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Zaproszenie do współpracy w realizacji projektu  
"Nie trać głowy – program profilaktyki  

i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi." 

Szanowni Państwo, 

zapraszamy POZ-y do udziału w projekcie pt. „Nie trać głowy – program profilaktyki i 

wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”  realizowanym przez Centrum Onkologii 

– Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Program realizowany jest pod patronatem Naczelnej Rady Lekarskiej. 

Celem projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, 

podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w 

zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS). 

Oferujemy personelowi POZ (1 lekarzowi i 1 pielęgniarce) zatrudnionemu w Państwa 

placówce możliwość odbycia, w ramach programu, szkolenia z zakresu profilaktyki i leczenia 

nowotworów głowy i szyi. Program szkolenia obejmuje wykłady oraz zajęcia warsztatowe 

(program szkolenia poniżej).    

Udział w programie jest bezpłatny, dojeżdżającym uczestnikom zapewniamy nocleg i zwrot 

kosztów przejazdu. Uczestnicy szkolenia uzyskają punkty edukacyjne, certyfikat ukończenia 

kursu, certyfikat ukończenia kursu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu. POZ 

uczestniczący w projekcie  będzie mógł skierować 10 pacjentów z podejrzeniem nowotworu 

głowy i szyi na specjalistyczne badania w Centrum Onkologii-Instytucie w Krakowie lub 

Warszawie (zwrot kosztów dojazdu dla pacjenta, krótkie terminy).    

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe dostępne na stronie internetowej 

Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie pod adresem:  

 

http://przetargi.coi.pl/przetargi-nieograniczone-18/pozostale-18/zapytanie-ofertowe/2367-
zo7118 

  

http://przetargi.coi.pl/przetargi-nieograniczone-18/pozostale-18/zapytanie-ofertowe/2367-zo7118
http://przetargi.coi.pl/przetargi-nieograniczone-18/pozostale-18/zapytanie-ofertowe/2367-zo7118
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Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek realizowane w ramach projektu 
"Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego 

 wykrywania nowotworów głowy i szyi" 

 

Szkolenie ukierunkowane jest na naukę praktycznych umiejętności w pracy z pacjentem.  

Stacjonarny etap szkoleń odbywać się będzie w 2019 roku, w formie 2-dniowego zjazdu 

(piątek, sobota). Program obejmuje zagadnienia: 

• prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki NGiS; 

• metody diagnostyczne, dostępne badania i ich właściwy dobór oraz oceny ryzyka 

zachorowania na NGiS; 

• leczenie i terapia osób z NGiS (w tym w zakresie rozpoznawania objawów, powikłań  

i wznowy nowotworu);  

• rehabilitacja osób po leczeniu NGiS; 

• komunikacja z chorym z NGiS; 

• leczenie zespołu uzależnienia do tytoniu (ZUT). 

Część warsztatowa obejmuje m.in. obserwację pracy lekarza i pielęgniarki podczas wizyt 

pacjentów w poradni chirurgii, radioterapii, chemioterapii i fiberoskopii.  

Ukończenie szkolenia stacjonarnego uprawnia do  otrzymania  dostępu do części realizowanej 

w formie e-learningu. Kurs kończy się egzaminem online.  

Uczestnicy szkoleń otrzymają punkty edukacyjne (lekarze 40 punktów edukacyjnych,  

pielęgniarki 30 punktów edukacyjnych).  

 

 


