
Przewodnik po programie 
- podstawowe informacje dla rodziców, lekarzy, personelu medycznego

w zakresie onkologii dzieciêcej

1 marca 2018 r. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi z siedzib¹ w Poznaniu w partnerstwie ze Szpitalem 
Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przyst¹pi³a do realizacji 
projektu pt. “Wielkopolska Onkologia Dzieciêca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dzieciêcej”. 
Celem programu jest ograniczenie zdrowotnych i spo³ecznych skutków póŸnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci          
i m³odzie¿y z terenu województwa wielkopolskiego poprzez zwiêkszenie dostêpu do dzia³añ wspieraj¹cych leczenie                       
i rehabilitacjê dzieci i m³odzie¿y z chorob¹ onkologiczn¹, oraz do edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki, wczesnych 
objawów oraz póŸnych powik³añ chorób nowotworowych u dzieci i m³odzie¿y. 
Dzia³ania wspieraj¹ce realizowane s¹ w formie opieki psychologa, neurologopededy, rehabilitanta, fizjoterapeuty, dietetyka      
i kierowane s¹ do dzieci i m³odzie¿y z województwa wielkopolskiego, u których nast¹pi³o rozpoznanie lub wznowa choroby 
nowotworowej. Dzia³ania te kierowane s¹ tak¿e do ich rodziców i opiekunów. 

Dzia³ania wspieraj¹ce kierowane s¹ do ca³ych rodzin, poniewa¿ choroba onkologiczna dziecka to szczególny rodzaj kryzysu, 
który stawia rodziców i opiekunów wobec powa¿nego wyzwania - musz¹ poradziæ sobie nie tylko z w³asnymi emocjami, 
utrzymaæ funkcjonowanie rodziny, lecz przede wszystkim musz¹ opiekowaæ siê swoim chorym dzieckiem i dawaæ mu wsparcie 
podczas d³ugiego i trudnego procesu leczenia.

Dzieciom, m³odzie¿y oraz ich najbli¿szym, objêtym programem profilaktycznym oferujemy wsparcie i pomoc naszych specjalistów. Wspó³pracujemy z zespo³em:
psychologów, rehabilitantów, terapeutów integracji sensorycznej, neurologoped¹, dietetykiem, doradc¹ zawodowym, pedagogiem.

W ramach Programu dostêpne s¹ szczepienia ochronne dla osób  z otoczenia dziecka leczonego z powodu choroby nowotworowej oraz szczepienia zalecane dla dzieci - ozdrowieñców. 

Dziêki Programowi istnieje mo¿liwoœæ wykonania u pacjentów pog³êbionej diagnostyki genetycznej i histopatologicznej. 

     Wiêcej informacji o Programie i wsparciu znajduje siê na stronie
                      www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl 

WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU ŒWIADCZONE JEST NIEODP£ATNIE!

POKRYWANE S¥ KOSZTY DOJAZDU ZWI¥ZANE Z UDZIA£EM PACJENTA  JEGO NAJBLI¯SZEJ RODZINY W PROGRAMIE

O Programie

Jak skorzystaæ ze wsparcia w zakresie onkologii dzieciêcej

Wsparcie dla pacjentów i ich rodzin

KROK 1 - ODBIERZ I WYPE£NIJ FORMULARZ
ZG£OSZENIOWY

KROK 2 - ODDAJ WYPE£NIONY FORMULARZ KROK 3 - SKONTAKTUJEMY SIÊ Z TOB¥!

Formularze zg³oszeniowe s¹ dostêpne:

Osobiœcie:

Elektronicznie:

na oddzia³ach III i V Szpitala Klinicznego
im. Karola Jonschera UM w Poznaniu 

w Poradni Onkologicznej Szpitala Klinicznego
UM im. Karola Jonschera w Poznaniu 

w siedzibie Centrum Edukacji Zdrowotnej - 
w biurze Fundacji, ul. Bukowska 74/1 w Poznaniu 

na stronie Programu
www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl

w sekretariacie oddzia³u III Szpitala Klinicznego 
im. Karola Jonschera w Poznaniu 

w Poradni Onkologicznej Szpitala Klinicznego
im. Karola Jonschera UM w Poznaniu

w siedzibie Centrum Edukacji Zdrowotnej - 
w biurze Fundacji, ul. Bukowska 74/1 w Poznaniu 

wsparcie@fundacjapomocydzieciom.com.pl
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