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Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do Warszawy w dniu 18 grudnia 2017 na 16. spotkanie edukacyjne 

organizowane we współpracy z Mazowieckim Porozumieniem Pracodawców 

Ochrony Zdrowia, w ramach cyklu: 

Zdrowy powrót do pracy. Konstruktywna zmiana. Edycja 2017 

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy: 

 Program wczesnej diagnostyki RZS w Polsce. 

 Prezentacja dobrych praktyk: w tym wczesna i prawidłowa diagnostyka oraz 

leczenie. 

 Ocena efektywności i opłacalności programów wczesnej diagnostyki w 

chorobach reumatologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

polskich. 

 Edukacja w zakresie tworzenia efektywnych programów na poziomie 

samorządów. 

 Opracowanie lokalnych danych kosztowych w oparciu o wybrane ośrodki w 

Polsce. 

Termin:  18 grudnia 2017, godz. 18:30 

Miejsce: Centrum Konferencyjne Biznesowa9 

 ul. Biznesowa 9, 26-600 Radom 

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: 15 grudnia 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:  18 grudnia 2017, godz. 18:30 
Miejsce: Centrum Konferencyjne Biznesowa9 

 ul. Biznesowa 9, 26-600 Radom 
Agenda spotkania Czas 

Otwarcie Konferencji 

Powitanie i wystąpienia Gości 

10 min. 

Wprowadzenie do projektu Early Intervention jako inicjatywy 

paneuropejskiej (2015) – cel i zakres projektu 

Magdalena Władysiuk – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC 

15 min. 

Program wczesnej diagnostyki RZS 

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 

25 min. 

Prezentacja przykładów dobrej praktyki i business case w 

zakresie wczesnej interwencji na świecie  

CEESTAHC 

15 min. 

Program wczesnej diagnostyki RZS – współpraca w ramach projektu 

Dyskusja 

 wczesna diagnostyka 

 współpraca specjaliści/ POZ 

 terapia i rehabilitacja 

 rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych w zakresie finansowania i kształtów polityki 

zdrowotnej 

 realizacja projektów w ramach PO WER 

35 min. 

Planowany łączny czas trwania spotkania: ok. 1 godz. 40 minut  
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na cykl konferencji 

Zdrowy powrót do pracy 
Konstruktywna zmiana. Edycja 2017  

Spotkanie 16 – Radom, 18 grudnia 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:15 grudnia 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. Konstruktywna zmiana. 
Edycja 2017", organizowanej przez Stowarzyszenie CEESTAHC w dniu 18 grudnia  2017 w Radomiu. 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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