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Harmonogram wsparcia projektu 
„Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.” w roku 2018: 

 
Zadanie 1: Szkolenie kadry medycznej 
 
I cykl szkoleń z zakresu nowotworów głowy i szyi. 
 
1 szkolenie z cyklu szkoleń dla grupy 30 osób. 
Data: 10.03.2018  godz.10.00-17.00 
Miejsce szkolenia: Centrum Informacyjno –Biblioteczne, u. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 
 
Kolejne 4 szkolenia z cyklu zostaną zaplanowane wraz z naborem jednostek POZ do 
współpracy w ramach projektu.  
Każde szkolenie odbędzie się w maksymalnie 35 osobowej grupie. Łącznie przeszkolone 
będzie 175 osób. 
Miejsce szkoleń: 1 spotkanie w Łodzi, 1 spotkanie na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, 1 spotkanie na terenie w województwa mazowieckiego, 1 spotkanie na 
terenie w województwa śląskiego.  
W czasie trwania szkolenia zapewniamy dla każdego uczestnika przerwę kawową oraz 
lunch. 
 
II cykl szkoleń z zaawansowanych funkcji użytkowania platformy  
 
1 szkolenie z cyklu szkoleń dla grupy 30 osób. 
 
Data: 11.05.2018  godz. 10.30-18.00 
 
Miejsce szkolenia: CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 
Szkolenia odbędą się każdorazowo w sali komputerowej z dostępem do komputera dla 
każdego uczestnika. 
 
Kolejne 4 szkolenia z cyklu zostaną zaplanowane zgodnie z naborem jednostek POZ do 
współpracy w programie.  
Każde szkolenie odbędzie się w maksymalnie w 30 osobowej grupie. Łącznie 
przeszkolonych będzie 150 osób.  
Zgodnie z Projektem szkolenia odbędą się w Łodzi. W czasie trwania szkolenia 
zapewniamy dla każdego uczestnika przerwę kawową oraz lunch. 
 
 
 
 
 
 



 
Projekt „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” nr POWR.05.01.00-00-0011/16 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 
2 

III cykl szkoleń aktualizujących 
 
09 – 11.2018 – III cykl 5 szkoleń aktualizujących 
  
Każde szkolenie dla maksymalnie 35 osób, łącznie 175 osób.  
Szkolenia taka jak w I cyklu odbędą się: 2 spotkania Łodzi, 1 spotkanie na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, 1 spotkanie na terenie w województwa 
mazowieckiego, 1 spotkanie na terenie w województwa śląskiego.  
W czasie trwania szkolenia zapewnimy dla każdego uczestnika przerwę kawową oraz 
lunch. 
  
Zadanie 2: Działania kliniczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
 
Badanie 3 000 pacjentów POZ w roku 2018 
 
Zadanie 3: Działania kliniczne w jednostce specjalistycznej 
 
Liczba świadczeń zgodna z wnioskiem o dofinansowanie 
 
Zadanie 5: Program wsparcia emocjonalnego na każdym etapie choroby 
 
06.2018 - 1 spotkanie dla 50 osób – Łódź  
08.2018 - 1 spotkanie dla 50 osób – Łódź 
10.2018 - 1 spotkanie dla 50 osób – Łódź 
12.2018 - 1 spotkanie dla 50 osób – Łódź 
 
Łącznie 4 spotkania po 50 uczestników – 200 osób 
 
Zgodnie z Projektem spotkania odbędą się w Łodzi. W czasie trwania szkolenia 
zapewniamy dla każdego uczestnika przerwę kawową oraz lunch. 
 
Zadanie 6: Spotkania z interesariuszami 
 
Data: 21.03.2018  godz.10.00-13.15 
 
Miejsce spotkania: CDK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 
Łódź 
W czasie trwania spotkania przewidziana jest przerwa kawowa.  
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Harmonogram wsparcia projektu „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i 
Szyi.” w roku 2019: 
 
Zadanie 1: Szkolenie kadry medycznej 
 
IV cykl szkoleń podsumowujących  
 
Data: 11.2019 (dokładny termin dzienny zostanie podany minimum na miesiąc przed 
spotkaniem.) 
Szkolenie dla 210 osób w CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-
213 Łódź. 
 
W czasie trwania szkolenia zapewniamy dla każdego uczestnika przerwę kawową oraz 
lunch. 
 
Zadanie 2: Działania kliniczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
 
Badanie 3 000 pacjentów POZ 
 
Zadanie 3: Działania kliniczne w jednostce specjalistycznej 
 
Liczba świadczeń zgodna z wnioskiem o dofinansowanie 
 
Zadanie 5: Program wsparcia emocjonalnego na każdym etapie choroby 
 
02.2019 – 1 spotkanie po 50 osób - Łódź 
05.2019 – 1 spotkanie po 50 osób - Łódź 
09.2019 – 1 spotkanie po 50 osób - Łódź   
10.2019 – 1 spotkanie po 50 osób - Łódź 
 
Łącznie 3 spotkania po 50 uczestników każde – 150 osób 
 
CDK Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź  
 
Zadanie 6: Spotkania z interesariuszami 
 
11.2019- spotkanie z interesariuszami 
 
Miejsce spotkania: CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 
Łódź 
W czasie trwania spotkania przewidziana jest przerwa kawowa.  
 
 


