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Szanowni Państwo, 

 

W związku z działaniami regionalnymi w projekcie „Zdrowy powrót do pracy. 

Wczesna Interwencja – konstruktywna zmiana. Edycja 2017” zapraszamy serdecznie 

na spotkanie edukacyjne realizowane w ramach wprowadzenia do realizacji projektu 

Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w zakresie wczesnego wykrywania 

reumatoidalnego zapalenia stawów (Program Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki 

Reumatoidalnego Zapalenia Stawów). 

 

W panelu dotyczącym wczesnej diagnostyki RZS oraz liczenia kosztów terapii RZS 

weźmie udział m.in. 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. 

Spotkanie jest adresowane do lekarzy POZ oraz wybranych lekarzy reumatologów.  

W trakcie Panelu zaprezentujemy również narzędzia do liczenia kosztów interwencji w ramach 

wczesnej diagnostyki RZS. 

 

  W latach 2013-2014 Stowarzyszenie CEESTAHC przeprowadziło pierwszy cykl spotkań 

edukacyjnych dedykowany regionalnym decydentom, który spotkał się z bardzo dobrym 

przyjęciem ze strony uczestników. Spotkania gromadziły reprezentantów OW NFZ, wiodących 

w danym regionie szpitali, ekspertów chorób reumatycznych, dermatologii i gastroenterologii, 

urzędów marszałkowskich, a także samorządów niższych szczebli, akademików oraz 

przedstawicieli innych urzędów (Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Wojewódzki) i organizacji 

pozarządowych. W roku 2015 Stowarzyszenie przeprowadziło cykl Debat Regionalnych we 

współpracy z Fundacją na Rzecz Zdrowego Starzenia się pod tytułem „Zdrowy Powrót do 

Pracy. Konstruktywna Przyszłość”. Cykl został objęty patronatem medialnym dziennika 

Rzeczypospolita. Jednym z wniosków z tych spotkań była potrzeba opracowania lokalnych 

danych kosztowych związanych z diagnostyką, leczeniem oraz wczesną interwencją 

w obszarze chorób reumatycznych. 

Obserwujemy widoczny postęp w podejściu decydentów do kwestii wczesnych 

interwencji w chorobach układu kostno-stawowego. Jednym z przejawów tego zjawiska jest 
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włączenie funduszy unijnych w realizację tego priorytetu oraz wprowadzenie Narodowego 

Programu Wczesnej Diagnostyki RZS. W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór 

projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój w zakresie wczesnego 

wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Spotkania organizowane przez 

Stowarzyszenie CEESTAHC są doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy 

poszczególnymi interesariuszami w systemie.  

 

W 2017 Cykl Zdrowy Powrót do Pracy roku nakierowany jest na: 

 współpracę pomiędzy lekarzami specjalistami a lekarzami POZ (szczególnie istotną 

przy realizacji Programu Wczesnej Diagnostyki RZS w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza-Edukacja-Rozwój) 

 opracowanie zakresu zbierania danych kosztowych w oparciu o wybrany 

ośrodek/ośrodki w Polsce 

 prezentację dobrych praktyk, w tym wczesną i prawidłowa diagnostykę oraz leczenie 

na przykładzie rozwiązań proponowanych w ramach EI Toolkit.  

 edukację w zakresie tworzenia efektywnych programów na poziomie samorządów, 

 

Do udziału w spotkaniach zaprosimy m in. Reumatologów z terenu Województwa (szczególnie 

związanych z realizacją Projektu Wczesnej Diagnostyki RZS), przedstawicieli POZ; Urząd 

Marszałkowski, i ekspertów zdrowia publicznego. 

Jednym z wątków Projektu w 2017 roku będzie prezentacja Projektu Early 

Intervention Toolkit zrealizowanego przez Work Foundation we współpracy ze 

Stowarzyszeniem CEESTAHC oraz aspekt współpracy pomiędzy specjalistami a podmiotami 

leczniczymi podstawowej opieki zdrowotnej i jej wpływ na proces terapeutyczny. 

 

Z poważaniem 

 

Magdalena Władysiuk     Tomasz Jan Prycel 

Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC  Koordynator Projektów Samorządowych 

Stowarzyszenie CEESTAHC 

       


