Pratęsimas ir Europos tinklų Retųjų širdies ir kraujagyslių ligų
Retų ligų

Retas širdies ir kraujagyslių ligos tampa našta pacientams, gydytojams ir
sveikatos priežiūros sistema. A retas "liga yra liga, retai taip, kad jo Tinkama
diagnostika ir gydymas reikalauja specifinių, sudėtingos pastangas vystant
tinkamai apmokyti ir patyrę gydytojai rankose. Retos ligos Numatomas
paveikti 30 milijonų Europos Sąjungos (ES) piliečius. Šios ligos yra lėtinė,
progresuojanti ir dažnai pavojinga gyvybei. Retas širdies ir kraujagyslių ligos
dažnai išjungimas - gyvenimo pacientų kokybė dažnai pagal stokos arba
praradimo autonomiją.

Dizainas

Įdiegta

nuo 2013 John Paul II ligoninės Krokuvoje

projektas bendrai

finansuojamas pagal kurią Mažosios Lenkijos regioninės veiklos programos
2007-2013, 8

prioriteto, tarpregioninio

Mažosios Lenkijos poziciją

bendradarbiavimo, 8.2

Europos bendradarbiavimo

veiksmų.

tinklo stiprinimas.

Projekto partneriai

Pirmieji oficialūs partneriai centrus Rygoje, Pauls EUROVAISTINĖ klinikinės
universitetinės ligoninės ir Kauno, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
Tada projektas buvo sujungtos Deutsches Herzzentrum Berlin, Berlynas,
Vokietija San Raffaele Universiteto ligoninė, Milanas, Italija specialistas
ligoninėje. Edwardas Szczeklik Tarnow apskrities ligoninės į juos. Dr Titas
Chałubiński Zakopanėje apskrities ligoninės Chrzanów Universiteto Vaikų
Ligoninės Krokuva-Prokocim Jogailaičių Universiteto Medicinos Koledžo /
Jogailos Universiteto, Medicinos Kolegija, Nacionalinis Sveikatos Fondas,
Departamentas Mažosios Lenkijos / Nacionalinis Sveikatos Fondas, Mažosios
Lenkijos Skyrius.
Pagrindiniai Projekto tikslai
− Gerinti Mažosios Lenkijos konkurencingumą Europos centre pažangių
diagnostikos ir gydymo retųjų ligų širdies;
− Imtis bendrų iniciatyvų Vidurio ir Rytų Europoje srityje;
− Gerinti dalyvių projektų Kvalifikacijos;
− Lygios galimybės susipažinti su diagnozavimo ir gydymo retųjų ligų
širdies pacientai iš Galicijos ir kitų Europos centrų per švietimą medicinos
personalo ir sukurti konsultavimosi tinklo;
− Kūrimas ir koordinavimas regioninio tinklo bendradarbiavimo su širdies
centrų Galicijos ir Europoje;
− Kurti "modelį eismo valdymo pacientams, sergantiems retomis ligomis,
kraujotakos

sistemos",

remiantis

žinomų

projektinių

sprendimų

užsienyje, pasirengę dislokuoti Lenkijos dirvožemio suinteresuotųjų šalių
iš Mažosios Lenkijos regione;
− Sukurti informacinę sistemą registrų retųjų ligų, kraujotakos sistemos;
− Parengti mokymo programą retų ligų, kraujotakos sistema, skirta
medicinos studentams;
− Naudojant centrų partnerio patirtį diagnozuojant ir gydant pacientus,
sergančius retomis ligomis, kraujotakos sistemą ir kuriant tinkamą grąžą
algoritmai .a pat keitimąsi patirtimi, žiniomis, know-how ir gerąja
patirtimi;
− Pelnas klinikinės patirties su pacientais, sergančiais retas širdies liga tuo
talpinimo specializuotuose centruose užsienyje metu gydymą;
− Atlikti praktines specializuotų klinikinių stažuotes;
− Mūsų centre mokymui diagnozės ir gydymo retųjų ligų širdies;
− Registrų Retųjų ligų kardiologijos kūrimas;
− Informacijos sklaida dėl retųjų ligų širdies ir projekto rezultatų;
− Dalyvavimas kuriant Europos standartus, atsižvelgiant į pagrindinių
klausimų, susijusių su naujos Europos kūrimo.
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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Partners
Paula Stradiņa Klīniskā Universitātes Slimnīca – prof. Andrejs Erglis
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas – prof. Remigijus
Zaliunas
Ospedale San Rafaele – prof. Ottavio Alfieri
Das Deutsche Herzzentrum Berlin – prof. Roland Hetzer
The Edward Szczeklik Specialist Hospital – Marcin Kuta, MD
Municipal Hospital in Chrzanow – Krzysztof Kłos, MD
University Children’s Hospital of Cracow – Maciej Kowalczyk, MD
The Tytus Chałubiński Hospital in Zakopane – Regina Tokarz, MD

