ZAPROSZENIE
Zarząd Stowarzyszenia Eurydyki w Białymstoku
serdecznie zaprasza na otwartą konferencję
edukacyjną pod tytułem

„Rak jajnika - jak z nim żyć”, cz. II
zorganizowaną pod patronatem honorowym Kliniki
Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w
Białymstoku, która odbędzie się
w niedzielę, 18 czerwca 2017
w hotelu Villa Tradycja,
ul. Włókiennicza 5, 15-464 Białystok.
Celem konferencji jest wsparcie kobiet borykających
się z nowotworem strefy intymnej oraz ich bliskich.
PROGRAM KONFERENCJI
10:00 Rejestracja uczestników konferencji
11:00 Otwarcie konferencji i przedstawienie celu
edukacyjnego
11:15 Wykład lekarza ginekologa-onkologa
11:45 Wykład lekarza ginekologa-onkologa
12:30 Przerwa kawowa
13:00 Wykład psychologa
14:00 Wykład lekarza rehabilitanta
15:00 Przerwa kawowa
15:30 Dyskusja
16:30 Zakończenie konferencji

Stowarzyszenie poprzez organizację konferencji zamierza nie tylko popularyzować wiedzę nt. choroby nowotworowej
narządów rodnych kobiet ale przede wszystkim dotrzeć z pomocą terapeutyczną, psychologiczną i rehabilitacyjną do kobiet
po operacji onkologicznej narządu rodnego oraz do ich by byli najlepszymi współtowarzyszami kobiety podczas leczenia.

W trakcie konferencji przeprowadzone zostaną 4 wykłady w ramach, których:





Ginekolog-onkolog prof. dr hab. med. Piotr Knapp przybliży charakterystykę badań profilaktycznych narządu
rodnego oraz metody leczenia raka szyjki macicy,
Ginekolog-onkolog dr n. med. Michał Zdrodowski przybliży charakterystykę badań profilaktycznych oraz metody
leczenia raka jajnika,
Psycholog dr Anna Sanukiewicz opowie jak choroba zmienia życie i co można zrobić, aby pozbyć się lęku oraz o
zabójczych emocjach,
Rehabilitant dr Joanna Filipowska przedstawi formy rehabilitacji i ćwiczeń fizycznych po operacji onkologicznej
narządu rodnego.

Konferencja jest kierowana do kobiet po leczeniu onkologicznym raka jajnika oraz raka narządu rodnego, osób
opiekujących się tymi kobietami, członków ich rodzin i grup wsparcia oraz mieszkańców Białegostoku zainteresowanych tym
problemem.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
UWAGA! Rejestracja nie jest jednoznaczna z przyjęciem zgłoszenia na konferencję. Zapraszamy do przybycia po otrzymaniu
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Prosimy o wysłanie zgłoszenia na konferencję, korzystając z formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie
internetowej Stowarzyszenia Eurydyki: www.eurydyki.pl
Rejestracja internetowa zostanie oficjalnie zakończona we czwartek 15 czerwca 2017 o godzinie 20:00, rejestracje
dokonane po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: eurydyki.bialystok@wp.pl lub telefonicznie 609 386 213.

W imieniu organizatorów
Aneta Romańczuk
Prezes Stowarzyszenia Eurydyki w Białymstoku

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku

