
Załącznik 2. 

 

Szczegółowe zestawienie realizacji zadania w poszczególnych 

ośrodkach 

Ośrodek w Gdańsku 

Miejsce: Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 19  

Kierownik kursu w miejscu – mgr Izabela Malicki 

 

Łącznie szkolenia onkologiczne  +  psychoonkologiczne: 

 

Pacjenci 35 godzin x 45 minut 

Opiekunowie 25 godzin x 45 minut 

 

 

WYKŁADY  -   ONKOLOGICZNE  – łącznie: 14 godzin x 45 minut 

 

Pacjenci  8 godzin x 45 minut 

Opiekunowie  6 godzin x 45 minut 

 

 

WYKŁADY+WARSZTATY - PSYCHOONKOLOGICZNE – łącznie: 46 godzin x 45 minut 

 

Pacjenci 27 godzin x 45 minut 

Opiekunowie 19 godzin x 45 minut 

 

 

 

Wykładowcy – psychoonkologia, psychologia: 

 

prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra)   

dr n. med. Justyna Janiszewska (psycholog)  

mgr Izabela Malicki (psycholog, psychoonkolog) 

mgr Adela Kołymska (psycholog, psychoonkolog)  

mgr Małgorzata Chrzanowska (psycholog, psychoonkolog) 

mgr Anna Wyszadko (psycholog) 

mgr Urszula Miłejszo (psycholog) 

mgr Katarzyna Lewandowska (psycholog) 

 

Wykładowcy – onkologia: 

lek. Ewa Pawłowska (onkolog) 



dr n. med.  Katarzyna Sosińska-Mielcarek (onkolog) 

lek. med. Anna Romanowska (onkolog) 

 
Program 

Program został stworzony zgodnie z wymogami grantu, kurs obejmował zaplanowane                 

35 godzin. 

 

Zajęcia dla pacjentów 

 

22.09.2016r.  

13.15-14.00 - Wykład wprowadzający 

Jak wzmacniać swoje własne zasoby psychiczne - jak lepiej żyć z rakiem?   

– prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra) 

14.00-15.30 – Wykład 

Co warto wiedzieć o raku? - lek. Anna Romanowska (onkolog) 

15.30-16.00 przerwa kawowa 

16.00-17.30 - Warsztaty część 1.  

Porozmawiajmy o dobrym seksie – mgr Izabela Malicki (psychoonkolog)  

17.30-19.00 - Warsztaty część 2.   

Co to znaczy troska o siebie? – mgr Anna Wyszadko (psycholog) 

 

6.10.2016r. 

14.00-14.45 – Wykład 

Co trzeba wiedzieć o radioterapii i chemioterapii? - lek. Ewa Pawłowska (onkolog) 

14.45-15.30 – Wykład 

Leczenie celowane – na czym polega i komu może pomóc? 

- lek. Ewa Pawłowska (onkolog)* 

* wykład został przygotowany przez prof. M. Wełnicką-Jaśkiewicz, został wygłoszony przez 

dr E. Pawłowską z powodu choroby wykładowcy 

15.30-16.00 przerwa kawowa 

16.00-17.30 - Warsztaty część 1. 

Uczymy się mądrego optymizmu – mgr Adela Kołymska (psychoonkolog) 

17.30-19.00 - Warsztaty część 2.  

Próbujmy docenić śmiech - prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko 

(psychoonkolog, psychiatra) 

 

20.10.2016r. 

14.00-14.45 Wykład  

Czy warto brać udział w badaniach klinicznych? - dr n med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek 

(onkolog) 

14.45-15.30 Wykład 

Jak sobie radzić z chemioterapią? - dr n med. Katarzyna Sosińska-Mielcarek (onkolog) 

15.30-16.00 przerwa kawowa 



16.00-17.30 – Warsztaty część 1.  

