
   

 

 „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie 

reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 

we Wrocławiu” 

 

 
Program warsztatów w dniu 06.04.2019r. 

Miejsce:  Mercure Karpacz Skalny 

ul. Obrońców Pokoju 5, 58-540 Karpacz 
 

 
 
05.04.2019r. 

 
od 14:00 - zameldowanie w Hotelu  (doba hotelowa od 14:00 05.IV do 12:00 06.IV) 
 
19:00 - kolacja 
 
 
06.04.2019r. 
 
od 06:30 - śniadanie 
 
08:00 - 08:30 - rejestracja na warsztaty  

08:30 - 10:00 warsztat  

10:00 - 10:15 przerwa kawowa 

10:15 - 11:45 warsztat  

11:45 - 12:00 przerwa kawowa 

12:00 - 13:30 warsztat  

13:30 – 14:15 lunch 

 



   

 

 
 
 

Moduł A-dla lekarza POZ 
 
Zadanie I 
1. Omówienie zasadności kierowania chorych do 

lekarzy reumatologów: 
a) Jakie są pilne wskazania do skierowania do 

poradni reumatologicznej, a kiedy kierować na 
Oddział Reumatologiczny? 

b) Co powinno znaleźć się w skierowaniu do 
poradni/oddziału reumatologicznego? 

c) Czego oczekują lekarze rodzinni w „Informacji dla 
lekarza kierującego”? 

 
 

2. Trudności w komunikacji lekarz POZ – 
reumatolog: 

a) Jakie badania są w gestii lekarzy POZ, a jakie 
lekarza reumatologa? 

b) Jak częste powinny być wizyty kontrolne w 
poradni reumatologicznej? 

c) Jakie leki może przepisywać lekarz POZ? 
 

 
3. Aktualne zalecenia dotyczące leczenia RZS, 

wczesnego zapalenia stawów: 
a) Podział leków stosowanych w leczeniu RZS, 
b) Dostępność do leczenia biologicznego w Polsce, 
c) Najczęstsze działania niepożądanych stosownych 

leków, 
d) Kompleksowe leczenie RZS.   

 
Zadanie II 
1. Najczęstsze pułapki diagnostyczne i popełniane 

błędy. 
2. Podstawowe zalecenia dotyczące postepowania 

rehabilitacyjnego u chorych na zapalne choroby 
stawów.  

3. Główne problemy w realizacji projektu: 
Zapobieganie niepełnosprawności poprzez 
wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia 
stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we 
Wrocławiu – co można i należy poprawić. 

 
 
 

Moduł B - dla pielęgniarki POZ 
 
Zadanie I 
1. Omówienie zasadności kierowania chorych do 

lekarzy reumatologów; 
a) Jakie są pilne wskazania do skierowania do poradni 

reumatologicznej, a kiedy kierować na Oddział 
Reumatologiczny? 

b) Co powinno znaleźć się w skierowaniu do 
poradni/oddziału reumatologicznego? 

c) Czego oczekują lekarze rodzinni w „Informacji dla 
lekarza kierującego”? 

2. Trudności w komunikacji lekarz POZ – reumatolog 
a) Jakie badania są w gestii lekarzy POZ, a jakie 

lekarza reumatologa? 
b) Jak częste powinny być wizyty kontrolne w poradni 

reumatologicznej? 
c) Jakie leki może przepisywać lekarz POZ? 
3. Aktualne zalecenia dotyczące leczenia RZS, 

wczesnego zapalenia stawów 
a) Znaczenie kompleksowej terapii RZS, 
b) Czy ważne są tylko leki? 
c) Czy dieta zastępuje farmakoterapię? 
d) Dlaczego nie mam możliwości na rehabilitację 365 

dni w roku? 
e) Ogólny podział leków stosowanych w leczeniu RZS, 
f) Co to są leki biologiczne? 
g) Najczęstsze działania niepożądanych stosownych 

leków. 
Zadanie II 
1. Najczęstsze pułapki diagnostyczne i popełniane 

błędy. 
2. Podstawowe zalecenia dotyczące postepowania 

rehabilitacyjnego u chorych na zapalne choroby 
stawów – na co powinny zwrócić uwagę 
pielęgniarki. 

3. Możliwości  aktywizacji chorych na zapalne 
choroby narządu ruchu. 

4. Główne problemy w realizacji projektu: 
Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne 
wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w 
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu 
– co można i należy poprawić. 


