Kraków, 30 czerwca 2011 r.

Szanowni Paostwo
Mamy ogromną przyjemnośd poinformowania Paostwa, że Stowarzyszenie CEESTAHC wspólnie z Fit
for Work Europe Coalition rozpoczyna realizację polskiej edycji projektu „Implikacje gospodarcze,
społeczne i zdrowotne skutków zapadalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym
w Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej”, który został objęty Patronatem Polskiej Prezydencji w Unii
Europejskiej.
Projekt, który realizujemy jest kontynuacją rozpoczętej w 2007 r. inicjatywy badawczej The Work
Foundation w zakresie długofalowego monitorowania wpływu chorób o podłożu mięśniowoszkieletowym na stan obciążeo budżetu poszczególnych paostw Unii Europejskiej, jak i krajów spoza
jej obszaru. W ramach polskiej edycji planujemy opracowanie raportu dotyczącego implikacji
gospodarczych, społecznych i zdrowotnych skutków zachorowalności na choroby o podłożu
mięśniowo - szkieletowym w Polsce, na tle innych krajów Unii Europejskiej, rekomendację dla Polski
oraz uroczystą prezentację wyników opracowania podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego
w Krynicy Zdroju, w dniach 7 – 9 września br.
Choroby układu mięśniowo – szkieletowego są najczęściej występującymi w Europie schorzeniami
związanymi z pracą. Eksperci szacują, że cierpi na nie ponad 100 milionów Europejczyków. Zjawisko
to dotyczy większości z nas, chod nie zawsze o tym wiemy – około 40 proc. przypadków z różnych
przyczyn nie zostaje zdiagnozowana. Ponad 40 milionów pracowników w Europie (prawie co siódmy)
zmaga się z chorobą z powodu pracy. Nie bez powodu schorzenia z tej grupy są nazywane chorobami
zawodowymi. Niestety, najczęściej dotyczą ludzi u szczytu możliwości zawodowych i są
najpowszechniejszą przyczyną nieobecności w pracy niemal we wszystkich paostwach członkowskich
UE. Dzięki temu, że waga problemu została dostrzeżona przez Polską Prezydencję w UE, która
uhonorowała projekt prestiżowym patronatem, Polska będzie miała możliwośd wniesienia istotnego
wkładu do europejskiej debaty nt. skutków zapadalności na choroby o podłożu mięśniowo szkieletowym. Chcielibyśmy zauważyd, że ten istotny temat towarzyszył także poprzednim
Prezydencjom - był jednym z priorytetów Prezydencji węgierskiej, wcześniej został objęty
Patronatami Prezydencji szwedzkiej i belgijskiej, a inicjatywa For Work Foundation była wspierana
przez rządy wymienionych wyżej paostw.
Ze względu na to, że nasz projekt ma szeroki aspekt społeczny (choroby układu mięśniowoszkieletowego dotyczą szerokiego grona osób w wieku produkcyjnym, a jednocześnie istotnie
wpływają na jakośd życia całych rodzin), a także z uwagi, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na
edukację w tej dziedzinie do współpracy zaprosiliśmy kluczowe instytucje oraz ekspertów
specjalizujących się w zagadnieniach związanych z rynkiem pracy i procesach społecznych,
organizacje pacjenckie oraz specjalistów w dziedzinie ochrony systemów zdrowia i HTA. Wierzymy, że
połączenie wiedzy, doświadczeo oraz prestiżu organizacji i autorytetów naukowych z różnych
dziedzin pozwoli nam na zaprezentowanie tematu na najwyższym poziomie merytorycznym, a
jednocześnie w przystępnej i użytecznej dla odbiorców formie.

Wierzymy, że efekty naszego projektu, a w szczególności rekomendacje dla Polski, które pragniemy
wypracowad i przedstawid podczas uroczystej inauguracji naszego raportu w Krynicy, pod auspicjami
znamienitych autorytetów oraz mediów pozwolą na zainicjowanie szerokiej dyskusji na temat
zapobiegania schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, a także przeciwdziałania ich skutkom.
Wszystkich Paostwa zainteresowanych bliższymi szczegółami dotyczącymi projektu lub pragnącymi
się w niego zaangażowad serdecznie zapraszamy do współpracy!
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