
  
PROGRAM SEMINARIUM 

 
10:00-10:05  Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie gości (lek. med. Wojciech Jagielski) 

10:05-10:25 Prof. Andrzej Bogucki - Pacjent z zaawansowaną chorobą Parkinsona (APD; Advanced Parkinson Desease) - problem kliniczny 

10:25-10:40  Prof. Grzegorz Opala - APD jako problem społeczny w kontekście europejskim 

10:40-10:55  Prof. Jarosław Sławek - Profil pacjenta z APD - praktyczne uwagi dotyczące aktualnego postępowania z chorymi                                             
w zaawansowanym stadium ch. Parkinsona. Aktualne zalecenia w wytycznych i standardach postępowania w APD 

10:55-11:10   Dr Magdalena Boczarska-Jedynak - Efektywność kliniczna DBS (Deep Brain Stimulation) 

11:10-11:25  Prof. Jarosław Sławek - Apomorfina - leczenie pacjentów z APD, w postaci ciągłej infuzji podskórnej 

11:25-11:40   Dr Agata Gajos - Duodopa – skuteczna metoda leczenia pacjentów z zaawansowana chorobą Parkinsona 

11:40-11:55   Leszek Stabrawa - Implikacje finansowe refundacji Duodopa w Polsce - możliwości zwiększenia liczby zabiegów w kolejnych 
latach oraz znaczenie porozumień podziału ryzyka 

11:55-12:10   Karolina Skóra - Finansowanie technologii sierocych - bariery systemowe w Polsce/Choroby rzadkie i ultrarzadkie - znaczenie dla 
ekonomiki zdrowia oraz sens oceny technologii sierocych względem progu opłacalności 

12:10-12:30   Przerwa kawowa 

12:30-12:45 Prof. Andrzej Bogucki - Dostępność i organizacja terapii APD w warunkach polskich 

12:45-12:55   Marcin Pająk - Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce - na przykładzie neurologii - 
Barometr WHC; Działalność Fundacji Watch Health Care; PATtube - potrzeby informacyjne pacjentów 

12:55-13:10 Lek. stom. MBA, Michał Jachimowicz – Ograniczenia w dostępie do leczenia chorych z APD – przyczyny i możliwe rozwiązania 

13:10-13:25  Komitet Naukowy Seminarium - Propozycje zmian systemowych w celu poprawy dostępu do skutecznego leczenia APD                 
w Polsce - wprowadzenie do dyskusji 

13:25-14:25  Dyskusja z konferencja prasową, dotycząca możliwości zniesienia barier dostępu do leczenia APD, w ramach ograniczonych 
środków finansowych w Polsce (prowadzenie dyskusji: lek. med. Wojciech Jagielski). W dyskusji udział wezmą zaproszeni 
prelegenci oraz goście specjalni, posłowie na Sejm RP: Lidia Gądek* oraz Józef Lassota* 

14:25-15:00 Lunch i dyskusje nieformalne w foyer 

*w oczekiwaniu na potwierdzenie  ew. udziału i wystąpienia 

 

PROWADZENIE SEMINARIUM: lek. med. Wojciech Jagielski (dziennikarz radiowo-telewizyjny) oraz Jacek Siwiec (Wiceprezes Fundacji WHC) 

TERMIN I MIEJSCE:  22 listopad 2013 r., Golden Floor Plaza , Al. Jerozolimskie 123 A w Warszawie (15 piętro); rozpoczęcie o godz. 10:00 

KONTAKT: Marcin Pająk, tel.:  504 741 313, email: pajak@korektorzdrowia.pl  

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo na adres sekretariat@korektorzdrowia.pl                               
(liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu  zgłoszenia decyduje kolejność jego wpłynięcia) 

 

Fundacja Watch Health Care  
im. Prof. Jacka Ruszkowskiego 
Ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków 
Tel. +48 504 741 313  Fax. +48 12 362 45 46 

sekretariat@korektorzdrowia.pl 
www.korektorzdrowia.pl 

www.watchhealthcare.eu 
 

Patroni Medialni Seminarium: 

Partner Seminarium: Seminarium edukacyjne pt.: 

Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona  
– ze szczególnym uwzględnieniem niezaspokojonych 
potrzeb zdrowotnych w Polsce 
(Warszawa,  22 listopada 2013 r.) 
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