Uczymy się kreatywności - mgr Małgorzata Chrzanowska (psychoonkolog) 

17.30-19.00 – Warsztaty część 2.   

Jak rozmawiać o chorobie z lekarzem, rodziną, przyjaciółmi, ze sobą?  

– dr n. med. Justyna Janiszewska (psycholog) 

 

27.10.2016r.  Warsztaty dodatkowe 

16.00-17.30 Warsztaty część 1.  

Porozmawiajmy o dobrym seksie - mgr Izabela Malicki (psychoonkolog) 

17.30-19.00 – Warsztaty część 2. 

Co to znaczy troska o siebie? – mgr Adela Kołymska (psychoonkolog) 

 

08.11.2016. Warsztaty dodatkowe 

– Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI ul. Puszkina 8/1A Gdańsk 

16.30-18.00 Warsztaty część 1. 

Próbujmy docenić śmiech  – prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko  

(psychoonkolog, psychiatra) 

18.00-19.30 Warsztaty część 2. 

Jak rozmawiać o chorobie z lekarzem, rodziną, przyjaciółmi, ze sobą?  - mgr Urszula 

Miłejszo (psycholog) 

 

22.11.2016  Warsztaty dodatkowe  

- Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI ul. Puszkina 8/1A Gdańsk 

16.30-18.00 Warsztaty część 1. 

Jak zapobiec wypaleniu? – dr n. med. Justyna Janiszewska (psycholog) 

18.00-19.30 Warsztaty część 2. 

Uczymy się kreatywności – mgr Małgorzata Chrzanowska (psychoonkolog) 

 

1.12.2016r. – Centrum Medycyny Inwazyjnej ul. Smoluchowskiego 19 Gdańsk   

- sala seminaryjna Kliniki Chirurgii Onkologicznej (winda 12-13, piętro 3) 

14.00-15.30 Wykład 

Żywienie w chorobie nowotworowej – fakty i mity - mgr Paulina Borek (dietetyk) 

15.30-16.00 przerwa kawowa 

16.00-16.45 Wykład   

Co to jest inteligencja emocjonalna? – mgr Katarzyna Lewandowska (psycholog) 

16.45-17.30 Wykład  

Porozmawiajmy o odwadze. Dyskusja o zasobach psychicznych. 

- prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra) 

 

Program spotkań dla rodzin i opiekunów (25h): 

 

23.09.2016 r. 

13.15-14.00 Wykład  wprowadzający  

Jak wzmacniać swoje własne zasoby psychiczne - jak pomóc bliskim   w życiu z rakiem  



– prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra) 

14.00-15.30 Wykład 

Co warto wiedzieć o raku? Jak się ochronić przed zachorowaniem? - lek. Anna 

Romanowska (onkolog) 

15.30-16.00 przerwa kawowa 

16.00-17.30 – Warsztaty część 1.  

Jak rozmawiać z chorym? – mgr Urszula Miłejszo (psycholog) 

17.30-19.00 – Warsztaty część 2.  

Co to znaczy troska o siebie? – mgr Anna Wyszadko (psycholog) 

 

7.10.2016 r. 

14.00-15.30 Wykład 

Dieta a rak – mgr Paulina Borek (dietetyk) 

15.30-16.00 przerwa kawowa  

16.00-17.30  Warsztaty część 1. Jak udzielać mądrego wsparcia? – mgr Anna Wyszadko 

(psycholog) 

17.30-19.00  Warsztaty część 2. Uczymy się mądrego optymizmu – mgr Adela Kołymska 

(psychoonkolog) 

 

21.10.2016 r. 

