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Realizacja regionalnego programu rehabilitacji oddechowej jako drogi 
powrotu do aktywności zawodowej i społecznej na lata 2019-2022  

przez EMC Silesia  
 SZKOLENIE DLA KADRY MEDYCZNEJ 

INFORMATOR 

 
UCZESTNICY SZKOLENIA 

▪ osoba wykonująca zawód medyczny: 

o lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii lub rehabilitacji leczniczej,  

o lekarz rezydent odbywający specjalizację w ww. dziedzinach,  

o pielęgniarka,  

o fizjoterapeuta 

▪ pracujący/-a w AOS (poradnia chorób płuc), lecznictwie szpitalnym (oddział 

pulmonologiczny, oddział chorób wewnętrznych o profilu pulmonologiczny), 

rehabilitacji leczniczej (poradnia, oddział/ośrodek dzienny, rehabilitacja stacjonarna) 

lub lecznictwie uzdrowiskowym; 

▪ zatrudniony-a na terenie województwa śląskiego. 

Wszystkie trzy warunki muszą być spełnione łącznie. 

 

LICZBA MIEJSC - 30 

TEMATYKA  
▪ najnowsze wytyczne i rekomendacje w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej, 
▪ innowacyjne techniki rehabilitacji pulmonologicznej,  
▪ stosowanie kwestionariuszy i innych narzędzi oceny stanu zdrowia w pulmonologii, 
▪ techniki komunikacji z pacjentem, umiejętności motywowania pacjenta do zmiany 

zachowań zdrowotnych,   
▪ konieczność uwzględniania psychoedukacji w rehabilitacji pacjentów. 

 
TERMIN - 27 i 28.04 godz. 17.00 - 20.00 (wtorek i środa; szkolenie podzielone na dwie części) 
 

FORMUŁA - Szkolenie ON LINE  
Szkolenie prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem 
platformy e-learningowej Clickmeeting. 
Warunki techniczne udziału w szkoleniu: 
- podanie adres e-mail na który zostanie wysłany link dostępu do szkolenia;  
- komputer z dostępem do sieci Internet; 
- System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana 
najnowsza wersja), Linux, Chrome OS; 
- ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych 
oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera; 
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 
- 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej). 
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SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE 
Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału oraz materiały edukacyjne.  
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

PROWADZĄCY - dr hab. n. med. Jacek Durmała 

Specjalista pediatrii i rehabilitacji medycznej. Od października 2016 roku Prezes X kadencji Polskiego 
Towarzystwa Rehabilitacji.  Ponadto Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego  
i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz (SOSORT), członek International Research Society of Spinal 
Deformities (IRSSD). Od 2004 roku kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Ordynator Oddziału Rehabilitacji Leczniczej z Pododdziałem Dziecięcym 
oraz Oddziału Dziennego Rehabilitacji Kardiologicznej, kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej SPSK 
nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ochojcu  Górnośląskie Centrum Medyczne im. 
prof. Leszka Gieca. Kierownik Naukowy oraz wykładowca kilkudziesięciu kursów obowiązkowych  
w ramach szkolenia podyplomowego specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz 
fizjoterapii.  
 

REKTURACJA 
Aby wziąć udział w szkoleniu należy przystąpić do realizacji Projektu tj. 

• wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie  

• oraz wypełnić oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych,  

• oraz uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu   
zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie internetowej https://www.emc-sa.pl/nasze-
placowki/katowice-szpital-geriatryczny-im-jana-pawla-ii/wybrane-uslugi/aktywny-
regionalny-program-rehabilitacji-oddechowej  
następnie przesłać skany podpisanych dokumentów na adres op.katowice@emc-sa.pl lub 
katowice@emc-sa.pl w terminie do 26.04.2021 godz. 12.00 

 
Osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniu otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 
wraz ze szczegółową instrukcją uczestnictwa w szkoleniu on-line. 

 

KONTAKT 

Informacji dot. udziału w szkoleniu udziela Pani Barbara Wolińska 

tel. 661 300 275; e-mail: barbara.wolinska @emc-sa.pl 

 

 

Szczegóły: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: https://www.emc-

sa.pl/phavi/at/upl/2021/0330/0333-reh-oddech-regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa.pdf 
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