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SZKOLENIE DLA KADR POZ - 17.03.2018r.  

„Program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania 

nowotworów głowy i szyi na terenie województw: dolnośląskiego, 

lubuskiego, opolskiego” 

 

HOTEL NOVOTEL WROCLAW 

ul. Wyścigowa 35 

 

 

Agenda szkolenia GRUPA A – SALA A2 

 
 

10:00-11:00 rejestracja 

 

11:00-11:30 wprowadzenie 

11:30-12:30 program profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i 

szyi / wykład/ Lek. med. Aleksandra Sztuder  

12:30-13:00 lunch 

GRUPA A  

Prowadzenie - mgr Anna Dudek 

 

13:00-14:30 Komunikacja z pacjentem/ wykład 

14:30-14:45 przerwa kawowa 

14:45-16:15 Umiejętność zadawania trudnych pytań/ warsztat 

 

Cel szkolenia:  

pogłębienie wiedzy i umiejętności Uczestników szkolenia w zakresie 

a) prowadzenia działań edukacyjnych dot. profilaktyki nowotworów głowy i szyi, 

b) znajomości metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich 

właściwego doboru, 

c) umiejętności leczenia oraz terapii chorych z nowotworami głowy i szyi, 

d) umiejętność prowadzenia procesu rehabilitacji osób po leczeniu nowotworów głowy i 

szyi, 

e) właściwa komunikacja z chorym. 
 

Wykładowcy:  

Lek. med. Aleksandra Sztuder 

mgr Anna Dudek – certyfikowany interwent kryzysowy, psychoterapeuta poznawczo-

behawioralny 

mgr Agata Kołodziejczyk – psychoonkolog, doktorantka na Uniwersytecie Medycznym we 

Wrocławiu 
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Opis efektów kształcenia: 

 

 

WIEDZA 

 Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania 

terapeutycznego. 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Przeprowadza kompleksowe, pełne i ukierunkowane badanie pacjenta; 

 Prawidłowo ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta; 

 Planuje pogłębione postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne; 

 Proponuje indywidualizację leczenia; 

 Planuje konsultacje specjalistyczne. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje 

aktywność edukacyjną; 

 Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowymi i 

wielonarodowościowym. 

 

 


