Poznań, dnia 1 grudnia 2020r.

Szanowni Państwo,
w imieniu realizatorów projektu pn. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski
Program

Profilaktyczny

w

zakresie

onkologii

dziecięcej”,

serdecznie

zapraszamy

do uczestnictwa w Konferencji, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020r., w godzinach
13:00 - 18:30 i przeprowadzona zostanie w trybie on-line.
Konferencja skierowana jest do fizjoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek
i położnych oraz przedstawicieli dziedzin związanych z onkologią, a także studentów
kierunków fizjoterapii i nauk medycznych z województwa wielkopolskiego.
Podczas Konferencji zostaną poruszone zagadnienia z zakresu aktualnych wyzwań
stawianych przed onkofizjoterapią. Prelegenci przedstawią cele i zasady fizjoterapii na
oddziałach onkologicznych. Ponadto, omówione zostaną również techniki fizjoterapii jako
formy wspomagania procesu leczenia pacjentów onkologicznych. Po każdej prelekcji, możliwa
będzie dyskusja nad obecnymi problemami i wyzwaniami onkofizjoterapii.
Jesteśmy świadkami sytuacji, w której nasze otoczenie i styl życia stały się dla nas
szkodliwe. Deficyty aktywności fizycznej, nieprawidłowe odżywianie, stres i presja
towarzyszące nam w codziennym życiu, zanieczyszczenie środowiska oraz hałas, to tylko
niektóre z czynników sprzyjających powstawaniu chorób nowotworowych.
Podczas najbliższych spotkań z Państwem, chcemy skoncentrować się na roli
fizjoterapii w leczeniu onkologicznym dzieci i młodzieży.
Szczegółowy harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie projektu:
www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/konferencje
Liczymy na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, a także wymianę doświadczeń i refleksji.
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona.

W dniu 1 marca 2018r. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
z siedzibą w Poznaniu, w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przystąpiła do realizacji
projektu pn. „Wielkopolski Program Profilaktyczny w Zakresie Onkologii Dziecięcej”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego
wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego
poprzez zwiększenie dostępu do działań wspierających leczenie i rehabilitację dzieci
i młodzieży z chorobą onkologiczną oraz do edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki,
wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych.

Z wyrazami szacunku,

Maria Witak

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
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Patron merytoryczny Programu
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