14.00-15.30  Wykład 

Czego można się spodziewać po radioterapii i chemioterapii? – lek. Ewa Pawłowska 

(onkolog) 

15.30-16.00 przerwa kawowa 

16.00-16.45  Wykład  

Jak zapobiec wypaleniu? – dr n med. Justyna Janiszewska (psycholog) 

16.45-17.30  Wykład  

Korzystajmy ze śmiechu – prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko 

(psychoonkolog, psychiatra) 

17.30-17.45 przerwa 

17.45-19.15  Warsztat 

Porozmawiajmy o seksie – mgr Izabela Malicki (psychoonkolog) 

 

28.10.2016  Wykład i Warsztat dodatkowy 

16.00 – 16.45  Wykład  

Jak rozmawiać z chorym?  - dr Justyna Januszewska (psycholog) 

16.45-17.00 przerwa 

17.00-18.30  Warsztat  

Porozmawiajmy o dobrym seksie.  - mgr Izabela Malicki (psychoonkolog)  

 

16.11.2016  Warsztaty dodatkowe  dla opiekunów - Dom Kultury MŁYNIEC Gdańsk - 

Zaspa 

16.00-16.45 Wykład 

Porozmawiajmy o odwadze. Dyskusja o zasobach psychicznych. 



- prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychoonkolog, psychiatra) 

16.45-17.00 przerwa 

17.00-18.30 Warsztat 

Uczymy się mądrego optymizmu – mgr Anna Wyszadko (psycholog 

 

Frekwencja: 

 

W programie uczestniczyli pacjenci onkologiczni oraz ich rodziny. 

 

Pacjenci 

22 września 2016 roku w kursie uczestniczyło 26 osób 

06 października  – 21 osób 

20 października – 11 osób 

27 października – 22 osoby 

08 listopada – 15 osób 

22 listopada – 24 osoby 

01 grudnia – 20 osób  

 

Członkowie rodzin 

23 września – 26 osób 

07 października 17 osób 

21 października – 28 osób 

28 października – 35 osób 

16 listopada – 25 osób 

 

  



Ośrodek w Gliwicach  

Miejsce: Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach 

Kierownik kursu w miejscu- dr n med. Alicja Heyda 

 

Łącznie szkolenia  onkologiczne  i psychoonkologiczne: 

 

Pacjenci 35 godzin x 45 minut 

Opiekunowie 25 godzin x 45 minut 

 

 

WYKŁADY  -   ONKOLOGICZNE   - łącznie: 13 godzin x 45 minut 

 

Pacjenci  8 godzin x 45 minut 

Opiekunowie  5 godzin x 45 minut 

 

 

WYKŁADY + WARSZTATY - PSYCHOONKOLOGICZNE  - łącznie: 47 godzin x 45 min. 

 

Pacjenci 27 godzin x 45 minut 

Opiekunowie 20 godzin x 45 minut 

 

 

Wykładowcy – psychoonkologia, psychologia:  

lek. med. Magdalena Sochacka, specjalista psychiatra, seksuolog  

dr n. med. Alicja Heyda psychonkolog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta  

dr n. hum Ewa Wojtyna, specjalista psychiatra, psycholog, psychoterapeuta  

mgr Marta Nowak-Kulpa, psycholog, psychoterapeuta  

dr n. med. Alicja Dyla, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego  

mgr Dominika Przondziono, psychoterapeuta  

 

Wykładowcy – onkologia:  

dr n med. Andrzej Wojcieszek, specjalista radioterapii onkologicznej  

dr n Michał Jarząb, specjalista onkolog kliniczny  

dr n. med. Maria Turska-D’Amico, specjalista chirurgii onkologicznej  

lek. med. Iwona Gawron, specjalista radioterapii onkologicznej  

lek. med. Marek Kentnowski, w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej  

lek. med. Anna Dittfeld, dietetyk 

 

 

 

 



Program 

Program został stworzony zgodnie z wymogami grantu, kurs obejmował zaplanowane 35 

godzin. 

 

Zajęcia dla pacjentów  

 
22.09.2016 (czwartek), Sala Konsyliarna, Poradnia, I piętro 

 

14.00-14.45 - Wygraj z rakiem - rak to nie wyrok.  Czy rak jest choroba genetyczną? 

