
 

    
 

 

 

 
Kompleksowa rehabilitacja pulmonologiczna w ramach profilaktyki wtórnej  
u osób w wieku aktywności zawodowej cierpiących na przewlekłe choroby układu 
oddechowego. 
 
Nr umowy: RPSW.08.02.01-26-0005/18-00 
Nazwa Beneficjenta: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze 
 
 

Kwartalny Harmonogram  
planowanych  w ramach projektu form wsparcia 

 
 

Organizator 
szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze  

Tytuł 
szkolenia/zajęć/stażu/konferencji 

Szkolenie dla pielęgniarek/Szkolenie dla lekarzy  

Miejsce 
szkolenia/zajęć/stażu/konferencji  

Sala konferencyjna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała 
w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
Data realizacji 
szkolenia/zaję

ć/ 
/stażu/konfere

ncji 

 
 

Przedmiot/Temat 
Godziny 
realizacji  

Liczba 
godzin  

Prowadzący  
(imię i nazwisko) 

28.05.2019 

Szkolenie dla pielęgniarek: Zasady 
kierowania i kwalifikacji/włączenia 
do programu rehabilitacji 
pulmonologicznej, zasady 
monitorowania oraz oceny 
efektywności, korzyści płynące z 
udziału pacjenta w szkoleniu, 
promocji programu wśród pacjentów, 
promocji programu wśród  lekarzy 
(zmniejszenie kosztochłonności 
leczenia, skrócenie czasu 
hospitalizacji, większa efektywność 
leczenia w znaczeniu holistycznym), 
budowanie motywacji pacjentów do 
podejmowania rehabilitacji, schematu 
współpracy i obiegu dokumentacji 
między oddziałami szpitalnymi, 
poradniami specjalistycznymi, POZ-
ami i koordynatorem projektu.  

9.00-14.00 5 godzin 
Dr n. med. Renata 
Gałuszka 



 

    
 

 

04.06.2019 

Szkolenie dla lekarzy: Prewencja oraz 
leczenie w przypadku pogorszenia 
stanu pacjenta (zaostrzenia choroby), 
cel zadań i korzyści płynących z 
zastosowania rehabilitacji w 
chorobach płuc, założenia oraz 
budowy programu, zasad kierowania i 
kwalifikacji/włączenia do programu 
rehabilitacji pulmonologicznej, 
zasada monitorowania oraz ocena 
efektywności, korzyści płynące z 
udziału pacjenta w szkoleniu, schemat 
współpracy i obiegu dokumentacji 
między oddziałami szpitalnymi, 
poradniami specjalistycznymi, POZ-
ami i koordynatorem projektu. 

9.00-12.00 3 godziny 

Dr n. med. Renata 
Gałuszka 

11.06.2019 

Szkolenie dla pielęgniarek: Zasady 
kierowania i kwalifikacji/włączenia 
do programu rehabilitacji 
pulmonologicznej, zasady 
monitorowania oraz oceny 
efektywności, korzyści płynące z 
udziału pacjenta w szkoleniu, 
promocji programu wśród pacjentów, 
promocji programu wśród  lekarzy 
(zmniejszenie kosztochłonności 
leczenia, skrócenie czasu 
hospitalizacji, większa efektywność 
leczenia w znaczeniu holistycznym), 
budowanie motywacji pacjentów do 
podejmowania rehabilitacji, schematu 
współpracy i obiegu dokumentacji 
między oddziałami szpitalnymi, 
poradniami specjalistycznymi, POZ-
ami i koordynatorem projektu. 

9.00-14.00 5 godzin 

Dr n. med. Renata 
Gałuszka 

 
 
 


