
HARMONOGRAM SZKOLEŃ COVID 

UWAGA! Szkolenie z zakresu Podstawowe i doraźne szkolenie dotyczące 

aparaturowego leczenia niewydolności oddechowej nie jest szkoleniem 

poszerzającym wiedzę.  Szkolenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych 

pracujących przy pacjentach covidowych, osób, które otrzymały skierowania do pracy przy 

zwalczaniu epidemii m.in. w szpitalach koordynacyjnych, szpitalach tymczasowych czy 

szpitalach covidowych oraz dla osób, które są zainteresowane podjęciem takiego 

wyzwania.  

Zgłoszenia na kurs przyjmuje Łódzki Urząd Wojewódzki, zapisy na platformie kp.umed.pl tylko dla 

osób wskazanych przez ŁUW. 

 

Podstawowe i doraźne szkolenie dotyczące aparaturowego leczenia 
niewydolności oddechowej 

 
30 godz. (20 godz. wykładów + 10 godz. ćwiczeń + 1 godz. zaliczenie) 

ćw.- ćwiczenia stacjonarne w CSM UM w Łodzi 
w- wykłady na Microsoft Teams 

zal.-zaliczenie dla całej grupy 20-osobowej na Microsoft Teams 
 
I termin 23-27.11.2020 23.11 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 

24.11 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
25.11 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
26.11 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
27.11 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 

II termin 30.11-
4.12.2020 

30.11 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
1.12 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
2.12 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
3.12 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
4.12 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 

III termin 7-11.12.2020 7.12 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
8.12 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
9.12 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
10.12 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
11.12 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 

IV termin 14-18.12.2020 14.12 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
15.12 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
16.12 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
17.12 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
18.12 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 



V termin 11-15.01.2021 11.01 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
12.01 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
13.01 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
14.01 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
15.01 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 

VI termin 18-22.01.2021 18.01 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
19.01 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
20.01 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
21.01 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
22.01 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 

VII termin 25-29.01.2021 25.01 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
26.01 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
27.01 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
28.01 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
29.01 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 

VIII  termin 01-05.02.2021 01.02 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
02.02 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
03.02 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
04.02 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
05.02 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 

IX termin 08-12.02.2021 08.02 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
09.02 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
10.02 ćw.14-17;45 I i II gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
11.02 ćw.14-17;45 III i IV gr.  w. 19-21;30 dla wszystkich gr. 
12.02 w 14-20;15 dla wszystkich gr. 
              20;15-21 zal. dla wszystkich gr. 

UWAGA! Kursy odbywać się będą tylko w przypadku osiągniecia docelowej grupy osób. 


