
 

Biuro Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego informuje, iż  kurs 

„Promocja zdrowia” (15 h) 

Moduł I – Współczesne zasady krwiodawstwa i krwiolecznictwa 

o symbolu   

TrP-15/I/4/2019 – tryb podstawowy 
TrU-15/I/4/2019 – tryb uzupełniający 

 
z  Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej 

                                                                                                                         odbędzie się w terminie: 

                                                                                                   05-06.02.2019 r. 

Osoby chętne prosimy o przesłanie  (faxem, mailem: aneta.snycerska@umed.lodz.pl,  pocztą).: 

- formularza zgłoszenia udziału http://okp.umed.pl/wp-content/uploads/2018/09/FORMULARZ-ZG%C5%81OSZENIA-NA-KURS-1.pdf – UWAGA NOWY 

FORMULARZ!! 

-ksero dowodu wpłaty 

 najpóźniej  do dnia  21 stycznia 2019 r.  

Przypominamy że, osoby specjalizujące się w innych jednostkach szkolących a zakwalifikowane na ww. kurs  zobowiązane są  dostarczyć przed kursem  zgodę od 

Pełnomocnika zawierającą datę rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji (faxem, mailem, pocztą) 

W razie rezygnacji prosimy o kontakt z Biurem OKP  

Miejsce kursu: 

Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9 

*wg programu zajęć przedstawionego poniżej 

 

mailto:aneta.snycerska@umed.lodz.pl
http://okp.umed.pl/wp-content/uploads/2018/09/FORMULARZ-ZG%C5%81OSZENIA-NA-KURS-1.pdf


 

UWAGA SPECJALIZUJĄCY!  

Koszt kursu:    500,00 zł 

 
Opłaty winny być wpłacane wyłącznie na konto: 

 

Uniwersytet Medyczny, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, 
 

ING BANK ŚLĄSKI ŁÓDŹ 

30 1050 0099 6364 1111 1111 1111  
 

KONIECZNIE : w rubryce tytułem należy podać symbol kursu oraz dopisek 708-04- 078 

 
 Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie formularza, włącznie z aktualnym numerem telefonu, datą i podpisem – umożliwi to szybkie przekazanie informacji w 

przypadku wszelkich zmian. 
 

Informacje dla osób zainteresowanych otrzymaniem FAKTURY 
 

Podstawą do wystawienia faktury jest dowód wpłaty. Prawidłowo wypełniony dowód wpłaty powinien zawierać: 

 

w przypadku podmiotu gospodarczego – w tytule przelewu nr  NIP, symbol kursu oraz nazwisko uczestnika. 

W przypadku osób fizycznych: w tytule przelewu symbol kursu oraz dopisek FAKTURA. 

W przypadku kiedy osoba fizyczna chce fakturę na podmiot gospodarczy – w tytule przelewu pełne dane firmy z nr NIP wraz z imieniem i 

nazwiskiem uczestnika kursu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Program kursu 

„PROMOCJA ZDROWIA” (15 h) 

w ramach specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej 

Łódź 05-06 luty 2019 r. 

Miejsce kursu:  

Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9 

05.02.2019 
09:00 – 10:30 Zdrowie i jego uwarunkowania – dr G. Henrykowska 2h 
10:30 – 10:40 przerwa 
10:40 – 12:10 Promocja zdrowia – zakres pojęciowy i obszary działań – dr G. Henrykowska 2h 
12:10 – 12:20 przerwa 
12:20 – 13:50 Miejsce promocji zdrowia w Narodowym Programie Zdrowia– dr M. Zawadzka 2h 
13:50 – 14:00 przerwa 
14:00 – 15:30 Programy profilaktyczne i promocji zdrowia w Polsce cz.1 dr M. Zawadzka 2h 
06.02.2018 
08:30 – 10:00 Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia dr M. Zawadzka 2h 
10:00 – 10:10 przerwa  
10:10 – 11:40 Programy promocji zdrowia w Polsce cz.2 – dr M. Zawadzka 2h 
11:40 – 11:50 przerwa 
11:50 – 13:20 Metody działań w promocji zdrowia - dr G. Henrykowska 2h 
13:20 – 13:25 przerwa 
13:25 – 14:10 Ocena skuteczności działań promocji zdrowia  –   dr G. Henrykowska 1h 
14:10 – 14:15 przerwa 
14:15 – 15:00 kolokwium z wiedzy uzyskanej na kursie (forma testowa) 
 


