o ocenie wniosków – 29.10.2018 roku

 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu – 01.02.2019 roku

Harmonogram działań



Podpisanie umowy – 17.04.2019



 Pierwsze spotkanie organizacyjne ośrodków – 14 maja 2019 roku

 Pierwsze spotkanie Rady programowej – 24 czerwca 2019 roku

 Rozpoczęcie rekrutacji POZ – lipiec/sierpień 2019

 Pierwszy BIEG KORDIAN 22.09.2019 roku

 Rozpoczęcie szkoleń – 2.10.2019 roku

Harmonogram działań



Ośrodki KORDIAN w Polsce



Ośrodki KORDIAN w Polsce



Cel główny:

Wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności
zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie FH.

Cele szczegółowe:

 Wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji personelu projektu w zakresie umiejętności skutecznego edukowania i
wspierania osób o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym i FH 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, prowadzonej m. in. z
wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji i narzędzi;

 Poprawa w ramach programu interwencji, kontroli czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów (tj.:
palenie tytoniu, nieprawidłowe nawyki żywieniowe, ciśnienie tętnicze, wskaźnika masy ciała, stężenia cholesterolu, brak
aktywności ruchowej, poziom glukozy);

Cele programu KORDIAN



Cele szczegółowe:

 Zwiększenie motywacji w grupie docelowej pacjentów do utrzymania wyuczonych
w trakcie trwania programu zachowań prozdrowotnych i przekształcenia ich w
nawyki i postawy;

 Wzrost skuteczności wczesnego diagnozowania chorób układu sercowo-
naczyniowego, w tym FH przez przeszkolony personel medyczny POZ;

 Poprawa rozpoznawalności i wzrost identyfikacji przypadków w okresie i na terenie
realizacji programu hipercholesterolemii rodzinnej oraz innych zaburzeń lipidowych
w populacji.

Cele programu KORDIAN



Świadczenia w ramach KORDIAN



 Grupa 1 – lekarze POZ, pielęgniarki, lekarze medycyny pracy, personel
udzielający wsparcia w postaci poradnictwa w zakresie diety, edukacji
zdrowotnej oraz aktywności fizycznej

 Grupa 2 – grupa docelowa pacjentów tj. osoby w wieku aktywności
zawodowej, nie leczące się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu
sercowo-naczyniowego

Adresaci programu KORDIAN



Do programu na etapie podstawowym mogą być zakwalifikowane osoby w wieku
aktywności zawodowej, tj. mężczyźni i kobiety, którzy ukończyli 18 rok życia z
podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza
nadciśnieniem tętniczym i podwyższonym poziomem LDL, u których zostanie
przeprowadzony wywiad (za pomocą checklisty służącej pogłębionej diagnozie oraz
weryfikacji głównych czynników ryzyka czy wykluczeniu współwystępujących
chorób).

Lekarze z co najmniej 40 ośrodków POZ, którzy wyrażą zgodę na udział w programie i
podpiszą umowy na realizację programu – będą włączać do programu pacjentów.

Kwalifikacja do programu KORDIAN



W ramach programu, zdiagnozowanym pacjentom oferowany będzie indywidualny bon
edukacyjny jako forma tzw. aktywnej profilaktyki czyli porady specjalisty promocji zdrowia i
edukacji zdrowotnej, ukierunkowany na profesjonalne poradnictwo w zakresie diety, edukacji
zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.
W ramach bonu pacjentowi będzie przysługiwało 360 minut profesjonalnego poradnictwa w
zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej. Oferowany pacjentowi przez
lekarza POZ bon może być podzielony w dowolny sposób na 15-minutowe porady (tj. łącznie
24 profesjonalne porady do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy, bon będzie imienny i nie można
go sprzedać czy wymienić na pieniądze).
Bon edukacyjny pozwala również uczestniczyć w zajęciach grupowych, np. dedykowanych
wyłącznie aktywności fizycznej.

2 etap 
Bon edukacyjny



Program KORDIAN zakłada, że osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu
LDL > 190mg/dl zostaną dokładniej ocenieni pod kątem FH.

Do wstępnej identyfikacji pacjentów z podejrzeniem FH służą przystosowane do warunków polskich
kryteria Dutch Lipid Clinic Network i Simon Broome Register (DLCNS).

Pacjenci z podejrzeniem FH (>5 pkt. ww. skali) kierowani są do ośrodka wysokospecjalistycznego, gdzie
kwalifikowani są do diagnostyki genetycznej.

Etap 3 – pogłębiona ocena



 przygotowanie edukatorów do pełnionych zadań,

 przygotowanie wszystkich materiałów informacyjno-edukacyjnych zamieszczanych
w internecie i wydrukowanych,

 udział w Radzie ds. Oceny Programu,

 zapewnienie specjalistycznej porady kardiologicznej lub hospitalizacji w oddziale
kardiologii,

 potwierdzenie rozpoznania FH przy użyciu badania genetycznego.

Ośrodki wysokospecjalistyczne – rola w 
KORDIAN



 W wysokospecjalistycznym ośrodku współpracującym ściśle z siecią praktyk POZ zostanie
przeprowadzone badanie genetyczne (techniką NGS)
 analiza sekwencji kodującej genów LDLR, PCSK9, APOE oraz fragmentu eksonu 26 genu APOB (minimalny analizowany

fragment: NM_000384.2: c.10200-c.11100) umożliwiająca detekcję wariantów punktowych; dodatkowo analiza genu LDLR
umożliwiająca detekcję dużych rearanżancji

 Objęcie diagnostyką kaskadową krewnych pacjentów z potwierdzoną genetycznie mutacją (średnio 2
osoby z rodziny probanta z dodatnim wynikiem genetycznym, sekwencjonowanie techniką Sangera)

Badania genetycznie w ramach KORDIAN



II OK Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych

 Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek – Kierownik Projektu

 Dr n. med. Renata Rajtar Salwa – koordynator

 Dr n. med. Rafał Depukat – koordynator

 Dr n. med. Beata Bobrowska

 Dr n. med. Maciej Bagieński

 Lek. med. Joanna Wojtasik-Bakalarz

 Lek. med. Michał Węgiel

OK Chorób Metabolicznych

 Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

 Dr n. med. Małgorzata Waluś-Miarka

 Dr n. med. Przemysław Witek

KORDIAN – Szpital Uniwersytecki Kraków



Działania promocyjne:

 Stworzenie strony www

 Prezentacja spotów reklamowych (radio, TV)

 Aplikacja dla personelu medycznego oraz pacjentów

 Aktywna profilaktyka – bieg KORDIAN

Działania w ramach współpracy z POZ

 Rozpoczęcie szkoleń – 2.10.2019 r.

 Prezentacja materiałów szkoleniowych

 Rozpoczęcie rekrutacji pacjentów

KORDIAN – Szpital Uniwersytecki Kraków



Dziękuję za uwagę!

Dziękuję za uwagę!




