Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej Konferencji pn. „Fizjoterapia z elementami
integracji sensorycznej na dziecięcych oddziałach onkologicznych”, która odbędzie się
w dniu 2 października 2021r. (sobota), w formie on-line.
„Fizjoterapia z elementami integracji sensorycznej na dziecięcych oddziałach
onkologicznych”, to wydarzenie, którego organizatorem jest Fundacja Pomocy Dzieciom
z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu wraz ze Szpitalem Klinicznym im. Karola
Jonschera UM im. Karola Macinkowskiego w Poznaniu, w ramach realizowanego projektu
pn. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny
w zakresie onkologii dziecięcej”.
Celem Konferencji jest wymiana wiedzy oraz przedstawienie najnowszych trendów
i osiągnięć w dziedzinie jaką jest onkofizjoterapia oraz integracja sensoryczna dzieci chorych
onkologicznie.
Konferencja skierowana jest do terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów,
rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz osób zawodowo związanych z onkologią
dziecięcą, pracujących na terenie Wielkopolski. Do udziału zapraszamy również studentów
kierunków fizjoterapii i innych nauk medycznych.
Szczegółowy program Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie
projektu, pod adresem:

www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/konferencje

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, powstała
niespełna 28 lat temu. Jej założycielami byli rodzice dzieci zmagających się z chorobą
nowotworową. Ich doświadczenie, wiedza praktyczna oraz towarzyszący jej ogrom uczuć
i cierpliwości, od lat pomagają kolejnym dzieciom i ich rodzicom zmagać się z trudnymi
momentami choroby. Celem Fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom,
a w szczególności: organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi, organizacja wolontariatu,
działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, pomoc i wsparcie psychologiczne oraz
rehabilitacyjne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin, a także
działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

W marcu 2018 roku, Fundacja w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola
Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu podjęła wyzwanie związane
z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski
Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”. Program ma za zadanie ograniczać
zdrowotne i społeczne skutki późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży
z terenu woj. wielkopolskiego. W tym celu skupia się on na edukacji zdrowotnej w zakresie
profilaktyki oraz wiedzy na temat wczesnych objawów chorób nowotworowych u dzieci,
a także na działaniach wspierających leczenie onkologiczne. Realizując projekt, reagujemy na
realne potrzeby pojawiające się w procesie leczenia, które nadal nie są odpowiednio
zabezpieczone przez system opieki zdrowotnej w Polsce.