Wykład inauguracyjny - dr n. med. Andrzej Wojcieszek, specjalista radioterapii 

onkologicznej 

14.45-15.30 - Czy badania genetyczne. U kogo należy je wykonać? - dr n. med. Andrzej 

Wojcieszek 

15.30-16.00 - przerwa kawowa 

 

 

 

23.09.2016 (piątek), Sala Konsyliarna, Poradnia, I piętro 

 

14.00-15.30 – Jak sobie radzić podczas i po chemioterapii? dr n. med. Michał Jarząb, 

specjalista onkolog kliniczny  

15.30-16.00 – przerwa kawowa 

 

Warsztaty  

w podgrupach 

16.00-17.30 17.30-19.00 

Sala Konsyliarna,  

Poradnia 1. piętro 
 Jak troszczyć się o siebie?  

mgr Marta Nowak-Kulpa, 

psycholog, psychoterapeuta 

Uczymy się kreatywności   
dr n. med. Alicja Dyla, specjalista 

pielęgniarstwa onkologicznego 

Świetlica I Kliniki 

Radioterapii, 8 piętro 
Uczymy się kreatywności.  
dr n. med. Alicja Dyla, specjalista 

pielęgniarstwa onkologicznego 

Jak troszczyć się o siebie?  
mgr Marta Nowak-Kulpa, 

 

30.09.2016 (piątek) Aula Święckiego, stary budynek Instytutu, 2. piętro 

 

14.00-15.30 - Radioterapia – na czym polega i co powoduje? – dr Iwona Gawron, 

specjalista radioterapii onkologicznej  

15.30-16.00 – przerwa kawowa 

 

Warsztaty  

w podgrupach 

16.00-17.30 17.30-19.00 

Sala Konsyliarna,  

Poradnia, 1. piętro 
Jak rozmawiać o chorobie z 

lekarzem, rodziną, przyjaciółmi, ze 

sobą? – dr n. med. Alicja Heyda 

psychonkolog, psycholog kliniczny, 

psychoterapeuta 

Uczymy się mądrego optymizmu  
 dr n. hum Ewa Wojtyna, specjalista 

psychiatra, psycholog, 

psychoterapeuta 

Świetlica I Kliniki 

Radioterapii, 8. piętro 
Uczymy się mądrego optymizmu  
dr n. hum Ewa Wojtyna 

Jak rozmawiać o chorobie z 

lekarzem, rodziną, przyjaciółmi,  

ze sobą?  

dr n. med. Alicja Heyda 



Warsztaty  

w podgrupach 

16.00-17.30 17.30-19.00 

Aula Święckiego, 

stary budynek Instytutu, 

2. piętro 

Jak zachować radość życia  

w kryzysie – doceńmy śmiech  
mgr Marta Nowak-Kulpa, 

psycholog, psychoterapeuta 

Porozmawiajmy o dobrym seksie  
lek. med. Magdalena Sochacka, 

specjalista psychiatra, seksuolog 

Sala nr 246, stary 

budynek instytutu,  

1. piętro 

Porozmawiajmy o dobrym seksie 

 lek. med. Magdalena Sochacka 

Jak zachować radość życia  

w kryzysie – doceńmy śmiech 
mgr Marta Nowak-Kulpa 

 

01.12.2016 (piątek), Sala Konsyliarna, Poradnia, I piętro 

 

14.00-15.30 - Żywienie w chorobie nowotworowej – fakty i mity - lek. med. Anna Dittfeld, 

dietetyk 

15.30-16.00 - przerwa kawowa 

 

16.00-17.30 Mądrość mieszkająca w ciele. Co to jest inteligencja emocjonalna?  

mgr Marta Nowak-Kulpa, psycholog, psychoterapeuta 

 

17.30-18.15 Stawić czoła chorobie. Porozmawiajmy o odwadze - dr n. med. Alicja Heyda, 

psychonkolog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta 

 

