Cykl konferencji edukacyjnych:

Udar – każdy pacjent jest w ażny
Spotkanie 1. – Opole, 16 czerwca 2015

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do Opola w dniu 16 czerwca 2015 na pierwszą konferencję z cyklu
Udar – każdy pacjent jest ważny
organizowaną we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
Konferencję objął patronatem honorowym
Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła.
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:
Miejsce:

16 czerwca 2015, godz. 12.00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, Opole

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia: formularz na stronie www.ceestahc.org, faks nr: 12 396 38 39,
e-mail: samorzady@ceestahc.org lub telefonicznie nr: 12 357 76 34.
Pytania prosimy kierować na adres mailowy: tj.prycel@ceestahc.org
Zapraszamy również na stronę www.ceestahc.org

Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC
Tomasz Jan Precel
Koordynator Projektów Samorządowych
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Termin:
Miejsce:

16 czerwca 2015, godz. 12.00
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny
im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, Opole

Powitanie oraz wystąpienie Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego

15 min.

Problematyka udarów: eksperci kliniczni

40 min.

•

Perspektywa neurologa – interwencje
Michał Glonek - Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii, Wojewódzki
Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu

•

Perspektywa neurologa – rezultaty
Sławomir Romanowicz - ordynator Oddziału Neurologia A, Wojewódzki
Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi w Opolu

•

Zawał serca, udar mózgu... czy można ich uniknąć?
Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych w świetle
aktualnych standardów postępowania w kardiologii
Piotr Feusette - ordynator Oddziału Kardiologii, PSZOZ Wojewódzkie
Centrum Medyczne w Opolu

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

15 min.

Agnieszka Wojtecka - ekspert z zakresu zdrowia publicznego, Gdański Uniwersytet
Medyczny
Wystąpienie Przedstawiciela OW NFZ*

15 min.

Wystąpienie przedstawiciela ZUS

10 min.

Henryk Kowalczyk – naczelnik Wydziału Zasiłków, Oddział ZUS w Opolu
Wystąpienie przedstawiciela organizacji pozarządowej*

10 min.

Dyskusja z udziałem decydentów nt. możliwych rozwiązań i działań w regionie

30 min.

•

wczesna diagnostyka

•

samoświadomość pacjentów

•

terapia i rehabilitacja

•

rola samorządów i innych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych

•

rola ubezpieczyciela

Podsumowanie
Poczęstunek
Planowany łączny czas trwania konferencji: ok. 3 godz.
* agenda może różnić się w poszczególnych lokalizacjach

5 min.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
na cykl konferencji
Udar – każdy pacjent jest ważny
Spotkanie 1. – Opole, 16 czerwca 2015
Zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów:
•

wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.ceestahc.org

•

przesłać faksem zamieszczony poniżej formularz na nr faks: 12 396 38 39

•

przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail: samorzady@ceestahc.org

•

przekazać dane potrzebne do zgłoszenia na nr tel.: 12 357 76 34

Ostateczny termin nadsyłania formularza zgłoszeń: 12 czerwca 2015
(decyduje data wysłania wiadomości e-mail, faksu lub data stempla pocztowego).
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA
DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Reprezentowana instytucja

Adres instytucji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

