PSYCHOONKOLOGIA PRAKTYCZNA

Plan szkolenia

Psychoonkologia praktyczna
Psychoonkologia jest stosunkowo młodą dyscypliną, bowiem do polskiej medycyny wprowadzona została w 1992 roku. Jednak
wagę roli psychiki w chorobach somatycznych, a zwłaszcza w chorobie nowotworowej wielu psychologów i lekarzy dostrzegało już
wcześniej. Psychoonkologia jest dziedziną interdyscyplinarną, bowiem swoją wiedzę i praktykę czerpie z medycyny, psychoterapii,
psychologii, socjologii, filozofii oraz innych nauk medycznych, humanistycznych i społecznych. Zainteresowania psychoonkologii
skupiają się na rozmaitych dziedzinach - od samej medycyny nowotworów, przez diagnozę i leczenie dysfunkcji oraz zaburzeń
psychicznych powstałych na skutek choroby, aż do udzielania wsparcia i pomocy również bliskim członkom rodziny. Swoje
zastosowanie znajduje również w wymiarze dydaktycznym oraz naukowym.

PYTANIA, KTÓRE DOCZEKAJĄ SIĘ
ODPOWIEDZI

KOMU W SZCZEGÓLNOŚCI DEDYKUJEMY
SZKOLENIE?

?

***

- Czym jest skrinning?

- wszystkim interesującym się medycyną,
psychoonkologią, psychoterapią i psychicznymi

- Jakie są sposoby leczenia chorób nowotworowych?

następstwami choroby nowotworowej,

- W jaki sposób diagnozuje się nowotwory?
- wszystkim mającym wśród rodziny i znajomych
- Czym jest psychoonkologia?
- Jakie są techniki pracy terapeutycznej w
psychoonkologii?

chorych na choroby nowotworowe,

CELE SZKOLENIA

!

SPOSOBY
REALIZACJI CELÓW
samokształcenie

- zapoznanie z tematyką chorób nowotworowych, ich diagnostyki oraz leczenia,

platforma Moodle,

- opanowanie podstawowych technik terapeutycznych,

materiały szkoleniowe

- nabycie wiedzy na temat bólu przewlekłego w chorobach nowotworowych,
- poznanie pojęć i specyfiki umierania, śmierci i żałoby,
- nabycie umiejętności wspierania

(pdf),
pytania kontrolne po
każdym module,
testy sprawdzające
(online)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Wiedza

W1 - Wiedza dotycząca epidemiologii chorób nowotworowych
W2 - Wiedza o rodzajach nowotworów
W3 - Znajomość sposobów leczenia chorób nowotworowych
W4 - Poznanie biologii molekularnej nowotworów
W5 - Wiedza dotycząca metod diagnozowania nowotworów
W6 - Znajomość leczenia interdyscyplinarnego
W7 - Wiedza o specyfice psychoonkologii dorosłych
W8 - Wiedza o specyfice psychoonkologii dzieci i młodzieży
W9 - Poznanie metod i technik nawiązywania i budowania kontaktu z pacjentem
W10 - Wiedza dotycząca bólu przewlekłego w chorobie nowotworowej i metod jego leczenia
W11- Orientacja w zaburzenia snu w chorobie nowotworowej
W12 - Wiedza dotycząca seksualności w chorobie nowotworowej
W13 - Poznanie pojęć i specyfiki umierania, śmierci i żałoby

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Umiejętności

U1 - Opisywanie chorób nowotworowych
U2 - Wyjaśnianie wpływu choroby nowotworowej na życie chorego i jego bliskich
U3 - Charakteryzowanie rodzajów nowotworów, metod ich diagnozy i leczenia
U4 - Umiejętność aktywnego słuchania i budowania kontaktu
U5 - Umiejętność wspierania
U6 - Opanowanie podstawowych technik terapeutycznych
U7 - Posługiwanie się specjalistyczną terminologią używaną w psychoonkologii klinicznej

