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Pan
Wojciech Glinkowski
Prezes
Polskie Towarzystwo Telemedycyny

W związku z realizacją Projektu międzynarodowego o nazwie „Regional ICT based
Clusters for Healthcare Applications and R&D Integration” (akronim projektu: RICHARD),
którego Urząd Marszałkowski w Łodzi jest partnerem, pragnę serdecznie zaprosić Państwa na
organizowany w ramach tego Projektu cykl szkoleniowy, który odbędzie się w dniach 25-27
lutego 2013 r. w Łodzi.
Projekt RICHARD jest współfinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Badań
i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej - głównego instrumentu polityki naukowobadawczej prowadzonej przez Unię Europejską. Przedsięwzięcie ma na celu identyfikację,
ulepszanie i opracowywanie nowych, opartych na technologiach informatycznych, modeli
zarządzania chorobami przewlekłymi takimi jak cukrzyca, udar i demencja.
Cykl szkoleniowy jest jednym z najważniejszych działań przewidzianych w ramach Projektu
RICHARD, dotyczących mentoringu w województwie łódzkim. Cykl ten ma na celu transfer na
rzecz Województwa Łódzkiego jako regionu mentorowanego, ,,najlepszych praktyk”
i doświadczeń dotyczących tego w jaki sposób innowacyjne, oparte na nowoczesnych
technologiach informacyjno-komunikacyjnych, modele zarządzania chorobami przewlekłymi tj.
udar, demencja i cukrzyca zostały wdrożone i funkcjonują w praktyce w regionach partnerskich
Projektu charakteryzujących się wysokim poziomem rozwoju w tych dziedzinach: włoskiej
Toskanii (specjalność: udar), brytyjskiego Yorkshire (specjalność: cukrzyca) i szwedzkiego
Västerbotten (specjalność: demencja).
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W ramach trzydniowego cyklu szkoleniowego przewidziano wystąpienia prelegentów
zagranicznych – ekspertów z trzech regionów partnerskich Projektu, którzy zaprezentują
następujące zagadnienia:
1. Systemy opieki zdrowotnej i polityki zdrowotne prowadzone w regionach partnerskich
Projektu.
2. Rola innowacyjnych technologii informatycznych w obecnych i planowanych działaniach
z zakresu polityki zdrowotnej, wdrażanych w regionach partnerskich Projektu.
3. Oparte na technologiach ICT modele zarządzania chorobami przewlekłymi wdrożone
w regionach partnerskich Projektu.
Cykl szkoleniowy jest adresowany do szerokiego grona przedstawicieli instytucji
zaangażowanych w realizację polityki zdrowotnej oraz działania z zakresu telemedycyny,
innowacji i badań.
Uprzejmie prosiłbym o zgłoszenie chęci uczestnictwa w cyklu szkoleniowym
wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej:

poprzez

http://www.training-richard.evenea.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne (język angielski/polski) w trakcie
trwania całego cyklu szkoleniowego.
W załączeniu przekazuję wstępną agendę cyklu szkoleniowego.
Uprzejmie informuję, iż osobą do kontaktów roboczych w sprawie organizacji cyklu
szkoleniowego jest Pan Rafał Zdrajkowski, inspektor w Wydziale ds. eZdrowia Departamentu
Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, email: rafal.zdrajkowski@lodzkie.pl, tel.:
42 291 97 14.
Wyrażając nadzieję na udział przedstawicieli Państwa instytucji w cyklu szkoleniowym,

Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego

Dariusz Klimczak
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Program cyklu szkoleniowego 25-27 luty 2013
Dzień I – 25 luty 2013 r.
Godziny

Zagadnienia

09:00

09:10

Powitanie

09:10

09:25

Otwarcie I wprowadzenie do tematyki cyklu szkoleniowego

09:25

09:40

Charakterystyka sytuacji zdrowotnej w województwie łódzkim, w tym w obszarze chorób przewlekłych

09:40

10:00

Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w województwie łódzkim, w tym w obszarze chorób przewlekłych

10:00

10:30

Ogólna prezentacja systemu opieki zdrowotnej w regionie Yorkshire

10:30

10:45

Przerwa kawowa

10:45

11:30

Polityka zdrowotna w odniesieniu do cukrzycy: doświadczenia regionu Yorkshire

11:30

13:00

Rola technologii informatycznych w obecnej i przyszłej polityce zdrowotnej w regionie Yorkshire

13:00

13:40

Lunch

13:40

15:10

Model zarządzania cukrzycą w oparciu o ICT – doświadczenia regionu Yorkshire

15:10

15:40

Panel dyskusyjny

15:40

16:00

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II – 26 luty 2013 r.
Godziny

Zagadnienia

9:00

9:30

Ogólna prezentacja systemu opieki zdrowotnej w regionie Toskanii

9:30

10:15

Polityka zdrowotna w odniesieniu do udaru: doświadczenia regionu Toskanii

10:15

10:30

Przerwa kawowa

10:30

12:00

Rola technologii informatycznych w obecnej I przyszłej polityce zdrowotnej w regionie Toskanii

12:00

12:15

Przerwa kawowa

12:15

13:45

Model zarządzania udarem w oparciu o ICT – doświadczenia regionu Toskanii

13:45

14:25

Lunch

14:25

14:55

Niezbędne zmiany instytucjonalne/organizacyjne konieczne do wdrożenia ICT w obszarze chorób przewlekłych – perspektywa regionu Yorkshire

14:55

15:25

Niezbędne zmiany instytucjonalne/organizacyjne konieczne do wdrożenia ICT w obszarze chorób przewlekłych – perspektywa regionu Toskanii

15:25

15:55

Niezbędne zmiany instytucjonalne/organizacyjne konieczne do wdrożenia ICT w obszarze chorób przewlekłych – perspektywa regionu
Västerbotten

15:55

16:25

Panel dyskusyjny

16:25

16:45

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Dzień III – 27 luty 2013 r.
Godziny

Zagadnienia
Ogólna prezentacja systemu opieki zdrowotnej w regionie Västerbotten

9:00

9:30

9:30

10:15

Polityka zdrowotna w odniesieniu do demencji: doświadczenia regionu Västerbotten

10:15

10:30

Przerwa kawowa

10:30

12:00

Rola technologii informatycznych w obecnej I przyszłej polityce zdrowotnej w regionie Västerbotten

12:00

12:15

Przerwa kawowa

12:15

13:45

Model zarządzania udarem w oparciu o ICT – doświadczenia regionu Västerbotten

13:45

14:25

Lunch

14:25

14:45

Sposoby przygotowania różnych interesariuszy do wykorzystania technologii ICT w obszarze chorób przewlekłych - perspektywa regionu
Yorkshire

14:45

15:05

Sposoby przygotowania różnych interesariuszy do wykorzystania technologii ICT w obszarze chorób przewlekłych - perspektywa regionu
Toskanii

15:05

15:25

Sposoby przygotowania różnych interesariuszy do wykorzystania technologii ICT w obszarze chorób przewlekłych - perspektywa regionu
Västerbotten

15:25

16:55

Seminarium ,,Common ground seminar” - dyskusja pomiędzy uczestnikami szkolenia mająca na celu wymianę informacji i najlepszych praktyk
w zakresie wykorzystania technologii ICT w obszarze chorób przewlekłych

16:55

17:10

Podsumowanie cyklu szkoleniowego

