
 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

“Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie 
onkologii dziecięcej” 

9.10.2018 r,  Sala Młodzieżowego Domu Kultury Iskra,  godz. od 10.00 do 14.00 

 

9:30- 10:00 Rejestracja uczestników 

10.00 - 10.15  Otwarcie konferencji, powitanie gości  – Julita Gemza Viceprezes Zarządu Fundacji 
Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu - Realizator Programu, 

10.15 – 10.30  Uroczyste otwarcie konferencji – Pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski* 

10.20 - 10.45  „Dlaczego trzeba mówić o chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży?” – 
wystąpienie prof. dr med. Danuty Januszkiewicz – Lewandowskiej – Patrona 
Merytorycznego Programu, 

10.45 – 11.00  Prezentacja Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego na rzecz onkologii dziecięcej 
- Wielkopolska Onkologia dziecięca – Joanna Kalińska Kierownik Centrum Edukacji 
Zdrowotnej 

11.00-11.20   „Radiologia i diagnostyka obrazowa w procesie wczesnego wykrywania chorób 
nowotworowych u dzieci” - dr hab. n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna Szpital 
Kliniczny im. Karola Jonschera UM w Poznaniu w Pile  

11.20 – 11.35  Rola samorządu lokalnego w profilaktyce chorób nowotworowych na przykładzie 
projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w 
zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”, 
zrealizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz 
budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego PL13 – przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Pile, 

11.35 - 11.45  Rola szpitala powiatowego w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu chorób 
nowotworowych - wystąpienie Pana lek. med. Rafała Szucy Dyrektora 
Specjalistycznego Szpitala w Pile im.  Stanisława Staszica* 

11.45-11.50 Podsumowanie pierwszej części konferencji 

11.50 -12.20 Przerwa kawowa  

12.20 -13.45 Panel dyskusyjny „Wyzwania w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych u 
dzieci i młodzieży w Wielkopolsce udziałem:  

● Przedstawiciela Szpitala Powiatowego w Pile, 
● Przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze zdrowia, 
● Przedstawiciela Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, 
● Konsultantów Wojewódzkich, 
● Przedstawiciela Samorządu Powiatu Pilskiego, 
● Realizatora Programu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca” 

13.45 – 13.50 Podsumowanie konferencji - przedstawiciel Realizatora Programu 

13.50 -  lunch  



 

 

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa zdjęć pacjentów i ich rodzin, które zostały wykonane na 
oddziale III i V Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UM w Poznaniu. Wystawa będzie dostępna w 
dniach od 9 do 12 października 2018 r. w holu Młodzieżowego Domu Kultury ISKRA w Pile 

* Prelegenci w trakcie potwierdzania 

Program konferencji może ulec niewielkim zmianom. 

 

REALIZATORZY PROGRAMU 

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu 

www.fundacjapomocydzieciom.com.pl 

Fundacja została utworzona 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu i od tej chwili działa nieprzerwanie. 
Fundacja została założona przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową. Ich 
doświadczenia życiowe są sprawcą ogromu uczuć życzliwości i cierpliwości, które od ponad dwudziestu 
lat pomagają kolejnym dzieciom i ich rodzinom. Z Fundacją współpracuje grupa wolontariuszy, których 
bezinteresowna pomoc nie tylko umila dzieciom czas spędzany w oddziałach, ale umożliwia także 
realizację celów statutowych Fundacji. 

Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi a w 
szczególności: 

• organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci, 

• pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi, 

• promocja i organizacja wolontariatu, 

• działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 

• organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego, 

• pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich 
rodzin, 

• działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

 

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu  

Misja Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu: 

PACJENT naszym priorytetem, JAKOŚĆ naszym wyzwaniem. 

Szpital dokłada wszelkich starań, aby proces leczenia opierał się na najnowszych, sprawdzonych 
osiągnięciach medycyny oraz aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu coraz skuteczniejszych metod 
diagnostyczno - leczniczych. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu kształcąc kolejne pokolenie profesjonalnych kadr medycznych. 

 


