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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Organizowanym przez WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze  w związku z realizacją projektu 

pn. „ Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka”

Termin: ………………………………….

Miejsce:  Sala konferencyjna w WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10,
                 26-060 Chęciny    
Potwierdzam uczestnictwo w spotkaniu:

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNICTWO

Imię i nazwisko:

Numer telefonu 
kontaktowego:

Adres e-mail:

MIEJSCE PRACY

Nazwa zakładu pracy,
z którego jest uczestnik

Adres – ulica, miejscowość

Nr telefonu kontaktowego

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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Zawód uczestnika

Specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub stanu zdrowia:

Prosimy o wypełnienie zgłoszenia i odesłanie na adres e-mail:

a.sawicka@czerwonagora.pl lub pocztą na adres:

WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, 26-060 Chęciny ul. Czerwona Góra 10

Z dopiskiem: „Program zdrowotny – zgłoszenie na szkolenie”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel.: 601 090 766

Równocześnie informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży uczestników i ewentualnego noclegu.

…………………….……. ………………………………..
Data Podpis 

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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PROGRAM SZKOLENIA 

10.00-10.40   Podstawowe informacje na temat patogenezy, objawów, przebiegu, profilaktyki 

                       i epidemiologii gruźlicy.  

                                                                           Wykładowca: mgr piel. Anna Sawicka

10.40-11.15   1. Od zakażenia do choroby – rozpoznanie utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy. 

                       2. Grupy ryzyka zachorowania na gruźlicę. 

                       3. Leczenie gruźlicy. 

                                                                           Wykładowca: lek. med. Mirosława Paździerz

11.15-12.15   1.  Zasady realizacji programu „Wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców województwa  

                         świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka. 

  2. Omówienie grup ryzyka pacjentów objętych programem.

                         3. Etapy programu i zasady współpracy z koordynatorem.               

                                                                      Wykładowca: lek. med. Mirosława Paździerz 

12.15-12.30  Poczęstunek                    

12.30-13.00  Testy IGRA – zasady wykonywania badań, interpretacja wyników.

                                                                     Wykładowca: technik analityki Iwona Szwarc

13.00-14.00  Część praktyczna

                     1.  Zasady rekrutacji pacjentów w poszczególnych grupach ryzyka 

                          - postępowanie z osobami z kontaktu z chorym na gruźlicę,

                         -  postępowanie z osobami ankietowanymi (przykładowe wypełnianie ankiet).

                     2.  Omówienie kart uczestnika programu – przykłady.

                                                                       Wykładowcy:  lek. med. Mirosława Paździerz

                                                                                                  mgr piel. Anna Sawicka

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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