Szkolenie dla pielęgniarek
i położnych z zakresu wczesnego
wykrywania chorób
nowotworowych u dzieci
oraz młodzieży
Projekt „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski
Fundacja
Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”, jest
i Projekt
dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Realizatorem jest
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. - 28.02.2021 r.

Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu z zakresu onkologii dziecięcej, które
jest kierowane do pielęgniarek i położnych zatrudnionych w POZ oraz szpitalach, a także
pozostałych pracowników POZ.
Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczoną kadrę specjalistów w zakresie onkologii
klinicznej, hematologii, psychoonkologii, fizjoterapii oraz żywienia w chorobach
onkologicznych.

Patronat

Nadzór nad szkoleniami sprawuje Pani dr hab. prof. UM Katarzyna Derwich, zaś
patronat nad całym Projektem sprawuje Pan prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak.
Dzięki uczestnictwu w Szkoleniu poszerzycie Państwo wiedzę oraz zdobędziecie praktyczne
umiejętności w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży,
postępowania w przypadku wystąpienia powikłań po leczeniu przeciwnowotworowym,
prowadzenia opieki nad pacjentem w czasie trwania choroby nowotworowej u dziecka i po
zakończonym leczeniu onkologicznym oraz skutecznej prewencji pierwotnej u dzieci
zdrowych, u których występuje narażenie na czynniki ryzyka chorób nowotworowych.
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Informacje na temat
organizacji szkolenia

Szkolenie obejmuje:
▪
▪

Zajęcia z zakresu diagnostyki nowotworów u dzieci oraz następstw leczenia chorób
onkologicznych (6 godzin).
Zajęcia z zakresu diagnostyki nowotworów u dzieci oraz komunikacji, w tym
komunikacji interpersonalnej z dzieckiem chorym onkologicznie i jego rodziną (12
godzin).

WAŻNE: Szkolenie jest nieodpłatne, a po jego zakończeniu Uczestnik otrzymuje certyfikat.
Spotkania organizowane będą na terenie województwa wielkopolskiego, a informacje o ich
terminach będą dostępne na stronie internetowej Projektu.

www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl
Cel szkolenia
Celem głównym jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia
chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego poprzez
zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej. Działania edukacyjne ukierunkowane są na
podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego, w zakresie profilaktyki i wczesnych
objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży.

Uczestnicy

Do kogo kierowane
są szkolenia?

Osoby zatrudnione w POZ na terenie województwa wielkopolskiego, którzy:
▪

▪
▪

posiadają dyplom pielęgniarki lub położnej i są zatrudnione w POZ oraz posiadają
ukończoną specjalizację lub są w trakcie szkolenia w zakresie pielęgniarstwa
środowiska nauczania,
są zatrudnieni w ramach POZ, a nie zostali wyżej wymienieni i odbywają konsultacje
z pacjentami, np.: dietetyk, psycholog,
pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalach na oddziałach pediatrycznych,
neonatologicznych, położniczych i blokach porodowych.
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Rekrutacja

Rekrutacja
Uczestników

Rekrutacja odbywa się za pomocą:
▪

platformy internetowej,

www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/szkolenia
▪
▪

elektronicznego formularza zgłoszenia,
elektronicznego przesłania dokumentów na adres e-mail,

szkolenia@fundacjapomocydzieciom.com.pl
▪

osobistego dostarczenia dokumentów do siedziby Fundacji na adres:

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
ul. Bukowska 74/1
60-812 Poznań

Rekrutacja rozpoczyna się 29 czerwca 2020 roku.
Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z regulaminem, który jest dostępny na wyżej
wymienionej platformie.
Zgłoszenie Uczestnika jest jednoznaczne z deklaracją przystąpienia do Projektu i obecnością
w zajęciach objętych szkoleniem.
W przypadku braku miejsc na szkolenie w wybranym terminie Uczestnik zostanie wpisany na
listę rezerwową.

Wszelkie informacje odnośnie terminów, miejsc odbywania się szkoleń,
szczegółowego programu, Edukatorów prowadzących zajęcia
i materiałów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Projektu
www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl/szkolenia

Realizatorzy
szkoleń

Szkolenia
Szkolenia poprowadzą nasi Partnerzy:
▪

Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk
https://instytut.slowackiego34.pl/kontakt/
https://www.facebook.com/instututtied/

▪

Expansja Advertising Sp. z o.o.
https://expansja.pl
https://pl-pl.facebook.com/Expansja/
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Program szkolenia z zakresu diagnostyki nowotworów u dzieci oraz
Program następstw leczenia chorób onkologicznych

szkolenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Typowe i niecharakterystyczne objawy występujące w nowotworach
u dzieci oraz zalecane postepowanie.
Wybrane zaburzenia układu krwiotwórczego i chłonnego.
Stany naglące w onkologii dziecięcej.
Nowotwory wieku dziecięcego.
Zespoły genetyczne zwiększające ryzyko nowotworów.
Skrócony algorytm postepowania w przypadku stwierdzenia objawów
wskazujących na podejrzenie choroby nowotworowej.
Skutki somatyczne i psychiczne leczenia onkologicznego u dzieci.

Program szkolenia z zakresu komunikacji
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Komunikacja interpersonalna z dzieckiem chorym onkologicznie i jego
rodziną.
Przekazywanie informacji o diagnozie i leczeniu.
Przekazywanie informacji o diagnozie i leczeniu pacjentowi
pediatrycznemu.
Rozmowa z dzieckiem/nastolatkiem/rodzicem/opiekunem
o zakończeniu leczenia – granice medycyny, granice możliwości
wyleczenia.
Rozwiazywanie konfliktów w relacji pacjent – lekarz
Umiejętność́ pracy z trudnym pacjentem – od zrozumienia do
działania.
Wypalenie zawodowe – prewencja i przeciwdziałanie.
Radzenie sobie ze stresem.
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