PROGRAM KONFERENCJI

„Fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej
na dziecięcych oddziałach onkologicznych”
“Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny
w zakresie onkologii dziecięcej”

DATA i CZAS: 2 PAŹDZIERNIKA 2021r., GODZ. 11:00 – 16:00

11:00 - 11:15 – Otwarcie konferencji i powitanie gości - przedstawiciel Fundacji
Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu –
dr n. med. Robert Ziarnik
11:15 - 11:35 – Wprowadzenie – Fizjoterapia i rehabilitacja jako komplementarny
element interdyscyplinarnego leczenia chorób nowotworowych u dzieci –
prof. dr hab. Katarzyna Derwich
11:35 - 12:35 – Fizjoterapia onkologiczna na oddziałach onkologii dziecięcej.
Główne standardy oraz cele. Wskazania i przeciwwskazania –
mgr fizjoterapii Marek Piotr
12:35 – 13:35 – Aktualne spojrzenie na rolę fizjoterapii w onkologii pediatrycznej –
mgr fizjoterapii Sławomir Tomala
13:35 – 13:50 – PRZERWA
13:50 - 15:50 – Integracja sensoryczna na oddziałach onkologicznych. Przedsionek,
propriocepcja, dotyk – fundament rozwoju umysłowego i psychofizycznego
dziecka – dr fizjoterapii Iwona Ciechanowicz - Kowalczyk,
mgr fizjoterapii Tomasz Piątek
15:50 – 16:00 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji

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:
•

wsparanie rodzin dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji ekonomicznej,

•

zapewnienie dzieciom wsparcia psychologa, rehabilitanta oraz dietetyka, podczas pobytu
na oddziale onkologicznym,

•

prowadzenie indywidualnych subkont dla dzieci, na których znajdują się środki na
leczenie,

•

organizacja dzieciom czasu wolnego poprzez różnorodne zajęcia z wolontariuszami,

•

działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
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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.

