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Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Konferencji.
Skład Komitetu Naukowego
dr n. med. Małgorzata Pasek – przew odnicząca,
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodow skiej Curie Oddział Kraków
prof. dr hab. Irena W rońska, Uniw ersytet Medyczny w Lublinie, W ydział Pielęgniarstw a i Nauk
o Zdrow iu
prof. dr hab. Krzysztof Urbański, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodow skiej Curie Oddział Kraków
dr n. med. Janina Książek, Uniw ersytet Medyczny w Gdańsku, W ydział Nauk o Zdrow iu
mgr Marzena Pyk, Św iętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Tematyka konferencji
1. Pielęgnow anie pacjentów po onkologicznych zabiegach chirurgicznych w oparciu o studium
przypadku(now otw ory przew odu pokarmow ego, now otw ory głow y i szyi, now otw ory OUN
2. Pielęgnow anie pacjenta podczas leczenia systemow ego now otw orów .
3. Pielęgnow anie pacjenta poddaw anego radiochemioterapii
4. Specyfika opieki nad kobietą w ciąży podczas onkologicznej terapii
5. Stany nagłe i interw encje w onkologii
6. Problematyka w sparcia w onkologii
7. Rehabilitacja pacjentów onkologicznych
8. Żyw ienie pacjentów w onkologii
9. Dylematy moralne w pracy pielęgniarki onkologicznej.
W ięcej …
XVI Ogólnopolska Konferencja PSPO 2012 - Komunikat I

Komunikat I
XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO dla pielęgniarek
onkologicznych.
Pielęgniarstwo onkologiczne - profesjonalizm i wsparcie w terapii.
Trzebaw k. Poznania 29 listopada - 1 grudnia 2012 rok.
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ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ
W imieniu Komitetu Naukow ego i Organizacyjnego oraz Zarządu Głów nego Polskiego Stow arzyszenia Pielęgniarek
Onkologicznych, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić pielęgniarki onkologiczne do uczestnictw a w XVI
Ogólnopolskiej Konferencji Naukow o-Szkoleniow ej „Pielęgniarstw o onkologiczne – profesjonalizm i w sparcie w
terapii”, która odbędzie się w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2012. w Trzebaw iu k. Poznania
Przew idujemy udział ok. 150 osób, pielęgniarek a także innych osób zajmujących się opieką nad chorymi na
now otw ory w ośrodkach i oddziałach onkologicznych na terenie całego kraju.
Przygotow ujemy ciekaw y i w szechstronny program poruszający najbardziej aktualne problemy, ze szczególnym
uw zględnieniem praktycznego zastosow ania bieżących osiągnięć z dziedziny onkologii, jak rów nież opieki
interdyscyplinarnej.
W ięcej …
Karta Zgłoszeniowa

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PSPO dla pielęgniarek
onkologicznych
„Pielęgniarstwo onkologiczne – profesjonalizm i

wsparcie w terapii”

Trzebaw k. Poznania 29.11 do 1.12.2012

Karta zgłoszenia na Konferencję (proszę nakliknąć na poniższy link w celu
wydrukowania karty!)
⇒ Karta zgłoszeniowa (DOC)

Projekt szkoleniowy „Klub Pielęgniarek Hematologicznych”

Projekt szkoleniowy „Klub Pielęgniarek Hematologicznych”
„ Klub Pielęgniarek Hematologicznych” to Projekt szkoleniowy, skierowany do pielęgniarek z

klinik i oddziałów hematologii onkologicznej i onkologii w których leczone są osoby z
chorobami hematoonkologicznymi. Szkolenie pomoże pielęgniarkom poznać istotę terapii tych
pacjentów a także zrozumieć podstawowe powikłania tego leczenia.
Ukończenie szkolenia dostarczy pielęgniarkom aktualnej wiedzy na temat terapii chorób
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hematoonkologicznych oraz mogących wystąpić powikłań, co pozwoli ukierunkować działania
pielęgniarskie na polepszenie jakości życia pacjenta oraz przyczyni się do wzmocnienia roli
pielęgniarki w interdyscyplinarnym zespole opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową.
Pierwsze szkolenie odbyło się w dniach 15-16 marca 2012r w Jachrance.
W 2012 roku planujemy zorganizowanie jeszcze dwóch edycji, na każdą zostanie
zaproszonych 50 pielęgniarek /warunkiem bezwzględnym jest członkowstwo w PSPO/.
Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych przy
wsparciu finansowym Celgene sp. z o.o. dzięki, któremu udział w szkoleniu jest dla
pielęgniarek nieodpłatny.
Planowane terminy w 2012r. : 19-20 września oraz 17-18 października
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w szkoleniu można uzyskać u Prezes PSPO
bj@coi.waw.pl lub tel. 602610029
Nowy Projekt szkoleniowy „Klub Pielęgniarek Hematologicznych”
Polskie Stow arzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych rozpoczyna now y Projekt nazw any w stępnie „Klub Pielęgniarek
Hematologicznych”. Jest to program szkoleniow y, skierow any do pielęgniarek z klinik i oddziałów hematologii
onkologicznej i onkologii w których leczone są osoby z chorobami hematoonkologicznymi. Szkolenie pomoże
pielęgniarkom poznać istotę terapii tych pacjentów a także zrozumieć podstaw ow e pow ikłania tego leczenia.
W ięcej …
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PSPO w dniu 25.01.2012r.
W dW dniu 25 stycznia 2012 w Jachrance odbyło się VI W alne Zgromadzenie Spraw ozdaw czo-W yborcze
Polskiego Stow arzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, w którym uczestniczyli członkow ie Stow arzyszenia oraz
zaproszeni Goście:dr Anna Koper Konsultant Krajow y w dziedzinie pielęgniarstw a onkologicznego oraz konsultanci
w ojew ódzcy: mgr Beata Borzych /kujaw sko-pomorskie/, mgr Barbara W łodarczyk /mazow ieckie/, dr Małgorzata
Pasek /małopolskie/, mgr Zenona Radw ańska /podkarpackie/, mgr Raisa Sapieżyńska /podlaskie/, mgr Marzena Pyk
/św iętokrzyskie/.
W ięcej …
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