PROGRAM KONFERENCJI

„Fizjoterapia dzieci na oddziałach onkologicznych”
“Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny
w zakresie onkologii dziecięcej”

DATA i CZAS: 11 GRUDNIA 2020r., GODZ. 13:00 – 18:30
13:00 - 13:10 – Otwarcie konferencji i powitanie gości - wystąpienie przedstawiciela Fundacji
Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
13:10 - 13:25 – Wprowadzenie - Epidemiologia chorób nowotworowych i wskazania na
potrzeby dzieci z chorobami nowotworowymi w zakresie fizjoterapii –
prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak, Patron Merytoryczny Programu
13:25 - 14:15 – Fizjoterapia w onkologii. Główne zasady i cele prowadzenia fizjoterapii
na oddziałach onkologii dziecięcej, wskazania i przeciwwskazania
do prowadzenia terapii – mgr fizjoterapii Przemysław Kaczmarek
14:15 - 15:15 – Fizjoterapia najmłodszych pacjentów onkologicznych. Fizjoterapia pediatryczna
pacjentów w wieku 0-5 lat – mgr fizjoterapii Małgorzata Eliks
15:15 - 15:25 – PRZERWA
15:25 - 16:15 – Fizjoterapia układu oddechowego, mięśniowo- szkieletowego, drenaż
limfatyczny w trakcie leczenia onkologicznego oraz podczas radioi chemioterapii – mgr fizjoterapii Marek Piotr
16:15 - 17:30 – Fizjoterapia przed i pooperacyjna- powikłania długotrwałego unieruchomienia.
Korzyści biologiczne prowadzonej fizjoterapii – mgr fizjoterapii Przemysław
Kaczmarek
17:30 - 17:40 – PRZERWA
17:40 - 18:30 – Zmiany funkcjonalne oraz psychoemocjonalne w następstwie przewlekłego
leczenia onkologicznego – mgr fizjoterapii Marek Piotr
18:30 – Odpowiedzi prelegentów na zadane pytania.
Program konferencji może ulec niewielkim zmianom.

REALIZATORZY PROGRAMU
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
www.fundacjapomocydzieciom.com.pl
Fundacja została utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu i od tej chwili działa nieprzerwanie.
Fundacja została założona przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową.
Ich doświadczenia życiowe są sprawcą ogromu uczuć, życzliwości i cierpliwości, które od ponad
dwudziestu lat pomagają kolejnym dzieciom i ich rodzinom. Z Fundacją współpracuje grupa
wolontariuszy, których bezinteresowna pomoc nie tylko umila dzieciom czas spędzany
na oddziałach, ale umożliwia także realizację celów statutowych Fundacji.
Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami
nowotworowymi a w szczególności:
•

organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,

•

pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,

•

promocja i organizacja wolontariatu,

•

działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

•

organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego,

•

pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową
oraz ich rodzin,

•

działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Misja Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:
PACJENT naszym priorytetem, JAKOŚĆ naszym wyzwaniem.
Szpital dokłada wszelkich starań, aby proces leczenia opierał się na najnowszych, sprawdzonych
osiągnięciach medycyny oraz aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu coraz skuteczniejszych metod
diagnostyczno - leczniczych.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
kształcąc kolejne pokolenie profesjonalnych kadr medycznych.

