SZ-III-P.9040.36.2016

Toruń, 4 października 2016 r.

Szanowni Państwo,
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mając na uwadze potrzeby zdrowotne
mieszkańców realizuje kampanię pn. „Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców regionu”. Celem
kampanii jest zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa kujawskopomorskiego, zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, poprawa
wizerunku pielęgniarek i położnych, prezentacja ich szerokich kompetencji, zwiększenie
zainteresowania absolwentów szkół maturalnych zawodem pielęgniarki i położnej.
Zapraszam na spotkanie pn. „Razem dla zdrowia seniorów” realizowane w ramach ww. kampanii.
Termin: 20 października 2016, godz.11.00
Miejsce: PARIS, Centrum Onkologii im. dra Łukaszczyka w Bydgoszczy, ul.
Romanowskiej 2
Spotkanie poświęcone będzie promocji zdrowia seniorów ze szczególnym uwzględnieniem
profilaktyki zakażeń pneumokokowych.
Od dłuższego czasu media ostrzegają o niebezpieczeństwie, jakie niosą infekcje pneumokokowe
u małych dzieci, niemających w pełni wykształconego układu odpornościowego. Nie należy jednak
zapominać, że pneumokoki są groźne również dla osób dorosłych. Przede wszystkim chodzi tu o ludzi
starszych (po 65 roku życia), u których również stwierdza się deficyty odporności, oraz dorosłych
i dzieci cierpiących na choroby przewlekłe (tj. cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe, choroby
układu oddechowego, w tym astmę lub zaburzenia immunologiczne). Wśród osób dorosłych
chorujących przewlekle odnotowuje się pięć razy wyższą zapadalność na inwazyjne choroby
pneumokokowe w porównaniu z grupą zdrowych dorosłych. Również picie alkoholu oraz palenie
tytoniu podnoszą ryzyko ciężkiego przebiegu zakażeń pneumokokowych.
Zgłoszenia do udziału w konferencji: e-mail: karolina.brzezinska@kujawsko-pomorskie.pl lub
telefonicznie nr: 56 6561027.

Pielęgniarki i Położne dla zdrowia mieszkańców regionu

Czas

Razem dla zdrowia seniorów
Bydgoszcz – 20 października 2016
Otwarcie konferencji

10 min

Stowarzyszenie Parasol dla Życia ‐ gdybym wiedziała – film
Sabina Szafraniec, Prezes Stowarzyszenia Parasol dla Życia

10 min

Dlaczego szczepienia przeciw grypie i pneumokokom są ważne?
Prof. dr hab. med. Adam Antczak, Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Kierownik
Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

25 min

„Problematyka ruchów anty szczepionkowych”
Sabina Szafraniec, Prezes Stowarzyszenia Parasol dla Życia

10 min

„Modelowe Programy Polityki Zdrowotnej – dobre praktyki”

15 min

Tomasz Jan Prycel - Stowarzyszenie CEESTAHC
Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla osób Dorosłych w Oparciu o
Szczepienia Przeciwko Pneumokokom w Województwie Kujawsko – Pomorskim w
roku 2016 – dr n. med. Małgorzata Leźnicka, Departament Spraw Społecznych i
Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

15 min

Promocja zdrowia seniorów

20 min

dr n.med. Anna Andruszkiewicz – Katedra i Zakład Promocji Zdrowia, Collegium
Medicum im. dra L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Zabezpieczenie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w świadczenia

20 min.

pielęgniarek i położnych
dr n.med. Anna Andruszkiewicz – Katedra i Zakład Promocji Zdrowia, Collegium
Medicum im. dra L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
Jak poprawić dostępność do szczepień dla dzieci?

20 min

DEBATA
dyskusja z udziałem decydentów na temat możliwych rozwiązań i działań w
regionie
Muzyka jest dobra na wszystko – część artystyczna
Anna Kamińska

30 min.

Kontakt w sprawie spotkania: tel. 56 656 10 27
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pielęgniarki dla zdrowia mieszkańców regionu
PARIS, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka - Bydgoszcz,
ul. Romanowskiej 2
20 października 2016
Zgłoszenia można dokonać na kilka sposobów:
•

przesłać faksem zamieszczony poniżej formularz na nr faks: 56 6561085

•

przesyłać dane potrzebne do zgłoszenia na e-mail:
karolina.brzezinska@kujawsko-pomorskie.pl

•

przekazać dane potrzebne do zgłoszenia na nr tel.: 56 6561027

Ostateczny termin nadsyłania formularza zgłoszeń: 17.10.2016
(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

