
 

            

SZCZEGÓŁOWE DANE KONTAKTOWE: 

 
 Wielkopolskie Centrum Onkologii 

ul. Garbary 15 

61-866 Poznań 

 

 

mgr Dorota Gołąb – kierownik Pracowni 
Psychologii Klinicznej WCO 

e-mail: dorotagolob@gmail.com 

mgr Arkadiusz  Spychała 

e-mail Arkadiusz.spychala@wco.pl 

tel. 61 8850 882 
 

W szkoleniu udział mogą wziąć wyłącznie 

osoby, które zarejestrowały się na 

warsztaty oraz pracują w województwie, w 

którym organizowane są zajęcia lub w 

województwach sąsiednich. 
 

Formularz zgłoszeń znajduje się na 

stronie: 

 

www.wco.pl/psychoonkologia 
 

UDZIAŁ W SZKOLENIU  

   JEST BEZPŁATNY 

 

 
"Towarzyszenie jest sprawą 

zaangażowania i miłości. 
Sprawą w pierwszym rzędzie ludzką." 

(Marie de Hennezel ) 
 

 
 

Wykładowcy i osoby prowadzące ćwiczenia 
 
  - dr Teresa Kiszka- Świrydowicz – psycholog 
kliniczny, psychoonkolog, superwizor 
psychoonkologii; Instytut Psychologii, Poznań 
- dr n. biol. Bogusław Stelcer – Zakład 
Psychologii Klinicznej UM im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu 
-mgr Bożena Kapłon - psycholog, 
psychoonkolog 

- mgr  Dorota Gołąb – trener szkoleń z zakresu 
psychoonkologii, psychoonkolog, superwizor 
psychoonkologii, specjalista psychologii 
klinicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii 
- mgr Maria Kuśnierkiewicz – specjalista 
psychologii klinicznej, psychoonkolog, 
Wielkopolskie Centrum Onkologii 
- mgr Katarzyna Cieślak – psycholog, 

psychoonkolog, superwizor psychoonkologii, 
Wielkopolskie Centrum Onkologii 
- mgr Monika Smólska – psycholog, 
psychoonkolog, Wielkopolskie Centrum 
Onkologii 
- mgr Justyna Kędziora-Antkowiak – 
psycholog, Wielkopolskie Centrum Onkologii 
- mgr Marta Zagozda- psycholog, 
psychoonkolog 
- mgr Arkadiusz Spychała – pracownik 
socjalny, Wielkopolskie Centrum Onkologii 
 
Poszczególne edycje szkoleń prowadzić będą 
różne zespoły wykładowców. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
          Wielkopolskie Centrum    

                    Onkologii 
  serdecznie zaprasza  na 

SZKOLENIE PERSONELU 

MEDYCZNEGO W 
ZAKRESIE 

PSYCHOONKOLOGII 

 
Program realizowany ze środków 

Ministerstwa Zdrowia 
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Decyzją Komisji Konkursowej 

zaakceptowanej przez Ministra Zdrowia 
realizatorem zadania pt. „Szkolenie 

personelu medycznego w zakresie 

psychoonkologii” w ramach Narodowego 

programu zwalczania chorób 

nowotworowych na lata 2017-2019 jest 

Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz 
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. 

 

 

 

Kierownikiem szkolenia jest Dorota 
Gołąb, specjalista psychologii klinicznej 

 

W okresie od września 2017 do grudnia 

2019 przewidujemy przeprowadzanie  

dwudniowych spotkań dla lekarzy, 

pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów 
oraz psychologów. 

Pełen materiał szkolenia przedstawiony 

zostanie Państwu w trakcie jednego 

spotkania. 

Na zajęcia organizowane w kolejnych 
województwach zapraszamy osoby 

pracujące na ich terenie lub                 

w województwach sąsiednich. 

 

 

 
 

W 2017 roku zajęcia przeprowadzone 

zostaną  w okresie od września do grudnia 

w Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i 

Poznaniu.  

Zainteresowane osoby wybierają 

odpowiednie dla siebie: termin i miejsce 
szkolenia. 

Celem szkolenia jest poprawa jakości  

opieki onkologicznej przez poszerzenie jej 

zadań o aspekty psychoonkologii. 

 Opracowanie i wdrożenie programu 

edukacyjnego w zakresie psychoonkologii 
dla personelu medycznego (dotyczącego 

komunikacji, wsparcia psychicznego, 

profilaktyki zespołu wypalenia) -                        

i osiągnięcie standardów świadczeń                   

w opiece onkologicznej zgodnie                          
z wytycznymi UE i WHO. 

 

 

Termin zajęć w Opolu- 23-24 września 

2017 roku 

Miejsce zajęć: Opolskie Centrum 
Onkologii im. Prof. Tadeusza 

Koszarowskiego ul. Katowicka 66a 

 

 

W programie przewidziano następujące 
zagadnienia: 

WYKŁADY: 

- Przekazywanie niepomyślnych 

informacji 

- Elementy profilaktyki/ czynniki 

psychologiczno-społeczne a rozwój 
chorób nowotworowych 

- Jakość życia pacjentów z 

rozpoznaną chorobą nowotworową, 

- Psychologiczne aspekty choroby 

nowotworowej o różnej lokalizacji 

- Konsekwencje otrzymania 

diagnozy choroby nowotworowej 
- Zaburzenia psychiczne 

towarzyszące leczeniu choroby 

nowotworowej 

- Specyfika pomocy osobom 

młodym 

- Zagadnienia wsparcia rodzinnego 
i społecznego 

- Trudności w sferze intymnej osób 

leczonych z powodu choroby 

nowotworowej i ich partnerów 

- Psychologiczne aspekty bólu 
- Specyfika pomocy osobom 

starszym 

- Żałoba i osierocenie 

 

WARSZTATY:  

 Profilaktyka zespołu wypalenia 
zawodowego 

 Komunikacja z pacjentem 

 Elementy interwencji w 
kryzysie/ Pomoc osobom 

osieroconym 

 

 
Zajęcia odbywać się będą w sobotę 
godzinach 9.00-18.00, w niedzielę 
8.00- 15.00. Wręczenie certyfikatów 

jest przewidziane po odbyciu całego 
szkolenia. Każdy uczestnik ma 
zagwarantowany udział w dwóch 
warsztatach.  

 


