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Harmonogram wsparcia projektu „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” 

 

Rok 2018 

 

Zadanie 1 – Szkolenia 

kadry medycznej 

W Projekcie zorganizowane zostaną szkolenia dla kadry medycznej 

współpracujących jednostek POZ (lekarze, pielęgniarki). 

• Szkolenie wstępne  – 10.03.2018 r., godz. 09:00-17:00, Centrum 

Informacyjno-Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

• Szkolenia z zaawansowanych funkcji użytkowania platformy 

edukacyjno-szkoleniowo-konsultacyjnej: 

1) 11.05.2018 r., godz. 10:30-18:30, CKD Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 

2) 26.10.2018 r., godz. 10:30-18:30, CKD Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 

• Szkolenie wstępne  – 09.11.2018 r., godz. 09:00-17:00, Centrum 

Informacyjno-Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

• Szkolenie wstępne  – 05.12.2018 r., godz. 09:00-17:00, Centrum 

Informacyjno-Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

• Szkolenia aktualizacyjne odbędą się w kolejnym roku realizacji 

Projektu: 2 spotkania w Łodzi, 1 spotkanie na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego, 1 spotkanie na terenie 

województwa mazowieckiego, 1 spotkanie na terenie 

województwa śląskiego. 

• Szkolenie podsumowujące odbędzie się w ostatnim kwartale 

realizacji Projektu. 

Szkolenia planowane są wraz z naborem jednostek POZ do współpracy w 

ramach Projektu. Miejsca szkoleń: Łódź, woj. kujawsko-pomorskie, woj. 

mazowieckie, woj. śląskie. Szkolenia z użytkowania platformy w Projekcie 

odbędą się każdorazowo w sali komputerowej z dostępem do komputera 

dla każdego uczestnika. W ramach szkoleń zapewniony lunch oraz przerwa 

kawowa dla Uczestników/czek. 

Łącznie przeszkolonych w Projekcie zostanie 210 osób. 

 

Zadanie 2 - Działania 

kliniczne w ramach 

podstawowej opieki 

zdrowotnej 

W Projekcie zakłada się objęcie wsparciem w postaci konsultacji lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 6000 osób. 

Zadanie 3 - Działania 

kliniczne w jednostce 

specjalistycznej 

Pacjenci poddani działaniom profilaktycznym w ramach Zadania 2, u 

których stwierdzone zostaną podstawy do pogłębionej diagnostyki 

laryngologicznej, będą kierowani bezpośrednio do poradni przy ośrodku 

specjalistycznym w celu wykonania niezbędnych badań i zaplanowania 

potencjalnego leczenia. 

W trakcie trwania Projektu 1502 osoby otrzymają poradę laryngologa i 

przejdzie badanie laryngologiczne z użyciem nasofiberoskopu w poradni 

specjalistycznej. Spośród osób poddanych badaniom niektórzy pacjenci 
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będą wymagali wykonania biopsji cienkoigłowej lub pobrania wycinka na 

badanie histopatologiczne. W Projekcie pobranych zostanie 260 wycinków 

oraz wykonanych 60 biopsji cienkoigłowych. Jednocześnie, w każdym 

wycinku wykonane zostanie badanie histopatologiczne z oznaczeniem 

markera nowotworowego p16 wskazującego na zakażenie wirusem HPV. 

W Projekcie wykonanych zostanie 150 USG szyi. 130 osób skorzysta 

dodatkowo z badań laryngologicznych w ośrodku specjalistycznym. 

Możliwe jest także zgłoszenie się pacjenta bezpośrednio do jednostki 

specjalistycznej, bez skierowania ze współpracującej w Projekcie jednostki 

POZ – z takiej możliwości w Projekcie może skorzystać 600 osób. 

 

Zadanie 4 - 

Stworzenie systemu 

informatycznego oraz 

platformy 

edukacyjno-

szkoleniowej 

W Projekcie powstanie platforma edykacyjno-szkoleniowo-konsultacyjna, 

która stanowić będzie zintegrowane środowisko on-line do obsługi 

Projektu, w tym rejestracji pacjentów i kierowania ich na badania. Personel 

współpracujących POZ znajdzie na platformie dodatkowo materiały 

edukacyjne (także w formie multimedialnej), możliwość zapisu na 

szkolenia, forum służące zadawaniu pytań. Pacjenci znajdą na platformie 

dedykowane materiały edukacyjne, wskazówki i porady ekspertów 

(forum). 

Platforma funkcjonuje pod adresem: system.profilaktyka.umed.pl 

 

Zadanie 5 - Program 

wsparcia 

emocjonalnego na 

każdym etapie 

choroby 

W Projekcie zorganizowanych zostanie 8 spotkań pacjentów i członków ich 

rodzin z psychologiem, w ramach wsparcia emocjonalnego na każdym 

etapie choroby. 

• 20.09.2018 r., godz. 09:00-17:00, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

• 17.12.2018 r., godz. 09:00-17:00, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

Liczba uczestników pojedynczego spotkania – około 50 osób. 

