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Z A P R O S Z E N I E

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu organizowanym w związku z realizacją Programu.
„Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”.

Celem Programu jest zmniejszenie zapadalności na gruźlicę u dorosłych  mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego. W ramach realizacji projektu będą prowadzone bezpłatne badania i wizyty lekarskie u osób 
z grup szczególnego ryzyka zachorowania na gruźlicę (m.in. osoby z kontaktu z chorym na gruźlicę, osoby 
o niskim statusie ekonomicznym, chorzy dializowani, chorzy na pylicę płuc). Realizatorem Projektu jest Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

        W 2020r. konferencje odbywać się będą w następujących dniach: 08.09.2020r.,  17.11.2020r. (jeden termin do
wybrania) godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze. Potwierdzenie Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe metody profilaktyki gruźlicy oraz
szczegółowe zasady realizacji Programu. Czas szkolenia 4 h. 

Do wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy pielęgniarki, lekarzy POZ, lekarzy specjalistów chorób płuc, lekarzy
medycyny pracy, lekarzy i pielęgniarki stacji dializ, pracowników opieki społecznej, pracowników Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej.

Dla uczestników szkolenia przewidziany poczęstunek, materiały informacyjno - edukacyjne, gadżety. Do zaproszenia
dołączamy „Zgłoszenie Uczestnictwa w Szkoleniu”, „Program Szkolenia”, oraz „Oświadczenie uczestnika projektu”.

W  ramach  zgłoszenia  udziału  w  konferencji  prosimy  o  wypełnienie  „Formularza  Zgłoszeniowego”,
podpisanie „Oświadczenia uczestnika projektu” i wysyłanie tych dokumentów pocztą na adres: Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. św. Rafała 26-060 Chęciny ul. Czerwona Góra 10 z dopiskiem „Program zdrowotny – zgłoszenie na
szkolenie” lub na adres e-mail:  a.sawicka@czerwonagora.pl  .    Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie odesłane
mailowo lub telefonicznie dwa dni przed wyznaczoną datą konferencji. 

Zapadalność   na  gruźlicę  w  woj.  świętokrzyskim  należy  do  najwyższych  w  kraju  (w  2016r.  23/100tys.
mieszkańców,  co  daje  2-gie  miejsce  w Polsce),  dlatego też  priorytetową  sprawą powinna być  poprawa sytuacji
epidemiologicznej w naszym regionie. 

Wczesne wykrycie gruźlicy jest najlepszym sposobem
zapobiegania rozwojowi choroby!  Program daje szansę poprawy sytuacji zdrowotnej 

w naszym najbliższym otoczeniu!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizatorzy nie pokrywają kosztów
podróży uczestnika i ewentualnego noclegu.

W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel.: 601 090 766

                     Koordynator Projektu                                                           Dyrektor Youssef Sleiman
                                Mirosława Paździerz

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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