
Projekt edukacyjny  „Klub Pielęgniarek Hematologicznych”.  
szkolenie w dniu 12 grudnia 2018 r 

 
 Radisson Blue Sobieski Hotel, Plac Artura Zawiszy 1 w Warszawie 

 Program szkolenia 
 
8.30 – 9.00  Kawa na dzień dobry 
 

9.00 – otwarcie szkolenia, Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych 

9.15 - 10.00  Rak trzustki – perspektywa lekarza – praktyczne aspekty diagnostyki 
i leczenia, cele leczenia na różnych etapach choroby, jakość życia. Dr Leszek Kraj, CSK WAM Warszawa 
10.15 – 11.00 Rak trzustki – perspektywa pielęgniarska – opieka nad pacjentem z 
rozsianym rakiem trzustki. mgr Magdalena Sygocka, Radomskie Centrum Onkologii 
11.00 – 11.30 Jak powinien odżywiać się pacjent z rakiem trzustki: zasady diety doustnej, produkty 
wspomagające, leczenie żywieniowe. mgr Agnieszka Surwiłło Poradnia Żywieniowa Centrum Onkologii- Instytut w 
Warszawie. 

 
11.30– 11.45   Przerwa kawowa 

11.45 – 12.30  Zespoły mielodysplastyczne: perspektywa lekarza -  rozpoznanie, rokowanie, postępy 
w leczeniu,  prezentacja wywiadu z pacjentem. dr Aleksandrę Gołos, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w 
Warszawie 
 
12.30 – 13.15  Zespoły mielodysplastyczne: perspektywa pielęgniarki - opieka nad 
pacjentem  z MDS/AML, obserwacja i zachowanie się AE w czasie , odczyny skórne- 
zapobieganie i  postępowanie. mgr Marzanna Milczarek, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 
13.15– 13.45     lunch 

13.45 - 14.30   Szpiczak mnogi: perspektywa lekarza  -  rozpoznanie, rokowanie, postępy w  leczeniu. dr  
Agnieszka Kołkowska, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 
 
14.30– 15.00  Szpiczak mnogi: perspektywa pielęgniarki -   opieka nad pacjentem, 
edukacja  zakresie  działań  niepożądanych, rozwiązywanie problemów  związanych 
z terapią. mgr Katarzyna Nowak-Rzepko, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie 
 
15.00 – 15.15  przerwa kawowa 
 
15.15 – 16.45   warsztaty - psychonkolog:   

1. Pacjent: efektywna komunikacja i wsparcie, jak zmotywować do walki z chorobą pacjenta: 
depresyjnego, zrezygnowanego, zbuntowanego, odmawiającego współpracy.  

2. Pielęgniarka - Przyczyny i skutki przewlekłego stresu u dawców opieki. Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu.  

 
Ok. 17.00 podsumowanie i zakończenie szkolenia, certyfikaty 

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.              PSPO dziękuje firmie za finansowe wsparcie projektu 


