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KONFERENCJA NAUKOWA
Diagnostyka w postępowaniu onkologicznym – gorące tematy 2017 r.
Już dziś zapraszamy Państwa na Konferencję Diagnostyka w postępowaniu onkologicznym – gorące tematy
2017 r., która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2017 r. Konferencja realizowana w ramach projektu
„Wielkopolska Onkologia: Poprawa oraz dostosowanie diagnostyki terapii nowotworów do trendów
demograficzno-epidemiologicznych regionu z zapewnieniem optymalizacji postępowania i profilaktyki”.
Współczesna diagnostyka onkologiczna właściwie nie potrafi już obyć się bez technologii komputerowej,
oceny patomorfologicznej oraz odpowiedniej komunikacji z pacjentem. Spotkanie będzie okazją do
poznania i omówienia najnowszych metod diagnostyki obrazowej, patomorfologicznej oraz endoskopowej
w oparciu o prezentację przypadków klinicznych osób chorych na nowotwory. Podczas spotkania poruszony
zostanie często pomijany aspekt komunikacji między pacjentem a personelem szpitala. Konferencja będzie
doskonałą okazją do pogłębienia dotychczasowej wiedzy z zagadnień diagnostyki onkologicznej.

Konferencja oferuje kompleksowe omówienie tematów związanych z:
-

nowoczesną diagnostyką onkologiczną w leczeniu nowotworów - panel dla diagnostów laboratoryjnych,
diagnostyką obrazową i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w profilaktyce i leczeniu onkologicznym panel dla lekarzy rodzinnych, pulmonologów, internistów, onkologów, techników, radiologów,
diagnostyką patomorfologiczną - panel dla histopatologów pulmonologicznych, pulmonologów,
onkologów pulmonologicznych,
psychoonkologią i komunikacją – panel dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, kadr związanych z obsługą
pacjenta.

Podczas konferencji odbędzie się również oficjalne podsumowanie działalności Projektu Wielkopolska
Onkologia wraz z uroczystą kolacją dla uczestników oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji na temat konferencji oraz rejestracji w grudniu 2016 r. na naszej stronie internetowej
www.wielkopolskaonkologia.pl .
Projekt Wielkopolska Onkologia powstał dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu pracowników Szpitala
Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Wszystko dla jednego celu jakim jest ciągła walka z
mordercą XXI wieku – rakiem. Ze środków Szpitala, Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Ministerstwa Zdrowia udało się pozyskać ponad 25 mln złotych, które
przeznaczone są na profilaktykę antynowotworową, działalność szkoleniową i edukacyjną oraz inwestycje na
rzecz działalności onkologicznej w Wielkopolsce.

