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Wykaz tematów  

zaplanowanych do realizacji w roku 2018 

 

 
 Opieka koordynowana 
 Opieka nad pacjentem przewlekle chorym - metody 

stratyfikacji pacjenta w praktyce lekarza rodzinnego 
 Wczesne rozpoznawanie chorób psychicznych 

 POCHP i astma – nowe aspekty w leczeniu. 
 Leczenie ran przewlekłych, odleżyn, owrzodzeń żylnych 

 Postępowanie w stanach nagłych w POZ 
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Zaproszenie  
na bezpłatne szkolenie 

 

Wczesne rozpoznawanie  

chorób psychicznych.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Termin: 17 kwietnia 2018 r., godz. 14:00  
Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna  

             Szkoła Wyższa w Siedlcach,  

             ul. Sokołowska 161A, aula A3-014 
 

 



 

 
 

Kierownik Naukowy Szkolenia:  
Dr hab. n. med. Piotr Tyszko  
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM w Warszawie 
 

Grupa docelowa:  
 lekarze specjalizujący się w medycynie rodzinnej  

 lekarze rodzinni  

 lekarze specjalizujący się w chorobach wewnętrznych  

 lekarze chorób wewnętrznych  

 lekarze stażyści w I roku pracy 

 
Zapraszamy także psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, 
fizjoterapeutów, pielęgniarki, opiekunów medycznych, pracowników 
socjalnych, personel pomocniczy POZ (rejestratorki, asystentki medyczne, 
absolwenci Zdrowia Publicznego) oraz pracowników GOPS, MOPS – 
zawody/personel aktywnie uczestniczący lub mający wpływ na opiekę nad 

pacjentem niesamodzielnym z zaburzeniami psychicznymi. 

 
Wykładowca:  
Prof. Bartosz Łoza 

 

 

 

 

 

 

Psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej. Kierownik 

Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik 

Klinicznego Centrum Zdrowia Psychicznego Warszawa-Ochota, Prezes 

Polskiego Towarzystwa Neuropsychiatrycznego. Autor lub współautor ponad 

300 prac. 

 

Zagadnienia poruszane podczas spotkania szkoleniowego: 

1. Wczesne rozpoznanie zaburzeń funkcji psychicznych. 

2. Charakterystyka podstawowych grup zaburzeń psychicznych występujących u 

osób dorosłych. 

3. Podstawy terapii u osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi 

4. Wpływ chorób somatycznych na zdrowie psychiczne. 

5.  Rozpoznawanie objawów chorób somatycznych u pacjentów z zaburzeniami 

psychicznym. 

 
 

Dodatkowym punktem spotkania szkoleniowego będzie 

przedstawienie projektu „W Centrum harmonii ze światem. 

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z 

chorobą psychiczną jak alternatywna forma opieki nad osobami 

niesamodzielnymi w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego”. 

 

 

 Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne  i usługi 

opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług 

zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Założeniem projektu jest zapewnienie 

dziennej opieki nad pacjentami niesamodzielnymi z zaburzeniami 

psychicznymi z terenu województwa mazowieckiego, realizowany w 

terminie 2018-2020. 

 

Zapraszamy 

 

Lek. med. Edyta Foryszewska-Witan 

Kierownik Ośrodka Kształcenia Lekarza Rodzinnego 

„Centrum Medyczno-Diagnostycznego” Sp. z o. o. 

 

 
 

      Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Uczestnicy otrzymują certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi. 

Zapewniamy materiały szkoleniowe.  

 
Warunek uczestnictwa: 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 13 kwietnia 2018 r.  

- fax 25 785 00 01,  

- email: szkolenia@centrum.med.pl 

 
Formularz zgłoszenia uczestnictwa do pobrania  

na stronie internetowej www.centrum.med.pl  
 

Kontakt w sprawie szkolenia:                                 
Monika Jastrzębska  

email: szkolenia@centrum.med.pl, tel. 25 785 60 32 


