
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  

 

ZAPROSZENIE 
 

 
 

MINISTERSTWO ZDROWIA, 

 

 

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie  
 

oraz 
 

PRZEWODNICZĄCY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO 
 

 

zapraszają 
 

na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniach 16 i 17 listopada 2012 r.  
 

w HOTELU PUŁAWSKA RESIDENCE  
 

przy ul.  Puławskiej 361 w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu pn.:  

„Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu 

moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na 

przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których 

istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 



 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  

 

 

PROGRAM 
 

Spotkanie rozpocznie się dn. 16.11.2012 r. – przyjazd, rejestracja uczestników od 

godz. 17
00

 oraz kolacja ok. godz. 18
30

. 

Zajęcia dydaktyczne odbędą się 17.11.2012 r. w godz. 9
00

-17
00

 

 Spotkanie zakończy się rozdaniem certyfikatów ok. godz.17
00

.  

 
I. SESJA URO-ONKOLOGICZNA 

1) Epidemiologia nowotworów – dr n. med. Urszula Wojciechowska 

2) Analiza regionalna i branżowa Polski z uwzględnieniem narażenia na substancje 

rakotwórcze – dr n. med. Iwona Skoneczna 

3) Prewencja nowotworów, czynniki ryzyka narażenia na choroby uro-onkologiczne: 

tytoń, złe nawyki żywieniowe prowadzące do otyłości i nadwagi, brak aktywności 

fizycznej – dr n. med. Iwona Skoneczna 

4) Rola badań przesiewowych / programy wykrywania wczesnych nowotworów –  

dr n. med. Iwona Skoneczna 

5) Choroby zawodowe w nowotworach urologicznych – dr n. med. Iwona Skoneczna 

         Współpraca multidyscyplinarna podczas diagnostyki i leczenia. 

6) Wspomaganie aktywności zawodowej pacjentów onkologicznych – dr n. med. Iwona   

Skoneczna 

 
II. SESJA PSYCHOONKOLOGICZNA:  

Wybrane psychologiczne aspekty poprawnej komunikacji w relacji 

lekarz – pacjent – mgr Mariola Kosowicz 

1) Reprezentacje poznawcze człowieka i ich wpływ na komunikację interpersonalną 

2) Funkcje komunikacyjne i struktura emocji 

3) „Trudny pacjent?” 

4) Sztuka przekazywania trudnych informacji 

5) Rola psychoedukacji w kształtowaniu postaw pacjenta.  

6) Omówienie przypadków.  

 

 

 

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres 

mezczyzna45plus@coi.pl lub faksem pod numer (22) 546 30 21. Zgłoszenia przyjmowane są 

również telefonicznie: (22) 546 32 41 lub (22) 546 29 62. 

mailto:mezczyzna45plus@coi.pl