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
$

Kompetencje społeczne
KS1 - Dążenie do pogłębiania wiedzy i umiejętności
KS2 - Obalanie stereotypów i mitów dotyczących chorób nowotworowych
KS3 - Wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce
KS4 - Pogłębianie postaw prozdrowotnych, prorodzinnych i prospołecznych
KS5 - Przekazywanie wiedzy i umiejętności innym osobom

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

INWESTUJĄC W SZKOLENIE OTRZYMASZ

Wiedza: brak wymagań

dostęp do palatformy szkoleniowej
(indywidualne konto),

Umiejętności: Ze względu na specyfikę organizacji zajęć, które przybierają
formę e-learningu, wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera i

imienny dyplom i zaświadczenie o

przeglądarek internetowych.

ukończeniu kursu,
możliwość zniżki na kolejne szkolenia.
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- praktyk-klinicysta oraz badacz-dydaktyk. Seksuolog, seksuolog sądowy, psychotraumatolog,

psychoonkolog. Laureat prestiżowych nagród naukowych, grantów badawczych oraz dyplomów z wyróżnieniem za szczególne
osiągnięcia w toku studiów. Na co dzień praktykuje w szpitalu, poradni, prowadzi badania sądowe oraz jest wykładowcą na dwóch
śląskich Uniwersytetach. Jest członkiem polskich i światowych Organizacji i Towarzystw Naukowych. Prelegent wielu prestiżowych
konferencji. W pracy naukowej skupia się na badaniach z obszaru seksuologii dziecięcej, seksuologii sądowej oraz wpływu chorób
przewlekłych na seksualność.

Szczegółowy Plan Szkolenia

Moduł 1 Choroby nowotworowe - zagadnienia wstępne
1.1. Choroby nowotworowe i ich znaczenie 1.2. Epidemiologia nowotworów
1.3. Rodzaje nowotworów 1.4. Biologia molekularna nowotworów

Moduł 2 Diagnoza i leczenie chorób nowotworowych
2.1. Wybrane wskaźniki laboratoryjne w onkologii 2.2. Kierunki i rodzaje leczenia
2.3. Integracyjne leczenie nowotworów 2.4. Skrinning i wczesna wykrywalność nowotworów

Moduł 3 Podstawy psychoonkologii dorosłych
3.1. Psychoonkologia jako nauka 3.2. Choroba nowotworowa w ujęciu psychologicznym
3.3. Reakcje na chorobę nowotworową 3.4. Aspekty społeczne choroby nowotworowej

Moduł 4 Podstawy psychoonkologii dzieci i młodzieży
4.1. Nowotwory u dzieci i nastolatków
4.2. Psychospołeczne aspekty chorowania z powodu nowotworów dziecięcych
4.3. Rodzina wobec choroby nowotworowej dziecka lub nastolatka
4.4. Nieprawidłowe postawy wobec chorego dziecka

Moduł 5 Komunikacja z chorym onkologicznie. Metody terapii wspierającej
5.1. Podstawy komunikacji w psychoonkologii
5.2. Techniki pracy terapeutycznej z elementami metod wspierających
5.3. Dekalog Wspierającego, czyli Pierwsza Pomoc PsychoonkologicznaModuł

Moduł 6 Szczegółowe zagadnienia psychoonkologii
6.1. Ból w chorobie nowotworowej 6.2. Zaburzenia snu u osób chorych onkologicznie
6.3. Seksualność w chorobie nowotworowejModuł

Moduł 7 Trudne trio - umieranie, śmierć, żałoba
7.1. Opieka paliatywna 7.2. Umieranie i śmierć 7.3. Żałoba

Czas trwania kursu: 30 godzin (Podana liczba godzin to szacunkowy czas potrzebny na całościowe opanowanie materiału,
udzielenie odpowiedzi na pomocnicze pytania kontrolne oraz bezbłędne rozwiązanie testów sprawdzających).
Aby zakupić kurs zapraszamy na stronę www.crp.wroclaw.pl