 

Program spotkań dla rodzin i opiekunów (25h):  

 

07.10.2016 piątek, Aula Święckiego, stary budynek Instytutu, 2 piętro 

14.30-16.00 - Jak ochronić się przed zachorowaniem? Czy nowotwory występują 

rodzinnie? - dr n. med. Maria Turska D’Amico, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii 

onkologicznej  

16.00– 16.30 przerwa kawowa 

 

Warsztaty w 

podgrupach 

16.30-18.00 18.00-19.30 

Aula Święckiego, 

stary budynek Instytutu, 

2. piętro 

Jak rozmawiać z chorym? 

mgr Marta Nowak- Kulpa,  

psycholog, psychoterapeuta 

Uczymy się mądrego optymizmu - 
dr n. hum. Ewa Wojtyna, specjalista 

psychiatra, psycholog, 

psychoterapeuta 

Sala nr 246, stary 

budynek instytutu,  

1. piętro 

Uczymy się mądrego optymizmu 

- dr n. hum. Ewa Wojtyna 
Jak rozmawiać z chorym?  

mgr Marta Nowak- Kulpa 

 

13.10.2016 czwartek, Aula Święckiego, stary budynek Instytutu, 2 piętro 

 

14.00-15.30 – Dieta a rak – lek. med Anna Dittfeld, dietetyk  

15.30-16.00 – przerwa kawowa 

 

 

 

 



Warsztaty  

w podgrupach 

16.00-17.30 17.30-19.00 

Aula Święckiego, 

stary budynek Instytutu,  

2. piętro 

Jak udzielać mądrego wsparcia?  

dr n. med. Alicja Heyda 

psychonkolog, psycholog kliniczny, 

psychoterapeuta 

Co to znaczy troska o siebie?   
mgr Dominika Przondziono, 

psychoterapeuta. 

Sala nr 246, stary 

budynek instytutu,  

1. piętro 

Co to znaczy troska o siebie? - 

mgr Dominika Przondziono 
Jak udzielać mądrego wsparcia? 

dr n. med. Alicja Heyda 

 

14.10.2016 (piątek), Aula Święckiego, stary budynek Instytutu, 2. piętro 

 

14.00-14.45 – Czego można się spodziewać po radioterapii i chemioterapii?  

lek. med. Marek Kentnowski 

 14.45-15.15 – przerwa kawowa 

 

Warsztaty  

w  podgrupach 

15.15-16.00 16.00-16.45 

Aula Święckiego, 

stary budynek Instytutu, 

2. Piętro 

Jak zapobiec wypaleniu? 
dr n. med. Alicja Heyda 

psychonkolog, psycholog kliniczny, 

psychoterapeuta 

Jak odnaleźć  radość i śmiech 

w trudne dni? - mgr Dominika 

Przondziono, psychoterapeuta 

Sala nr 246, stary 

budynek instytutu,  

1. piętro 

Jak odnaleźć  radość i śmiech  

w trudne dni? –  mgr Dominika 

Przondziono 

Jak zapobiec wypaleniu?  
dr n. med. Alicja Heyda 

 

 

Frekwencja: 

 

W programie uczestniczyli pacjenci onkologiczni leczeni ambulatoryjnie i hospitalizowani  

w Centrum Onkologii Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz ich rodziny. 

 

Pacjenci 

22 września 2016r. w kursie uczestniczyło 29 osób 

23 września – 35 osób 

30 września – 26 osób 

02 grudnia – 35 osób  

 

 

Członkowie rodzin 

07 października 29 osób 

13 października – 29 osób 

14 października – 26 osób. 