Spotkania odbędą się w Łodzi, w budynkach należących do Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi.  

W czasie trwania szkolenia zapewniamy dla każdego/j Uczestnika/czki 

przerwę kawową oraz lunch.  

 

Zadanie 6 - Spotkania 

z interesariuszami 

W Projekcie zorganizowane zostaną 2 spotkania z interesariuszami, 

mające na celu popularyzację wiedzy o znaczeniu, możliwościach i planach 

wdrażania działań profilaktycznych w zakresie nowotworów głowy i szyi. 

W każdym ze spotkań udział weźmie 50 osób. W trakcie spotkań z 

interesariuszami przewidziana jest przerwa kawowa. 

• Pierwsze spotkanie z interesariuszami: 21.03.2018 r., godz.10:00-

13:15, CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 

92-213 Łódź. 

• Drugie spotkanie z interesariuszami odbędzie się w ostatnim 

kwartale realizacji Projektu. 

 

 



 
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 

 

Harmonogram wsparcia projektu „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” 

 

Rok 2019 

 

Zadanie 1 – Szkolenia 

kadry medycznej 

• Szkolenie wstępne w woj. mazowieckim – 21.01.2019 r., godz. 

10:00-18:00, Siedlce, ul. Terespolska 12. 

• Szkolenie aktualizacyjne w woj. mazowieckim: 22.01.2019 r., godz. 

10:00-18:00, Siedlce, ul. Terespolska 12. 

• Szkolenie aktualizacyjne w Łodzi: 20.09.2019 r., godz. 09:00-17:00, 

Centrum Informacyjno-Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 

Łódź. 

Szkolenia planowane są wraz z naborem jednostek POZ do współpracy w 

ramach Projektu. Miejsca szkoleń: Łódź, woj. kujawsko-pomorskie, woj. 

mazowieckie, woj. śląskie. W ramach szkoleń zapewniony lunch oraz 

przerwa kawowa dla Uczestników/czek. 

 

Zadanie 2 - Działania 

kliniczne w ramach 

podstawowej opieki 

zdrowotnej 

W Projekcie zakłada się objęcie wsparciem w postaci konsultacji lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 6000 osób. 

Zadanie 3 - Działania 

kliniczne w jednostce 

specjalistycznej 

Pacjenci poddani działaniom profilaktycznym w ramach Zadania 2, u 

których stwierdzone zostaną podstawy do pogłębionej diagnostyki 

laryngologicznej, będą kierowani bezpośrednio do poradni przy ośrodku 

specjalistycznym w celu wykonania niezbędnych badań i zaplanowania 

potencjalnego leczenia. 

W trakcie trwania Projektu 1502 osoby otrzymają poradę laryngologa i 

przejdzie badanie laryngologiczne z użyciem nasofiberoskopu w poradni 

specjalistycznej. Spośród osób poddanych badaniom niektórzy pacjenci 

będą wymagali wykonania biopsji cienkoigłowej lub pobrania wycinka na 

badanie histopatologiczne. W Projekcie pobranych zostanie 260 wycinków 

oraz wykonanych 60 biopsji cienkoigłowych. Jednocześnie, w każdym 

wycinku wykonane zostanie badanie histopatologiczne z oznaczeniem 

markera nowotworowego p16 wskazującego na zakażenie wirusem HPV. 

W Projekcie wykonanych zostanie 150 USG szyi. 130 osób skorzysta 

dodatkowo z badań laryngologicznych w ośrodku specjalistycznym. 

Możliwe jest także zgłoszenie się pacjenta bezpośrednio do jednostki 

specjalistycznej, bez skierowania ze współpracującej w Projekcie jednostki 

POZ – z takiej możliwości w Projekcie może skorzystać 600 osób. 

 

Zadanie 4 - 

Stworzenie systemu 

informatycznego oraz 

platformy 

edukacyjno-

szkoleniowej 

Platforma funkcjonuje pod adresem: system.profilaktyka.umed.pl 
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Zadanie 5 - Program 

wsparcia 

emocjonalnego na 

każdym etapie 

choroby 

W Projekcie zorganizowanych zostanie 8 spotkań pacjentów i członków ich 

rodzin z psychologiem, w ramach wsparcia emocjonalnego na każdym 

etapie choroby. 

• 16.04.2019 r., godz. 09:00-17:00, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

• 18.06.2019 r., godz. 09:00-17:00, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

• 02.10.2019 r., godz. 09:00-17:00, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

• 12.12.2019 r., godz. 09:00-17:00, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

Liczba uczestników pojedynczego spotkania – około 50 osób. 

W czasie trwania szkolenia zapewniamy dla każdego/j Uczestnika/czki 

przerwę kawową oraz lunch.  

 

Zadanie 6 - Spotkania 

z interesariuszami 

• Drugie spotkanie z interesariuszami odbędzie się w ostatnim 

kwartale realizacji Projektu. 

