Zrzut strony: http://www.astma-alergia-pochp.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:pobierz&Itemid=21

Dla pacjenta

Informacje WIM
Szkoły - lista
Szkoły - mapa
Wywiady
Porady
Wiadomości z sieci
pulmunolog blisko domu
alergolog blisko domu
Dla lekarza

Materiały
Dla pielęgniarki

Materiały szkoleniowe
Rejestracja edukatorek
Ankiety
Federacja

Statut Federacji
Nasze cele
Zarząd
Kontakt
Członkowie - lista
Członkowie - mapa
Współpraca

Materiały szkoleniowe

pobierz materiał

szukaj na stronie...

Prezentacje

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Dzień Spirometrii w Polsce
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Rok 2012
Statystyka akcji
Zwracamy się się do Państwa o pomoc w realizacji programu PATRON. Program ten
obejmie 1500 ośrodków zdrowia i gabinetów lekarskich w Polsce.
Przebieg
Badania epidemiologiczne prof. Bolesława Samolińskiego o akronimie ECAP ujawniły,
że wśród polskich pacjentów ponad połowa z objawami astmy nie jest jeszcze Lista placówek 2012
rozpoznana – co powoduje, że nie otrzymują odpowiedniego leczenia przewlekłego. Rok 2011
Ta grupa chorych ma niekontrolowaną postać choroby. Odczuwa duszność, kaszle, źle
Przebieg
toleruje wysiłek fizyczny.
Lista placówek 2011
Chcemy poprzez wdrożenie programu PATRON zwiększyć odsetek chorych z
bezobjawową postacią choroby.
Rok 2010
W Polsce 10 % populacji choruje na astmę, a 5 % na przewlekłą obturacyjną chorobę
Zaangażowani lekarze
płuc. To 6 000 000 chorych, którym wspólnie możemy pomóc.
Dzięki zaangażowaniu pielęgniarek/rzy opiekujących się chorymi możemy wdrażać Lista ośrodków
światowe standardy leczenia astmy i POCHP. Konsensusy GINA i GOLD wskazują, że
jednocześnie z rozpoznaniem choroby i wdrożeniem leczenia chory powinien
Polecamy
otrzymać kompleksową edukację.
Najlepsza jest edukacja w gabinecie lekarza, ale nie zawsze jest na nią czas. Więc
prosimy o pomoc pielęgniarki, które mogą sprawdzić czy chory prawidłowo inhaluje
leki, zapoznać go ze schematem leczenia zaostrzeń i całą sferą profilaktyki astmy i
POCHP.
Oferujemy możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do
lekarzy i pielęgniarek aby wspólnie pomóc jak największej grupie chorych. Jeśli
zdecydują sie Państwo przystapić do Programu prosimy o kontakt mailowy lub
telefoniczny (astma.federacja@gmail.com , tel. 507-025-082).
Chcielibyśmy po wakacjach ocenić czy udało się Państwu rozpoznać nowych
pacjentów i jak duża grupa chorych z astmę i POCHP poddała się edukacji.
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