
Uchwała nr 1/2022 

Zarządu Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy  

z dnia 9 lutego 2022 r. 

 

w sprawie dofinansowania polskich ośrodków mukowiscydozy biorących aktywny udział  
we wprowadzaniu danych medycznych do Europejskiego Rejestru Chorych na Mukowiscydozę 

(ECFSPR) 
 

działając na podstawie rozdziału II lit A ust.  1 Statutu Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy Zarząd 

Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Mając na uwadze korzyści płynące z sukcesywnego wprowadzania danych medycznych do 

Europejskiego Rejestru Chorych na Mukowiscydozę (ECFSPR) Zarząd Polskiego Towarzystwa 

Mukowiscydozy uznaje zasadność refundacji opłaty zjazdowej na 45 Europejską Konferencję 

Mukowiscydozy dla polskich ośrodków mukowiscydozy mających swój największy wkład w aktualizację 

powyżej określonego rejestru na poniżej określonych zasadach. 

§ 2. 

1. Dopuszcza się dofinansowanie polskich ośrodków mukowiscydozy, które aktywnie biorąc 

udział we wprowadzaniu danych Europejskim Rejestrze Chorych na Mukowiscydozę (ECFSPR),  

tj. ośrodków które do końca marca 2022r wprowadzą dane za 2021r. 

2. Refundacja dotyczyć będzie wczesnej opłaty zjazdowej (dokonanej do 24 marca 2022 roku) na 

45 Europejską Konferencję Mukowiscydozy, która odbędzie się w dniach 8-11.06.2022r w 

Rotterdamie. 

3. Maksymalną wartość refundacji stanowi równowartość kwoty 615 euro (kurs z dnia 24 marca 

2022 r.). 

4. Refundacja w wysokości wczesnej opłaty rejestracyjnej obejmie wszystkie ośrodki, które 

wprowadzą dane do ECFSPR.  

5. Refundacja będzie uzależniona od liczby wprowadzonych rekordów przez dany ośrodek, tj.: 

a) 1 wczesna opłata zjazdowa dla ośrodka mającego poniżej 50 pacjentów, który wprowadził 

co najmniej 80% rekordów, 

b) 1 wczesna opłata zjazdowa dla ośrodka, który wprowadził od 50 do100 rekordów,  

c) 2 wczesne opłaty zjazdowe dla ośrodka, który wprowadził ponad 100 rekordów, 

d) 3 wczesne opłaty zjazdowe dla ośrodka, który wprowadził ponad 200 rekordów. 

6. Wnioski o refundację poniesionych kosztów opłat zjazdowych na 45 Europejską Konferencję 

Mukowiscydozy mogą być złożone do końca kwietnia 2022r. Wnioski złożone po tym terminie 

zostaną odrzucone.  

7. Wniosek o refundację składać należy do Prezesa Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy. Do 

wniosku o refundacje należy załączyć potwierdzenie ilości wprowadzonych i uzupełnionych 

rekordów oraz potwierdzenie poniesionych kosztów opłaty zjazdowej.  


