
                                                                                                                              Wrocław, 05.06.2018

Szanowni Państwo,

Zespół Projektowy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Profilaktyczne 
w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach realizacji zadania projektowego
pod tytułem: Stworzenie platformy współpracy w projekcie: 

Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie
województw:  dolnośląskiego,  lubuskiego  i  opolskiego  realizowany  w  ramach  Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    

 serdecznie zaprasza na konferencję pod tytułem:

 ” Forum Lekarze – Lekarzom”

Konferencja  odbędzie  się  16.06.2018  (sobota)  w  godzinach  9.00-  15.00  w  sali  konferencyjnej
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, przy Al. Matejki 6 we Wrocławiu. Celem organizacji niniejszego
spotkania jest zapoznanie osób odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia w Polsce 
z  problemami  osób  chorych  na  nowotwory  głowy i  szyi.  Współorganizatorem konferencji  jest
Dolnośląska Izba Lekarska.

Forum „ Lekarze Lekarzom” to 6 godzinna konferencja dla 100 osób z udziałem przedstawicieli
władz  i  organizacji  skupiających  pacjentów  chorych  na  nowotwory  głowy  i  szyi,  lekarzy
specjalistów z zakresu laryngologii, okulistyki, neurologii, neurochirurgii, radiologii, radioterapii,
onkologii  klinicznej,  patomorfologii,  przedstawicieli  mediów,  organizacji  pozarządowych
działających w obszarze ochrony zdrowia, samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy specjalistów.

W ramach konferencji swoją wiedzą  podzielą się prelegenci, którzy na co dzień są specjalistami 
z  dużym doświadczeniem,  pracującymi  w obszarze  opieki  onkologicznej  i  organizacji  ochrony
zdrowia.

Oprócz wykładów, organizator przewidział także panele dyskusyjne z udziałem prelegentów oraz 
z czynnym udziałem uczestników konferencji, w trakcie którego będzie można zadawać pytania 
i wyrażać swoje opinie.

W ramach wydarzenia „Forum Lekarze - Lekarzom” organizator zapewnia poczęstunek w formie
przerwy kawowej  oraz lunchu.



Tematyka konferencji „Forum Lekarze Lekarzom” :

 Szanse i zagrożenia dla pacjenta w opiece onkologicznej w Polsce
 Organizacja systemu opieki onkologicznej w Polsce
 Pacjent- priorytetowe ogniwo w systemie opieki onkologicznej 
 Rola współpracy organizatorów i realizatorów opieki onkologicznej w Polsce w 

kształtowaniu opieki onkologicznej w wysokiej jakości.
 Wartość telemedycyny w onkologii
 Badania kliniczne w onkologii
 Potrzeby pacjenta onkologicznego i jego rodziny
 Rola organizacji działających na rzecz pacjentów onkologicznych w kształtowaniu opieki 

onkologicznej w dobrej jakości
 Rola kadr medycznych i absolwentów zdrowia publicznego w kształtowaniu  

prozdrowotnych postaw społeczeństwa.
 Programy profilaktyki nowotworów w kontekście szansy na zmniejszenie zachorowalności 

na nowotwory w społeczeństwie.
 Profilaktyka nowotworów, jako skuteczne narzędzie ekonomiki w ochronie zdrowia.
 Sztuka komunikacji- Pacjent onkologiczny-Personel medyczny

Uprzejmie informujemy, że dokumenty: regulamin rekrutacji i deklaracja przystąpienia do projektu
w ramach zadania Platforma Współpracy- „Forum Lekarze- Lekarzom” są  dołączone do pisma
zapraszającego.
Formularz regulaminu i deklaracji oraz oświadczenie uczestnika będzie też można pobrać na stronie
www.dco.com.pl 

Uwaga! Lekarze  biorący  udział  w  konferencji  będą  mieć  możliwość  uzyskania  4  punktów
edukacyjnych za uczestnictwo w konferencji „Forum Lekarze-Lekarzom”.
                                                      
                                                     
                                                              Serdecznie zapraszamy!

   Zespół projektowy 
 Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego

Programy Profilaktyczne
w Dolnośląskim Centrum Onkologii

 we Wrocławiu
Osoba do kontaktu:

Joanna Łoźnicka
edukator ds profilaktyki
tel. 660 456 036
e-mail: loznicka.joanna@dco.com.pl
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