Cykl konferencji edukacyjnych:

Udar – każdy pacjent jest w ażny
Spotkanie 6. – Kraków, 7 listopada 2016

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do Krakowa w dniu 7 listopada 2016 na szóstą konferencję z cyklu
Udar – każdy pacjent jest ważny
Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa.
W trakcie spotkania zaprezentujemy modelowy program zdrowotny dt. udarów, który
powstał jako wniosek z pierwszego cyklu pięciu konferencji poświęconych problematyce udarów.
Program będzie w całości dostępny do pobrania w wersji elektronicznej dla samorządów.
Samorząd terytorialny odgrywa ważną rolę w podejmowaniu efektywnych i realnych działań
na rzecz poprawy zdrowia ludności. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności
z powodu chorób naczyniowo-sercowych, w tym udarów mózgu jest strategicznym celem
Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015.
Cele cyklu spotkań:


uświadamianie wagi problemu udarów w poszczególnych regionach Polski



umieszczanie profilaktyki udarów w priorytetach zdrowotnych samorządów = mapy potrzeb
zdrowotnych województw oraz w planach zabezpieczenia zdrowotnego



uzyskanie opinii samorządów i określenie potrzeb regionalnych w zakresie udarów
i ich profilaktyki



uzyskanie opinii nt. projektowania modelowych rozwiązań dla samorządów



wskazanie środków dla samorządów na realizację zadań (budżet samorządu lub środki
unijne w perspektywie do 2020 roku)



realizacja programów polityki zdrowotnej przez samorządy w świetle nowelizacji Ustawy
o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych oraz implikacje Ustawy dla
regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Termin:

7 listopada 2016, godz. 10.00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (sala 702, VII piętro)
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia:

formularz na stronie www.ceestahc.org, faks nr: 12 396 38 39
lub e-mail: samorzady@ceestahc.org do dnia 3 listopada 2016

Zapraszamy również na stronę www.ceestahc.org
Magdalena Władysiuk – Prezes CEESTAHC
Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający CEESTAHC
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Termin:

7 listopada 2016, godz. 10.00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (sala 702, VII piętro)
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Agenda spotkania cz. I

Czas

Otwarcie Konferencji - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego

10 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

40 min.



Udar mózgu w Małopolsce – doświadczenia własne
prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik – kierownik Oddziału Klinicznego
Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki
w dziedzinie neurologii



Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć?
Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle aktualnych
standardów postępowania w kardiologii
dr n. med. Monika Komar - Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu
Kardiologii UJ CM

Aspekt społeczny udarów, w tym aktywność zawodowa
i powroty do pracy

15 min.

dr n. med. Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego,
GUMED
Koszty udarów z perspektywy płatnika

15 min.

Paweł Pytel - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Oddziału NFZ w Krakowie
Udary mózgowe – rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

15 min.

lek. med. Jerzy Podhorecki - z-ca Głównego Orzecznika Oddziału ZUS
w Krakowie
Rola organizacji pozarządowych w aktywnym promowaniu profilaktyki chorób
sercowo-naczyniowych mózgu:


Serce i Mózg. Rola aktywnej profilaktyki w prewencji udaru mózgu
na przykładzie działań Fundacji Udaru Mózgu
Adam Siger - Wiceprezes Zarządu Fundacji Udaru Mózgu



Ciche migotanie przedsionków a udar mózgu - diagnoza kluczem
do sukcesu
lek. med. Radosław Sierpiński - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Serce dla Arytmii
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Termin:

7 listopada 2016, godz. 10.00

Miejsce:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (sala 702, VII piętro)
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Agenda spotkania cz. II

Prezentacja modelowego programu zdrowotnego dt. udarów

Czas
15 min.

Tomasz Jan Prycel – Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia CEESTAHC
Dyskusja z udziałem decydentów 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

Poczęstunek
Planowany łączny czas trwania konferencji: ok. 2 godz. 40 min.
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30 min.

12.35
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na cykl konferencji
Udar – każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 6. – Kraków, 7 listopada 2016
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: 3 listopada 2016
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 "Udar – każdy pacjent jest ważny", organizowanej przez
Stowarzyszenie CEESTAHC w dniu 7 listopada 2016 w Krakowie. 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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