 

  



Ośrodek w Poznaniu 

Miejsce: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 

Kierownik kursu w miejscu – mgr Dorota Gołąb 

 

Łącznie szkolenia onkologiczne i psychoonkologiczne: 

 

Pacjenci 36 godzin x 45 minut 

Opiekunowie 24 godzin x 45 minut 

 

 

 

WYKŁADY  -   ONKOLOGICZNE – łącznie: 14 godzin x 45 minut 

 

Pacjenci  8 godzin x 45 minut 

Opiekunowie  6 godzin x 45 minut 

 

 

WYKŁADY+WARSZTATY - PSYCHOONKOLOGICZNE – łącznie: 46 godzin x 45 minut 

 

Pacjenci 28 godzin x 45 minut 

Opiekunowie 18 godzin x 45 minut 

 

 
 

Wykładowcy – psychoonkologia, psychologia: 

 

Katarzyna Cieślak (psychoonkolog) 

Monika Smólska (psychoonkolog)  

Marta Zagozda (psychoonkolog) 

Bożena Kapłon (psychoonkolog)  

Justyna Kędziora-Antkowiak (psycholog) 

Dorota Gołąb (psychoonkolog) 

Agata Łomińska (pedagog, arteterapeuta) 

Iwona Kaźmierczak (terapeuta) 

Maria Kuśnierkiewicz (psychoonkolog) 

Arkadiusz Spychała (pracownik socjalny) 

 

Wykładowcy – onkologia: 

dr Agnieszka Dyzmann-Sroka 

lek. med. J. Kufel-Grabowska 

Joanna Pałgan (dietetyk) 



lek. med. Kinga Ambrochowicz 

dr n. med. Aleksandra Kotlińskia-Lemieszek 

lek. med. M. Adamska 

Marta Liszka (fizjoterapeuta) 

dr Katarzyna Lamperska (biolog, badania genetyczne) 

 

 

Program 

 

WRZESIEŃ 

 

1. Spotkania dla opiekunów 15-17 września 2016 roku 

15.09.2016 czwartek 

15.00-15.45 Jak chronić się przed zachorowaniem? (sala PET)  

- dr Agnieszka Dyzmann- Sroka 

15.45-16.00 Przerwa 

16.00 - 17.30 Jak rozmawiać z chorym? (warsztat) Katarzyna Cieślak, Marta Zagozda  

i równolegle drugi warsztat: Co to znaczy troska o siebie? Bożena Kapłon, Dorota Gołąb 

17.45-19.15 Co to znaczy troska o siebie? (warsztat) Dorota Gołąb, Bożena Kapłon 

i równolegle drugi warsztat: Jak rozmawiać z chorym? Katarzyna Cieślak, Marta Zagozda 

 

16.09.2016 piątek 

15.00-15.45 Dieta i nowotwór (sala PET) Joanna Pałgan 

15.45-16.00 Przerwa 

16.00-17.30 Jak udzielać mądrego wsparcia? (warsztat) Dorota Gołąb, Bożena Kapłon 

17.45-19.15 Uczymy się mądrego optymizmu (warsztat) Monika Smólska, Maria 

Kuśnierkiewicz 

 

17.09.2016 sobota 

10.00-10.45 Czego można się spodziewać po radio- i chemioterapii? lek.med. Kinga 

Ambrochowicz 

10.45-11.00 Przerwa 

11.00-12.15 Możliwości pomocy socjalnej osobom leczonym z powodu choroby 

nowotworowej (wykład i czas na dyskusję) Arkadiusz Spychała 

12.15-12.45 Przerwa 

12.45-14.15 Korzystajmy ze śmiechu (warsztat) Iwona Kaźmierczak  

14.15-15.45 Jak zapobiec wypaleniu? (warsztat) Dorota Gołąb, Monika Smólska 

 



Zajęcia dla Pacjentów 

 

22.09.2016 czwartek 

15.00- 15.45 Badania genetyczne. U kogo należy je wykonać ? dr Katarzyna Lamperska, sala 

1325 I piętro 

15.45- 16.00 Przerwa 

16.00- 17.30 Jak rozmawiać o chorobie z lekarzem, rodziną, przyjaciółmi, ze sobą?                         

