
Szanowni Państwo 

Minister Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej w IMiD, 

że dn. 24 sierpnia rząd przyjął  Plan  Chorób Rzadkich. 

 

Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, które z wieloletnim 

opóźnieniem przyjęły dokument dotyczący sytuacji osób z chorobami 

rzadkimi. 

  

Informujemy, że 8 września w ramach obchodów ŚWIATOWEGO DNIA 

ŚWIADOMOŚCI  
DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ DUCHENNE'A 

 

 odbędzie się BEZPŁATNA konferencja naukowo-szkoleniowa: 

CHOROBY RZADKIE  - 
WYBRANE ASPEKTY OPIEKI PACJENTÓW WENTYLOWANYCH 

MECHANICZNIE -WYZWANIA DLA ZESPOŁÓW 
RESPIRATOROTERAPII DOMOWEJ 

Białystok 8 września 2021 r. 

AULA DUŻA 
CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWE  WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU 

UMB 
BIAŁYSTOK, UL. SZPITALNA 27 

 
 

Choroby rzadkie to wyzwanie, którego ciężar przeniesiony jest z tradycyjnej terapii szpitalnej 

do domu pacjenta.  

 

Podczas konferencji poruszone zostaną takie tematy jak: 

 „Problemy pielęgnacyjne rodzin/opiekunów nad dzieckiem przewlekle chorym 

wymagającym specjalistycznych świadczeń”  

 „Sposoby relaksacji dla opiekunów dziecka przewlekle chorego” 

 „Oczekiwania opiekunów względem jakości świadczeń medycznych w opiece 

domowej”  

 „Domowa wentylacja mechaniczna świadczeniem ratującym życie” 

 „Wytyczne w zakresie świadczeń gwarantowanych w opiece domowej” 

 „Zabiegi poprawiające jakość życia personelu pielęgniarskiego realizującego 

opiekę w ramach Oddziałów Respiratoroterapii Domowej” 

 

 

Wszyscy prelegenci występują charytatywnie: prof. Wojciech Kułak, dr hab. Jolanta Lewko, 

dr Bożena Kopcych, prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, dr n. o zdr. Andrzej 

Guzowski, dr n. o zdr. Anna Zalewska, mgr Szymon Formela, Joanna Jadeszko. 

 



Współorganizatorem konferencji jest Polskie Centrum Edukacji instytucja szkoleniowa  

z ponad 30 letnim doświadczeniem w kształceniu kadr podmiotów leczniczych. 

 

“Wspieranie personelu medycznego jest wpisane w DNA naszej firmy. Dostarczamy wiedzy i 

troszczymy się o rozwój kompetencji pracowników placówek medycznych, wykorzystując 

najnowsze technologie i trendy” - mówi Anna Osińska - założycielka i szefowa Polskiego 

Centrum Edukacji.  

 

 

Pełna lista organizatorów Konferencji przedstawia się następująco: 

 Wydział Nauk o Zdrowiu UMB 

 Stowarzyszenie „Pro Salute” 

 Polskie Centrum Edukacji 

 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB 

 Klinika Rehabilitacji Dziecięcej UMB 

 Zakład Podstawowej Opieki Medycznej UMB 

 

====================================================================== 

 

Kontakt do Polskiego Centrum Edukacji: 

Anna Osińska tel. 601 316 391  

 


