
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Lider projektu Partner projektu 

 
Szanowni Państwo! 

 
Poniżej informacja jakie po kolei etapy trzeba przejść, aby stać się Uczestnikiem projektu pt. „Wykwalifikowana kadra 
medyczna – szybka diagnostyka i leczenie” nr umowy POWR.05.04.00-00-0078/16, który jest realizowany przez 
Pracodawców Zdrowia w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. 
 
Wszystkie informacje zawarte są również na stronie internetowej stworzonej na potrzeby projektu: 

www.szkoleniadlalekarzy.net 
 

 
KROK PO KROKU 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU  
 

1) Sprawdzić, czy na pewno spełniają Państwo kryteria formalne, czyli:  
Uczestnikami projektu mogą być: 

• Lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie,  
• Lekarze, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)  
• Lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową 
opiekę zdrowotną. 

• Osoby zamieszkujące na terenie Polski 
 

2) Wybrać maksymalnie 2 tematy szkoleń z przedstawionych poniżej. 
1 - Szkolenie pt.: "Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ" 
I dzień  
Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii 1h  
Interpretacja wyników badania spirometrycznego 1h 
Ćwiczenie wykonywania spirometrii - wykonywanie prób rozkurczowych - interpretacja wyników 2h 
Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy i POCHP 1h 
Techniki inhalacji w chorobach obturacyjnych i zasady stosowania leczenia inhalacyjnego 1h 
II dzień 
Obturacyjny bezdech podczas snu jako problem społeczny i medyczny, ambulatoryjne i szpitalne metody diagnostyki 
podczas snu 1h 
Interpretacja badania polisomnograficznego 2h 
Możliwości leczenia bezdechu podczas snu  w ramach poradni lekarza rodzinnego 1h 
Kardiologiczne konsekwencje obturacyjnego bezdechu podczas snu 1h 
Ogólnoustrojowe następstwo zaburzeń wentylacji: niewydolność krążenia 1h 
 
2 - Szkolenie: „Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania 
RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne” 
I dzień 
Badania stawów 1h 
Interpretacja badań laboratoryjnych 1h 
Układowe choroby tkanki łącznej 2h 
Spodyloartropatie zapalne 1h 
Bolerioza 1h 
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II dzień 
Inne badania obrazowe 1h 
Nakłucia stawów – czy i kiedy? 1h 
Dna moczanowa 1h 
Zespoły paraneoplazmatyczne 1h 
Nowe terapie - Leki biologiczne 1h 
Choroba zwyrodnieniowa stawów 1h 
Dodatkowo: Szczepienia w zapaleniach stawów- aktualne zalecenia  
Fizykoterapia w  zapaleniach stawów - podstawowe  zasady 

 
3 - Szkolenie: „Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do  
holtera ekg” 
I dzień 
Rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego: wywiad, badanie fizyczne, badania dodatkowe 1h 
Diagnostyka obrazowa i biochemiczna w nadciśnieniu tętniczym 1h 
Wskazania i zasady wykonywania ABPM - interpretacja wyników - warsztaty - 2h 
Zasady leczenia niefarmakologicznego oraz doboru terapii hipotensyjnej w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym 1h 
Przyczyny niepowodzenia leczenia nadciśnienia 1h 
II dzień 
Rytmy przedsionkowe - pochodzenie, patologie, terapia 1h 
Zagadnienie pauzy w elektrokardiogramie 1h 
Migotanie i trzepotanie przedsionków 1h 
Zaburzenia przewodzenia różnych pięter układu bodźco-przewodzącego 1h 
Komorowe zaburzenia rytmu 1h 
Niedokrwienie i zawał serca w elektrokardiogramie 1h 

 
4 - Szkolenie: „Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ” 
I dzień 
Miejsce psychiatrii w nowoczesnej medycynie 1h 
Zaburzenia nastroju – kryteria diagnostyczne, jak je czytać?  1h 
Diagnostyka depresji w POZ – czy to w ogóle możliwe? 1h 
Opisy przypadków – czego jeszcze nie wiem o depresji? Warsztat 1h 
Postępowanie farmakoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń nastroju 1h 
Na co uważać podczas leczenia depresji 1h 
II dzień 
Lekooporność? Może to „dwubiegunówka”?  1h 
Narzędzia diagnostyczne „w realu”. Warsztat 2h 
Samobójstwo czy można przewidzieć? 1h 
Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego – jak się nią ochronić? 1h 
Współwystępowanie zaburzeń psychicznych – zaburzenia nastroju, a pojęcie lęku 1h 

 
5 - Szkolenie: „Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia” 
I dzień 
Wczesne objawy chorób nowotworowych 2 x 45 minut  
Przypadki onkologiczne - co gdzie kiedy 3h 
Stany nagłe w onkologii 45 minut 
Postępy w leczeniu onkologicznym 45 minut 
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II dzień 
Objawy uboczne leczenia, co gdzie kiedy 3h 
Leczenie przeciwbólowe 3h  

 
6 - Szkolenie: „Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ” 
I dzień 
Podstawy komunikacji z pacjentem. Przekazywanie wiadomości o niepomyślnym rokowaniu. Protokół SPIKES – 1h 
wykładu + 2h warsztatów 
Problemy psychologiczne pacjenta w sytuacji rezygnacji z radykalnego leczenia przeciwnowotworowego – 1h wykładu + 
2h warsztatów. 
II dzień 
Problemy psychologiczne wyleczonego i jego rodziny 1h 
Psychologia nadziei 1h 
Zespół przewlekłego zmęczenia. Wypalenie zawodowe 1h 
Rana nowotworowa - ocena i pielęgnacja 1h 
Podstawowe grupy opatrunków specjalistycznych. Zasady doboru opatrunków 2h warsztatów. 

 
3) Wybrać termin oraz miejsce szkolenia (informacje na stronie internetowej w zakładce Szkolenia/Terminarz szkoleń). 

 
4) Zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.  

Następnie ze strony internetowej www.szkoleniadlalekarzy.net/rekrutacja pobrać i wypełnić w języku polskim 
odpowiednie dla danego numeru szkolenia dokumenty, czyli:  
a) Formularz rekrutacyjny (deklaracja uczestnictwa) wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych; Oświadczeniem uczestnika projektu o współpracy z placówką świadczącą podstawową opiekę 
zdrowotną; Oświadczeniem o niepełnosprawności - stanowiącymi załączniki nr 1, 2 , 3, 4 do niniejszego regulaminu,  
b) dołączyć kopię dyplomu lekarza. 

 
5) Dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w dogodnej dla Państwa formie, czyli: 

a) osobiście do Biura Projektu pod adresem: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10 budynek D2 we Wrocławiu (teren 
Wrocławskiego Parku Przemysłowego) 

b) drogą pocztową na adres: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10 budynek D2, 53-609 Wrocław 
(w przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową  lub  kurierem  za termin złożenia dokumentacji 
rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu odpowiednio do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego lub 
odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).  
c) drogą e-mailową na adres Biura Projektu: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl 

 
6) Następnie Specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń, dokona oceny formalnej i punktowej wszystkich złożonych 

dokumentów oraz stworzy listy rankingowe Uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu. 
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo. 
 
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę o kontakt: 
Sylwia Sobczak      
Specjalista ds. szkoleń     
e-mail: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl   
tel. 538 201 075 
Biuro czynne: poniedziałek–piątek: 9:00–14:00 