(warsztat) Marta Zagozda, Justyna Kędziora-Antkowiak i równoległy warsztat Co to znaczy 

troska o siebie? Maria Kuśnierkiewicz, Bożena Kapłon 

17.45- 19.15 Co to znaczy troska o siebie? (warsztat) Maria Kuśnierkiewicz, Bożena Kapłon 

i równoległy warsztat Jak rozmawiać o chorobie z lekarzem, rodziną, przyjaciółmi, ze sobą?                         

(warsztat) Marta Zagozda, Justyna Kędziora-Antkowiak 

 

23.09.2016 piątek 

15.00- 15.45 Jak sobie radzić podczas i po chemioterapii ? lek.med. Joanna Kufel-Grabowska 

15.45- 16.00 Przerwa 

16.00- 17.30 Uczymy się mądrego optymizmu (warsztat) Justyna Kędziora-Antkowiak, 

Monika Smólska  

17.45- 19.15 Uczymy się kreatywności (warsztat) Agata Łomińska, Dorota Gołąb 

 

LISTOPAD 

 

 Czwartek, 17 listopada 

15.00-16.45 - Wykład i dyskusja na temat bólu (dr n. med A. Kotlińska-Lemieszek) 

17.00- 18.30 - Jak rozmawiać o chorobie z lekarzem, rodziną, przyjaciółmi, ze sobą?  (warsztat 

- konsultacje) M. Kuśnierkiewicz, M. Smólska                      

Piątek, 18 listopada 

15.00-15.45 - Czy warto brać udział w badaniach klinicznych (wykład) lek. med. Małgorzata 

Adamska 

15.45-16.30 Co trzeba wiedzieć o radioterapii? (wykład) lek. med. Kinga Ambrochowicz 

16.30-16.45 Przerwa 

16.45-17.30 Co to jest inteligencja emocjonalna (wykład) Marta Zagozda 

17.30-18.15 Porozmawiajmy o odwadze, dyskusja o zasobach psychicznych (wykład) Justyna 

Kędziora-Antkowiak 

Sobota, 19 listopada 

9.00-10.30 Żywienie w chorobie nowotworowej cz. 1 (wykład) Joanna Pałgan 

10.30-10.45 Przerwa 



10.45-11.30 Żywienie w chorobie nowotworowej cz. 2 (wykład) Joanna Pałgan 

11.30-12.15 Jak wzmacniać własne zasoby psychiczne (wykład) Maria Kuśnierkiewicz 

Przerwa 

12.30-13.15 Wykład na temat roli fizjoterapii mgr Marta Liszka 

13.15-14.45  Porozmawiajmy o dobrym seksie (warsztat) Monika Smólska  

Przerwa 

15.00-16.30  Warsztat na temat kreatywności (Agata Łomińska) 

 

Frekwencja: 

 

W programie uczestniczyli pacjenci onkologiczni i opiekunowie pacjentów. 

 

Pacjenci 

22 września - 22osóby 

23 września - 13 osób 

17-19 listopada -  27 osób (27 osób każdego dnia 3x27) 

 

Członkowie rodzin 

15-17 września 2016 roku w kursie uczestniczyło (17 osób każdego dnia; 3x17 osób) 

 

 

W związku z koniecznością dostosowania zmian organizacyjnych ostatecznie realizację 

szkoleń zakończyliśmy w dniu 1 grudnia 2016r. W trakcie szkoleń, na początku każdego dnia 

zajęć, uczestnicy byli proszeni o wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej po odbytych 

zajęciach. Po zakończeniu cyklu szkoleń rozdaliśmy ankietę ewaluacyjną dotyczącą oceny 

jakości szkoleń również wykładowcom. Uzyskane w ten sposób informacje stanowią element 

raportu ewaluacyjnego projektu „Jak żyć z rakiem” 

 


