
 

 

 
Projekt „WyRaS- Wykryj Raka Skóry” – realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie 

 

Zaprasza na spotkanie edukacyjne w ramach Projektu pn.:  

„WyRaS - Wykryj Raka Skóry” 
 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

które odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. w godzinach od  14:00 do 18:00 

w formie on – line na platformie MS Teams 
 

Kierownik Naukowy: 

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich 
 

Prowadzący szkolenie: 
 

Prof. dr hab. n. med. Adam Reich 
Dr n. med. Magdalena Żychowska  

 

Program szkolenia: 

14:00 – 14:55 - „Ochrona przeciwsłoneczna. Jak bezpieczne korzystać z promieni słonecznych”  

15:00 – 15:55  - „Zmiany łagodne i stany przednowotworowe skóry” 

16:00 – 16:55 - „Nowotwory złośliwe skóry” 

17:00 – 17:45 - „Czerniak – czynniki ryzyka i możliwości wczesnego wykrywania” 

17:45 – 18:00 - Pytania; Dyskusja; Ankieta.  
 

Podczas szkolenia zostaną Państwu udostępnione materiały edukacyjne w zakresie Profilaktyki Nowotworów Skóry, 
oraz zostanie Państwu przesłana Ankieta na temat  wiedzy o nowotworach skóry. 

Program skierowany jest do pacjentów, którzy są aktywni zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata, lub starsze pod 
warunkiem że są nadal aktywne zawodowo. 

Wymagania sprzętowe jakie musi spełniać Uczestnik to komputer lub urządzenie mobilne wyposażone w kamerę, 
mikrofon i głośnik. Najnowszą wersję przeglądarki Chrome, Firefox, Edge. 

Rejestracji można dokonać poprzez przesłanie Formularza Danych Osobowych Uczestnika Projektu, Oświadczenia 
Uczestnika Projektu oraz Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie do dnia 13.02.2021r., na adres e-mail: 

e.zawada@szpital.rzeszow.pl,  b.mis@szpital.rzeszow.pl, osobiście lub za za pośrednictwem poczty na 
adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 

Rzeszów.  

Po dokonaniu rejestracji zostanie Państwu przesłany link do spotkania w usłudze MS Teams. 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu 
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie; ul. Szopena 2; 35 – 055 Rzeszów      
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