Cykl „Zdrow y Pow rót do Pracy”
Znaczenie wczesnej diagnostyki i interw encji w RZS
Spotkanie 14. | Rzeszów | 24 marca 2017

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do Rzeszowa w dniu 24 marca 2017 na 14. spotkanie edukacyjne
w ramach cyklu:
Zdrowy powrót do pracy. Znaczenie wczesnej diagnostyki i interwencji w RZS
(reumatoidalnym zapaleniu stawów)
Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl.
Główne tematy:


Prezentacja założeń projektów typu Early Interventions. Objaśnienie zakresu
programów wczesnej diagnostyki i ich opłacalności w Europie na
podstawie doświadczeń CEESTAHC.



Dane dotyczące kosztów chorób układu kostno-stawowego, metody pomiaru
i oceny proporcji kosztów do korzyści. Ile można zyskać i po jakim czasie?



Omówienie przebiegu Narodowego Programu wczesnej diagnostyki RZS w Polsce.



Jak przygotować się do aplikowania do nowego programu dotyczącego wczesnej
diagnostyki chorób reumatologicznych kręgosłupa, przygotowywanego
właśnie przez Ministerstwo Zdrowia. Przebieg procedur będzie podobny to obecnie
ogłoszonego dla RZS, więc można się wcześniej przygotować.



Dlaczego program wczesnego wykrywania RZS dostał pozytywną opinię
AOTMiT, mimo dużych problemów z przejściem tej procedury w przypadku innych
programów?

Termin: 24 marca 2017, godz. 10.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala 212)
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
W przypadku braku możliwości uczestnictwa prosimy o delegowanie przedstawicieli.
Zgłoszenia: formularz na stronie www.ceestahc.org, faks nr 12 396 38 39
Termin przyjmowania zgłoszeń: 22 marca 2017
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
Zapraszamy również na stronę www.ceestahc.org

Magdalena Władysiuk - Prezes CEESTAHC
Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
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Termin: 24 marca 2017, godz. 10.00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala 212)
Agenda spotkania

Czas

Otwarcie Konferencji

10:00

Andrzej Wadowski, - konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
w województwie podkarpackim

5 min.

Brygida Kwiatkowska - Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii;
Wnioski z pierwszej edycji cyklu „Zdrowy powrót do pracy”

10 min.

Tomasz Jan Prycel – Sekretarz Stowarzyszenia CEESTAHC
Wprowadzenie do problematyki diagnostyki i terapii rzs
w województwie podkarpackim

15 min.

Andrzej Wadowski – konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii
w województwie podkarpackim
Wprowadzenie do projektu „Early Intervention”
Piotr Miazga – HTA - Consulting

15 min.

Program wczesnej diagnostyki RZS w warunkach polskich

30 min.

Prof. nadzw. dr hab. n med. Brygida Kwiatkowska - Przewodnicząca
Narodowej Rady Reumatologii; Kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia
Stawów; Dyrektor ds. Klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Narzędzie oceny efektywności polskiego programu wczesnej
diagnostyki w ramach programu „Early Intervention”

20 min.

Piotr Miazga – HTA - Consulting
Debata nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie


wczesna diagnostyka



samoświadomość pacjentów



terapia i rehabilitacja



rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych



rola ubezpieczyciela



możliwości aplikowania o fundusze unijne

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 2 godz. 30 minut

wersja 6 | 22 marca 2017

11:50
45 min.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na cykl konferencji
Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna przyszłość
Spotkanie 14. – Rzeszów, 24 marca 2017
Zgłoszenia można dokonać na trzy sposoby:
1. wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org
2. przesłać faksem zamieszczony poniżej formularz na nr faks: 12 396 38 39
3. przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org
Termin przyjmowania zgłoszeń: 22 marca 2017
Po otwarciu pliku PDF programem Acrobat pojawią się aktywne pola formularza.
Przy wypełnianiu ręcznym prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI.
DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Reprezentowana instytucja

Adres instytucji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail
Wypełniając niniejszy formularz zgłaszam chęć udziału w konferencji edukacyjnej " Zdrowy powrót do pracy. Znaczenie wczesnej
interwencji", organizowanej przez Stowarzyszenie CEESTAHC w dniu 24 marca 2017 w Rzeszowie. Oświadczam, że zapoznałem się
z warunkami udziału oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji prac nad konferencją,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833).
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