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Obudź się, póki wirus HCV drzemie
Kampania na rzecz budowania świadomości na temat WZW C w Polsce

Spotkanie Grupy Wsparcia dla chorych na wirusowe
zapalenie wątroby typu C oraz ich bliskich
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6 listopada 2012 r., godz. 11.15
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
ul. Kniaziewicza 1/8, pawilon H, I piętro, sala konferencyjna
Więcej informacji znajdziesz na: www.facebook.com/PanWatroba; www.akademiawzwc.pl

HCV
Polska Grupa Ekspertów HCV

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Witold Stępień
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Obudź się, póki wirus HCV drzemie
Kampania na rzecz budowania świadomości na temat WZW C w Polsce

Akademia WZW C – dlaczego warto wstąpić?
Spotkania dla chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz ich bliskich w ramach kampanii „Obudź się,
póki wirus HCV drzemie. Wstąp do Akademii WZW C” mają na celu podniesienie świadomości pacjentów
i ich rodzin na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz pomoc w przejściu przez proces leczenia.
W szczególności mają na celu informowanie na temat perspektyw poprawy jakości życia, łagodzenia skutków
ubocznych terapii czy minimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa na inne osoby. W trakcie spotkań chorzy
mają możliwość uzyskania niezbędnego wsparcia ze strony psychoterapeuty. Warsztaty są wyjątkową okazją
do nawiązania relacji z innymi chorymi oraz zadania pytań obecnym na spotkaniu ekspertom.

Spotkanie Grupy Wsparcia

Plan spotkania:
11.15 – oficjalne rozpoczęcie spotkania oraz panel
z lekarzem specjalistą chorób zakaźnych
(dr hab. n. med. Anna Piekarska)
12.10 – przerwa
12.20 – panel z psychoterapeutą
(mgr Mariola Kosowicz)
14.00 – poczęstunek

W warsztatach udział wezmą:
• pacjenci i ich rodziny
• lekarze specjaliści chorób zakaźnych
• psychoterapeuta

Organizator
Fundacja Urszuli Jaworskiej ma na celu szeroko pojętą pomoc ludziom cierpiącym na choroby przewlekłe. Osobiste doświadczenia Urszuli Jaworskiej zapoczątkowały ideę tworzenia Grup Wsparcia,
podczas których pacjenci i ich bliscy otrzymują profesjonalną, bezpłatną pomoc ze strony lekarzy
oraz psychologów. Organizowane od 2008 r. spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony
uczestników, a także personelu medycznego.

Partner merytoryczny

Współpraca

Głównym zadaniem PGE HCV
jest podjęcie szeroko zakrojoPolska Grupa Ekspertów HCV nych działań, mających na celu
powstrzymanie narastającego
problemu epidemiologicznego, jakim jest HCV oraz
opracowanie strategii poprawy opieki medycznej
nad zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu C.
Przez ostatnie lata PGE HCV angażuje się w wiele inicjatyw ukierunkowanych na osiągnięcie powyższych
celów.

Koalicja Hepatologiczna jest platformą zrzeszającą organizacje działające na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z wirusowymi
chorobami wątroby i reprezentuje chorych w kontaktach
z instytucjami decydującymi o kształcie polityki zdrowotnej. Zabiega o to, aby pacjenci mieli możliwość leczenia najskuteczniejszymi terapiami w celu zmniejszenia
śmiertelności z powodu powikłań niewyleczonych
zapalnych chorób wątroby. Koalicja zmierza również
do zwiększenia wykrywalności HCV, gdyż wciąż
650 tys. Polaków nie wie, że jest zakażonych.
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Obudź się, póki wirus HCV drzemie...
Z uwagi na konieczność podjęcia działań na rzecz zwiększenia świadomości istnienia zagrożenia HCV wśród
społeczeństwa oraz wiedzy na temat możliwości skutecznej profilaktyki i leczenia wirusowego
zapalenia wątroby typu C Fundacja Urszuli Jaworskiej przy udziale merytorycznym Polskiej Grupy
Ekspertów HCV zainicjowała cykl spotkań dla pacjentów chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz
ich rodzin. Spotkania odbywają się w ramach kampanii „Obudź się, póki wirus HCV drzemie”.
Potwierdzenia obecności:
tel. 506 517 161, rejestracjalodz@gmail.com

