Lista Beneficjentów realizujących program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego
w ramach konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/19
dla Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia
Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej
ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej
informacje aktualne na marzec 2020 r.
Lp.

Nr projektu

Nazwa Beneficjenta

Tytuł projektu

Miejscowość
(obszar realizacji projektu)

Nazwa i adres punktów
zgłoszeń do projektu

Telefon kontaktowy

Adres www Beneficjenta

Termin zgłoszeń

Uwagi dodatkowe

Data zakończenia
realizacji projektu

Do projektu mogą się zgłaszać
osoby zamieszkałe województwo
łodzkie.

Uzdrowisko Uniejów Park
ul. Zamkowa 7
99-210 Uniejów

(63) 288-89-59 wew.55
Rekrutacja w 3 etapach:
I etap rozpoczyna się - 01.2020 r.,
II etap - 01.2021 r.,
III etap - 01.2022 r.

1

RPLD.10.03.01-10-A001/19

SOL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka
komandytowa

Rehabilituj się na zdrowie! - wsparcie
powrotu do zdrowia i życia zawodowego
dla pacjentów onkologicznych z terenu
województwa łódzkiego

Dedykowana strona w
trakcie przygotowywania.

województwo łódzkie

W każdym etapie zostanie
zrekrutowanych po 50 osób.
Rekrutacja będzie trwała do
wyczerpania miejsc.
W przypadku większej ilości złoszej
decydować. będzie kolejność zgłoszeń.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Łęczycy
ul. Zachodnia 6
99-100 Łęczyca

(24) 388-26-01 wew.122

Zgłoszenia przyjmowane są
osobiście oraz telefonicznie od
poniedziałku do piątku
(8:00-16:00) oraz w soboty
(8:00-13:00),
mailowo na adres:
onkologia@izc.pl.
Będzie istaniała również możliwość
zgłoszenia on-linie przez stronę
www (strona w trakcie
przygotowania).
Do projektu mogą się zgłaszać
osoby zamieszkałe województwo
łodzkie.

Projekt realizowany
jest do 31.12.2022

Zgłoszenia przyjmowane są
osobiście oraz telefonicznie od
poniedziałku do piątku
(8:00-16:00) oraz w soboty
(8:00-13:00), mailowo na adres:
rehabilitacja.onkologiczna@zozle
czyca.pl.
Będzie istaniała również możliwość
zgłoszenia on-linie przez stronę
www. (strona w trakcie
przygotowania).
Zapisy do projektu w siedzibie
placówki, Łódź, ul Kusocińskiego
61, I piętro gab 1, osobiście
codziennie w godzinach od 8.0016.00 lub telefonicznie.

Łódź

2

RPLD.10.03.01-10-A015/19

ESKULAP Spółka Cywilna
E.Pankowska-Pryt,
J.Pankowska, M.Pryt

ESKULAP Spółka Cywilna
E.Pankowska-Pryt,
J.Pankowska, M.Pryt
ul. Kusocinskiego 61
94-054 Łódź

RAK NA WSPAK - Wdrożenie na
obszarze m. Łodzi i powiatu pabianickiego
Programu rehabilitacyjnego dla pacjentów
onkologicznych z terenu woj. łódzkiego

powiat pabianicki

510 182 755

https://eskulapretkinia.pl/

Rekrutacja od 1.12.2019
od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie
pod nr tel 510 182 755.

Uczestnikami projektu mogą być
osoby z terenu województwa
łódzkiego, w szczególności z m.
Łodzi i powiatu pabianickiego,
będących w trakcie leczenia lub po
zakończonym radykalnym leczeniu
onkologicznym, tak aby mogły
podjąć pracę lub wydłużyć
aktywność zawodową.

Projekt realizowany
jest do 30.11.2021

3

RPLD.10.03.01-10-A016/19

PO MOC W REHABILITACJI - Wdrożenie
"PROFAMILIA" ANNA
na obszarze m. Łodzi i powiatu
LESIEWICZ-KSYCIŃSKA, LIDIA
wieluńskiego Programu rehabilitacyjnego
ZWIERZAK, MARCIN ZWIERZAK
dla pacjentów onkologicznych z terenu
SPÓŁKA JAWNA
woj. łódzkiego

Łódź

Wojewódzkie
Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

Rehabilitacja onkologiczna dla
mieszkańców województwa łódzkiego

www.profamilia.net.pl

Rekrutacja rozpocznie się od
1.12.2019.

powiat wieluński

podmiot w trakcie wyboru

bełchatowski

Dane zostaną uzupełnione po
wyłonieniu wykonawcy świadczeń

Dane zostaną
uzupełnione po
wyłonieniu wykonawcy
świadczeń

Dane zostaną uzupełnione
po wyłonieniu wykonawcy
świadczeń

Dane zostaną uzupełnione po
rozpoczęciu rekrutacji uczestników

Samodzielny Szpital
Wojewódzki im. Mikołaja
Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim
ul. Rakowska 15
97-300 Piotrków Trybunalski

668 518 918
44 648 03 53

szpital-piotrkow.pl oraz
roo.kopernik.lodz.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 -15:00

Piotrków Trybunalski

RPLD.10.03.01-10-A018/19

42 288 11 20
881 43 77 77

powiat piotrkowski

4

Centrum Medyczne
PROFAMILIA
ul. Stefana 2
91-463 Łódź

Skierniewice

powiat skierniewicki

powiat sieradzki

Łódź

powiat łódzki wschodni

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice

46 834 07 44

szpitalskierniewice.pl oraz
roo.kopernik.lodz.pl

Szpital Wojewódzki im.
Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz

43 822 40 99

szpitale.lodzkie.pl/sieradz/p Od poniedziałku do piątku w godzinach
l oraz roo.kopernik.lodz.pl
8:00 -15:00

Wojewódzkie
Wielospecjalistyczne Centrum
Onkologii i Traumatologii im. M.
Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

tel. komórkowy zostanie uzupełniony
42 689 56 71

roo.kopernik.lodz.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 -13:00

Od poniedziałku do piątku w godzinach
tel. komórkowy
7:30 - 8:30
15:00 - 17:00
tele. stacjonarny
8:00 - 18:00

Program jest skierowany do
mieszkańców województwa
łódzkiego w wieku aktywnoci
zawodowej (15+), będących
w trakcie lub po zakończonym
radykalnym leczeniu z powodu
choroby nowotworowej.

Projekt realizowany
jest do 30.04.2020

Działania z zakresu rehabilitacji
skierowane do mieszkańcow
woj.łódzkiego w wieku aktywności
zawodowej, w trakcie lub po
radykalnym zakończonym leczeniu
z powodu choroby nowotworowej.
Zgłoszenie do projektu na
podstawie skierowania od lekarza
prowadzącego lub po konsultacji
onkologicznej. Szczegółowe
informacje na stronie
www.roo.kopernik.lodz.pl i pod
wskazanym nr telefonu

Projekt realizowany
jest do 31.07.2023

