КУРС ИЗ ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ОНКОЛОШКИХ
ПАЦИЈЕНАТА
Организатор: Одељење за образовање и рехабилитацију
01. октобар 2015. у 14 ч., Амфитеатар ИОРС-а
Институт за онкологију и радиологију Србије
Пастерова 14.
011-2067-158
011-2067-292
Курс континуиране медицинске едукације под називом "Психосоцијална рехабилитација оболелих
од малигних обоЉења", биће одржан 01. октобра 2015. године са почетком у 14 часова у
амфитеатру Института за онкологију и радиологију Србије. Курс ће се одржати у организацији
ОдеЉења за образовање и рехабилитацију. Циљеви курса би били:
1. Упознати учеснике са значајем психосоцијалне рехабилитације као интегралног дела
онколошког третмана
2. Указати на неопходност тимског рада у онколошком лечењу
3. Дати предлоге за имплементацију изнетих препорука у онколошким установама у Србији
Учесници курса ће добити први број часописа, који је покренула Канцеролошка секција СЛД који
се зове Анали Канцеролошке Секције са темом: “Рехабилитација пацијенткиња са карциномом
дојке“.
Курс је акредитован одлуком Здравственог савета Србије под бр. А-1-1831/15 са десет бодова за
предаваче и пет бодова за слушаоце. ЦиЉна група су: лекари, медицинске сестре, здравствени
техничари, дефектолози, психолози, социјални радници, психотерапеути. Обавезно пријавЉивање
на маил savetovaliste@ncrc.ac.rs ili onkoedu@ncrc.ac.rs (ime, prezime, titula, br. licence, specijalnost,
ustanova из које долазите, телефон/мобилни, е-маил)
Курс је бесплатан за учеснике.
С поштовањем,
Начелник Одељења за образовање и рехабилитацију
Мр сц деф.Светлана Берат, спец. соц. рехаб.

Психосоцијална рехабилитација оболелих од малигних
обољења
(сатница, теме и предавачи)

Сатница
14:00 - 14:15
14:15 - 15:00
15:00 - 15:45

Тема

Метод
обуке*

Предавач

предавање

Драгана Јовићевић

предавање

Здравко Ждрале

предавање

Светлана Берат

предавање

Марија Андријић

предавање

Сандра Бијелац

предавање

Небојша Милетић

предавање

Милијана Маторчевић

Улазни тест
Епидемиолошке карактеристике малигних
обољења
Модалитети лечења у онкологији
Психосоцијална рехабилитација у

15:45 - 16:30

отклањању препрека и претњи код
оболелих од малигних обољења

16:30 - 17:15

Психолошке реакције оболелих од
малигних болести

17:15 - 17:30

Пауза

17:30 - 18:15

Стратегије и адаптација на малигну болест

18:15 - 19:00

19:00 - 19:45
19:45 - 20:00

Сексуалне дисфункције код оболелих од
малигних болести
Социјално функционисање оболелих од
малигних болести
Дискусија и евалуација курса
Излазни тест

