
SZKOŁA  DLA  PACJENTÓW 
ONKOLOGICZNYCH  I  ICH  RODZIN 

 

WPROWADZENIE: 

    Szkoła dla pacjentów jest multidyscyplinarną formą wsparcia chorych mającą na celu 
poprawę efektywności leczenia poprzez zrozumienie współodpowiedzialności pacjenta w 
procesie leczenia. 

Przewlekle chorzy, którzy kończą szkoły dla pacjentów, dużo rzadziej trafiają do 
szpitala, są też w stanie lepiej sobie pomóc. 

Szkoły dla  pacjentów  sprawdziły się w przypadku  nadciśnienia tętniczego, astmy i 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,  czy cukrzycy. Po zastosowaniu wiedzy zdobytej na 
takim szkoleniu życie pacjentów zupełnie się zmienia. Osoby z chorobami przewlekłymi, 
które kończą owe szkoły, ok. 50% rzadziej są hospitalizowane. Dowodzą tego światowe 
badania, a potwierdzają doświadczenia działającego przy  Instytucie Medycznym w 
Warszawie Centrum Edukacji Chorych Przewlekle, gdzie powstała pierwsza w Polsce szkoła 
dla pacjentów. Przeszkolono tam około 600 chorych z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, 
astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). 

    Utworzenie szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin jest uzasadnione nie 
tylko z powodów edukacyjnych ale także istotny jest aspekt finansowy. 

Pacjenci nie zawsze uzyskują pełną informację w trakcie pobytu w szpitalu, nie 
wszyscy mają odwagę zapytać lekarza prowadzącego, czy też nie mają świadomości o co 
pytać. Problem bowiem może pojawić się w trakcie pobytu w domu lub po zakończeniu 
terapii. O tym, że edukowanie pacjentów i członków ich rodzin przez specjalistów w danej 
dziedzinie jest ze wszech miar słuszne świadczyć mogą fora internetowe odwiedzane przez 
nich. Zdarza się dość często, że wymieniane informacje mijają się z prawdą, wprowadzają 
niepotrzebnie niepokój i są poradami nieprofesjonalnymi. 

Szkoła dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin byłaby pierwszą taką szkoła w 
Polsce.   

 

 

 

 



SZKOŁA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN PRZY ZCO-
HARMONOGRAM 

Terminy spotkań: wtorki, czwartki  w godzinach od godz 15:00 (jeden wykład 30 - 45 
minutowy) z 10 minutową przerwą, warsztaty, rozmowy w kuluarach, spotkania z ciekawymi 
ludźmi (czas trwania w zależności od tematyki, zainteresowania uczestników) 

Szkoła będzie funkcjonowała na zasadzie bloków tematycznych,  które cyklicznie będą 
powtarzane -  1 cykl 8 tygodni. Tematyka spotkań może być zmieniana i będzie 
aktualizowana w zależności od zainteresowania i zgłaszanych potrzeb po każdym cyklu. 
Organizowane będą również spotkania poza zaplanowanymi wykładami (w soboty), na które 
będą zapraszane osoby z innych ośrodków onkologicznych, które zajmują się zawodowo 
aspektami psychologicznymi, socjologicznymi w chorobie nowotworowej i prowadzą 
warsztaty z psychoonkologii. Planowane jest ponadto nawiązanie współpracy z organizacjami 
skupiającymi pacjentów onkologicznych i spotkania z ich przedstawicielami. 

 

1. DIETETYKA (pierwszy tydzień) 

A. WTOREK-01.03.2011r. 

       Wykład: „Mity i fakty związku odżywiania z rozwojem choroby nowotworowej   

       (30min) – dr  Bernadetta Bakinowska 

        Spotkanie z przedstawicielem firmy Nutricia i przedstawienie produktów do żywienia   

       w chorobie nowotworowej. 

B. CZWARTEK-03.03.2011r. 

   Wykład: „Odżywianie w chorobie nowotworowej” (30 min) - dr Katarzyna Hetman 

   Spotkanie z przedstawicielem firmy Nutricia i przedstawienie możliwości żywienia   

 w chorobie nowotworowej. 