 

 

Harmonogram wsparcia projektu „Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi” 

 

Rok 2020 

 

Zadanie 1 – Szkolenia 

kadry medycznej 

• Szkolenie wstępne na terenie woj. śląskiego po zrekrutowaniu 

jednostek POZ z terenu woj. śląskiego. 

• Szkolenia z zaawansowanych funkcji użytkowania platformy 

edukacyjno-szkoleniowo-konsultacyjnej: 

1) 1 szkolenie w Łodzi, CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź 

2) 2 szkolenia na terenie woj. mazowieckiego:  

- 10.03.2020 r., godz. 10:00-18:00, Siedlce, ul. Terespolska 12. 

- 11.03.2020 r., godz. 10:00-18:00, Siedlce, ul. Terespolska 12. 

• Szkolenia aktualizacyjne: 

1) Szkolenie on-line dla pracowników POZ (głównie z obszaru 

woj. łódzkiego): 24.06.2020 r., godz. 09:00-15:00, dostęp 

przez Microsoft Teams. 

2) Szkolenie on-line dla pracowników POZ (głównie z obszaru 

woj. kujawsko-pomorskiego): 23.07.2020 r., godz. 09:00-

15:00, dostęp przez aplikację ZOOM. 

3) 1 szkolenie na terenie województwa śląskiego. 

• Szkolenie podsumowujące: IV kwartał 2020 r. w Łodzi, dla 210 

osób. 

Szkolenia planowane są wraz z naborem jednostek POZ do współpracy w 

ramach Projektu. Miejsca szkoleń: Łódź, woj. kujawsko-pomorskie, woj. 
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mazowieckie, woj. śląskie. Szkolenia z użytkowania platformy w Projekcie 

odbędą się każdorazowo w sali komputerowej z dostępem do komputera 

dla każdego uczestnika. W ramach szkoleń zapewniony lunch oraz przerwa 

kawowa dla Uczestników/czek. 

Łącznie przeszkolonych w Projekcie zostanie 210 osób. 

 

Zadanie 2 - Działania 

kliniczne w ramach 

podstawowej opieki 

zdrowotnej 

W Projekcie zakłada się objęcie wsparciem w postaci konsultacji lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 6000 osób. 

Zadanie 3 - Działania 

kliniczne w jednostce 

specjalistycznej 

Pacjenci poddani działaniom profilaktycznym w ramach Zadania 2, u 

których stwierdzone zostaną podstawy do pogłębionej diagnostyki 

laryngologicznej, będą kierowani bezpośrednio do poradni przy ośrodku 

specjalistycznym w celu wykonania niezbędnych badań i zaplanowania 

potencjalnego leczenia. 

W trakcie trwania Projektu 1502 osoby otrzymają poradę laryngologa i 

przejdzie badanie laryngologiczne z użyciem nasofiberoskopu w poradni 

specjalistycznej. Spośród osób poddanych badaniom niektórzy pacjenci 

będą wymagali wykonania biopsji cienkoigłowej lub pobrania wycinka na 

badanie histopatologiczne. W Projekcie pobranych zostanie 260 wycinków 

oraz wykonanych 60 biopsji cienkoigłowych. Jednocześnie, w każdym 

wycinku wykonane zostanie badanie histopatologiczne z oznaczeniem 

markera nowotworowego p16 wskazującego na zakażenie wirusem HPV. 

W Projekcie wykonanych zostanie 150 USG szyi. 130 osób skorzysta 

dodatkowo z badań laryngologicznych w ośrodku specjalistycznym. 

Możliwe jest także zgłoszenie się pacjenta bezpośrednio do jednostki 

specjalistycznej, bez skierowania ze współpracującej w Projekcie jednostki 

POZ – z takiej możliwości w Projekcie może skorzystać 600 osób. 

 

Zadanie 4 - 

Stworzenie systemu 

informatycznego oraz 

platformy 

edukacyjno-

szkoleniowej 

Platforma funkcjonuje pod adresem: system.profilaktyka.umed.pl 

 

Zadanie 5 - Program 

wsparcia 

emocjonalnego na 

każdym etapie 

choroby 

W Projekcie zorganizowanych zostanie 8 spotkań pacjentów i członków ich 

rodzin z psychologiem, w ramach wsparcia emocjonalnego na każdym 

etapie choroby. 

• 09.2020 r., godz. 09:00-17:00, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

• 12.2020 r., godz. 09:00-17:00, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne, ul. Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź 

Liczba uczestników pojedynczego spotkania – maksymalnie 50 osób. 

Spotkania odbędą się w Łodzi, w budynkach należących do Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi.  
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W czasie trwania szkolenia zapewniamy dla każdego/j Uczestnika/czki 

przerwę kawową oraz lunch.  

 

Zadanie 6 - Spotkania 

z interesariuszami 

• IV kwartał 2020 r. - drugie spotkanie z interesariuszami. 

 

 


