Paplašināšana un Eiropas tīkls rets sirds un asinsvadu slimībām
Retas slimības

Retās sirds un asinsvadu slimības kļūst slogs pacientiem, ārstiem un veselības
aprūpes sistēma. A "reta" slimība ir slimība reti, lai tās atbilstoša diagnostika
un ārstēšana prasa specifiskas, sarežģītas centieniem rokās atbilstoši apmācīti
un pieredzējuši ārsti. Retās slimības ir lēsts, ka ietekmēt 30 miljoni Eiropas
Savienības (ES) pilsoņiem. Šīs slimības ir hroniska, progresējoša, un bieži vien
dzīvībai bīstama. Retās sirds un asinsvadu slimības bieži atslēgšana - dzīves
pacientu kvalitāte bieži trūkums vai autonomijas zaudēšanu.

Dizains
Projekts īstenots no 2013. gada Jāņa Pāvila II slimnīca Krakovā līdzfinansē
saskaņā ar ko Mazpolijas reģionālās darbības programmas 2007-2013,
prioritāte 8, starpreģionu sadarbības, 8.2 darbībā. pozīciju Mazpolijas Eiropas
sadarbības tīkla stiprināšanai.

Projekta partneri
Pirmie oficiālie partneri centri Rīgā, Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes
Slimnīca, un Kauņā, Lietuvas universitātes Veselības zinātņu. Tad projekts
pievienojās

Deutsches

Herzzentrum

Berlin,

Berlin,

Vācija

San

Raffaele

universitātes slimnīcas, Milāna, Itālija speciālists slimnīcā. Edward Szczeklik
Tarnow rajona slimnīcā uz tiem. Dr. Titus Chałubiński Zakopanē County
Hospital Chrzanow Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Krakovā-Prokocim
Jagelonu Universitātes Medicīnas koledžas / Jagelonu universitāte, Medicīnas
koledža, Valsts veselības fonds departamenta Mazpolijas / Valsts veselības
fondā, Mazpolijas nodaļa.

Galvenie mērķi projekta
− Uzlabot konkurētspēju Mazpolijas kā Eiropas centru modernu diagnozi un
ārstēšanu sastopamu slimību sirds;
− Veikt kopīgas iniciatīvas jomā Centrālajā un Austrumeiropā;
− Uzlabot kvalifikāciju dalībniekus projektos;
− Vienlīdzīgas iespējas piekļūt diagnosticēšanā un ārstēšanā sastopamu
slimību sirds pacienti no Galīcijas un citām Eiropas centriem caur izglītību
medicīnas personāla un izveidot tīklu konsultāciju;
− Izveidošana un koordinācija reģionālā tīkla sadarbībai ar sirds centriem
Galīcijas un Eiropā;
− Radīt

"modeli

pacientiem

ar

retām

slimībām

asinsrites

sistēmas

satiksmes pārvaldībai", pamatojoties uz zināmo projektu risinājumus
ārzemēs, gatavs izvietot Polijas teritorijā ar ieinteresētajām personām no
Mazpolijas reģionā;
− Izveidot informācijas sistēmas reģistru reto slimību asinsrites sistēmas;

− Izstrādāt mācību programmu reto slimību asinsrites sistēmas studentiem
medicīnisko
− Izmantojot pieredzi centriem partnera diagnosticēšanā un ārstēšanā
pacientiem

ar

retām

slimībām

asinsrites

sistēmas

un

izstrādājot

atbilstīgu peļņu algoritmus. A arī pieredzes apmaiņu, zināšanu, zināšanas
un labu praksi;
− Gain klīniskā pieredze, ārstējot pacientus ar retu sirds slimību brīdī
izvietošanas specializētajos centros ārzemēs;
− Veicot praktiskus, augsti specializētas klīniskās prakses;
− Mūsu centrā apmācību diagnostikā un terapijā reto slimību sirds;
− Par reģistriem sastopamu slimību kardioloģijas radīšana;
− Zināšanu

izplatīšana

par

sastopamu

slimību

sirds

un

projekta

rezultātiem;
− Dalība izstrādē Eiropas standartu attiecībā uz galvenajiem jautājumiem,
kas saistīti ar jaunas Eiropu.

Contact
Centre for Rare Cardiovascular Diseases
The John Paul II Hospital in Kraków
Professor Piotr Podolec, MD, PhD
Prądnicka 80
31-202 Kraków
tel: +48 12 614 33 99
kom. +48 505 060 160
tel/fax: + 48 12 423 43 76
e-mail: rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl
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