
 

 
 

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa  Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął 

realizację w roku 2018 projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawicieli 

personelu  medycznego (w tym farmaceutów) i niemedycznego z Małopolski  

i Podkarpacia. Szkolenia dotyczą kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia 

psychiczne i jego rodziną.  To zadanie publiczne finansowane jest ze środków 

Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  

Szkolenia objęte są Patronatem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie oraz 

Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Rzeszowie i Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. 

W organizowanych przez Szpital Babińskiego bezpłatnych szkoleniach znajdziecie 

Państwo wszystko to, co może się przydać w codziennej pracy podczas kontaktu z osobą 

chorującą psychicznie lub rodziną pacjenta. Z przeprowadzonych przez nas badań 

wynika, iż osoby zmagające się z chorobą psychiczną, doświadczające kryzysów 

psychicznych lub cierpiące na inne zaburzenia psychiczne napotykają w codziennym 

funkcjonowaniu na liczne trudności, między innymi te dotyczące trudności w komunikacji 

z innymi osobami, w tym także z pracownikami ochrony zdrowia (personelu 

medycznego/niemedycznego, farmaceutów, itp.). Przyczyny tych trudności są bardzo 

różne. Jedną z nich jest niski poziom wiedzy personelu w zakresie zdrowia psychicznego, 

a zaburzenia związane ze zdrowiem psychicznym są jednym z najczęstszych zaburzeń 

zdrowotnych. 

Nabór uczestników do Projektu trwa. Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie 

Projektu www.kontaktwleczeniu.pl Infolinia Projektu 504-947-744. 

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem promocyjno-informacyjnym Projektu, 

który powstał na bazie wyprodukowanych 8 filmów edukacyjnych skierowanych do 

personelu medycznego oraz niemedycznego oraz ulotką projektu.  

Zachęcamy do skorzystania z tej niepowtarzalnej okazji. 

Link do spotu 

https://youtu.be/jx8cp6IIt4A 

WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ DLA FARMACEUTÓW 

data szkolenia dzień tygodnia miasto/województwo 
nazwa grupy 

zawodowej szkoleń 

10-02-2018 sobota Kraków/małopolskie Farmaceuta 

03-03-2018 sobota Nowy Sącz/małopolskie Farmaceuta 

10-03-2018 sobota Tarnów/małopolskie Farmaceuta 

17-03-2018 sobota Kraków/małopolskie Farmaceuta 

24-03-2018 sobota Nowy Targ/małopolskie Farmaceuta 

14-04-2018 sobota Kraków/małopolskie Farmaceuta 

14-04-2018 sobota Tarnów/małopolskie Farmaceuta 

http://www.kontaktwleczeniu.pl/
https://youtu.be/jx8cp6IIt4A


 

 

28-04-2018 sobota Nowy Sącz/małopolskie Farmaceuta 

19-05-2018 sobota Miechów/małopolskie Farmaceuta 

19-05-2018 sobota Nowy Targ/małopolskie Farmaceuta 

26-05-2018 sobota Oświęcim/małopolskie Farmaceuta 

16-06-2018 sobota Nowy Targ/małopolskie Farmaceuta 

21-07-2018 sobota Nowy Sącz/małopolskie Farmaceuta 

28-07-2018 sobota Miechów/małopolskie Farmaceuta 

04-08-2018 sobota Tarnów/małopolskie Farmaceuta 

11-08-2018 sobota Oświęcim/małopolskie Farmaceuta 

01-09-2018 sobota Myślenice/małopolskie Farmaceuta 

06-10-2018 sobota Nowy Sącz/małopolskie Farmaceuta 

13-10-2018 sobota Tarnów/małopolskie Farmaceuta 

20-10-2018 sobota Oświęcim/małopolskie Farmaceuta 

27-10-2018 sobota Nowy Targ/małopolskie Farmaceuta 

08-12-2018 sobota Kraków/małopolskie Farmaceuta 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Każda informacja publikowana o projekcie musi zawierać informacje o finansowaniu z NPZ  

w postaci logo NPZ, zgodnego z Księgą znaku, a także umieszczonej w widocznym miejscu 

informacji:  

 

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020” 
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