2. REHABILITACJA (drugi tydzień) 

A. WTOREK-08.03.2011r. 

  Wykład: „Rehabilitacja w onkologii: cele, zadania, możliwości” (45 min.) –  

 dr  Katarzyna Żułtak-Bączkowska 

          Wykład: „ Obrzęk chłonny – problem nie tylko kobiet po mastektomii – dostępne     

 metody profilaktyki i leczenia” (45 min) – dr Katrzyna Żułtak-Bączkowska 



 

 

B. CZWARTEK-11.03.2011r. 

   Wykład: „Bóle kręgosłupa-problem ogółu społeczeństwa dostępne metody  

   fizjoterapeutyczne”(45 min) – dr Katarzyna Żułtak-Bączkowska 

   Praktyczne ćwiczenia.   

3. PROBLEMY KLINICZNE I PIELĘGNACYJNE (trzeci tydzień) 

A. WTOREK-15.03.2011r. 

   Wykład: „Cukrzyca i choroba nowotworowa” (30 min) – mgr Marzena Kaczmarek 

   Wykład: „Chemioterapia- praktyczne wskazówki radzenia sobie z najczęstszymi   

   powikłaniami po leczeniu cytostatycznym” (30 min) – dr Małgorzata Talerczyk 

B. CZWARTEK-17.03.2011r. 

            Wykład: „ Radioterapia – powikłania i metody przeciwdziałania” (30 min) – dr Michał   

            Falco 

            Spotkanie z wolontariuszką w kuluarach (15 min) 

4. PROFILAKTYKA (czwarty tydzień) 

A. WTOREK-22.03.2011r 

            Wykład: „ Aktywność ruchowa w chorobie nowotworowej” (45 min) dr Katarzyna   

            Żułtak-Bączkowska 

            Praktyczne ćwiczenia. 

B. CZWARTEK-24.03.2011r. 

       Wykład: „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” (30 min) – Sylwia Stachowicz-  

       Hawrylak 

       Wykład: „Badania profilaktyczne” (30 min) – dr Małgorzata Foszczyńska Kłoda 

 

 

 



5. PROBLEMY PIELĘGNACYJNE (piąty tydzień) 

A. WTOREK-29.03.2011r. 

Wykład: „ Opieka nad chorymi z ranami przewlekłymi” (45 min) -  dr Marleta 
Zienkiewicz 

Praktyczne ćwiczenia: pokazy opatrunków (przedstawiciel firmy), obsługa stomii 
(pielęgniarka stomijna) 

B. CZWARTEK-31.03.2011r. 

Wykład: „ Prawidłowa opieka nad chorymi leżącymi” (45 min) – mgr Marzena 
Kaczmarek 

            Wykład: „ Rola sanacji jamy ustnej przed radio – i chemioterapią” (30 min) –  

           dr Adam  Skowron 

           Spotkanie w kuluarach z wolontariuszką (15 min) 

 

6. PIELĘGNACJA (szósty tydzień) 

A. WTOREK-05.04.2011r. 

   Bezpieczne metody poprawy wizerunku własnej osoby w chorobie nowotworowej  
(90 min),   przedstawicielka firmy Amoena 

B. CZWARTEK-07.04.2011r. 

   Kosmetyki i ich rola w kształtowaniu postaw walki z chorobą nowotworową (90 min.)   

  - przedstawiciel firmy POFAM  

7. PROBLEMY KLINICZNE (siódmy tydzień) 

A. WTOREK-12.04.2011r. 

            Problemy psychologiczne pacjentów onkologicznych (30 min) – dr Małgorzata Moś 

            Wsparcie psychospołeczne pacjentów onkologicznych i ich rodzin (30 min) – dr 
Małgorzata Moś 

        

B. CZWARTEK-14.04.2011r. 

            Wykład: „ Metody zachowania płodności w chorobie nowotworowej” (45 min) – dr   

            Tomasz Bączkowski 



8.   PORADNICTWO SPOŁECZNO-ZAWODOWE (ósmy tydzień) 

A.   WTOREK-19.04.2011r. 

             Wykłady: „ Formy aktywizacji zawodowej”, „ Instytucje i stowarzyszenia dla    

             pacjentów z chorobami nowotworowymi – rola, znaczenie, kontakty” –  mgr Halina 
Pytel-Kapanowska 

C. CZWARTEK-21.04.2011r. 

Wykłady: „ Choroba nowotworowa – problem jednostki czy całej rodziny?”,                

Możliwość dofinansowania do leków, środków higienicznych, opatrunków – MOPS,  

PCPR, PEFRON, Możliwości wypożyczenia sprzętu niezbędnego do pielęgnacji  

pacjenta onkologicznego - mgr Halina Pytel-Kapanowska,  mgr Marzena  

Kaczmarek, daniel Bagiński – firma ORTOFACH 

 

 

 

 

 


