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MZ: Refundacja chemioterapii wraz ze
wskazaniami ICD-10 - 1.09.2015
MZ: Programy lekowe - 1 wrzesień 2015

Pomoc w doborze terapii spersonalizowanej – bezpłatne konsylium diagnostyki molekularnej dla lekarzy
data: 2015-09-29
Onkologów i pacjentów z rakiem

MZ: Wykaz leków refundowanych 1.09.2015
MZ: Wykaz leków refundowanych 1.07.2015
MZ: Refundacja chemioterapii wraz ze
wskazaniami ICD-10 - 1.07.2015

Tagi: onkomapss
Oncomapss to serwis, który już od kilku lat dostarcza lekarzom i chorym w Europie informacji na temat najnowszych terapii onkologicznych.
Nie jest to zwykła usługa diagnostyczna czy portal z przeglądem nowości medycznych, ale interaktywny serwis pomagający zmagającym się z
chorobą onkologiczną ustalić możliwe ścieżki leczenia oraz wskazać na ich skuteczność biorąc pod uwagę: rodzaj nowotworu, zaawansowanie
choroby i specyficzne informacje dotyczące pacjenta. To międzynarodowa platforma diagnostyczno-informacyjna, która ma za zadanie pomóc
onkologowi i choremu, skoremu do przemyślenia alternatywnych w stosunku do standardowych ścieżek leczenia, w podjęciu odpowiednich
działań zwiększających skuteczność terapii onkologicznej. Teraz, dzięki uruchomieniu nowych funkcjonalności serwisu, to jeszcze dokładniejszy
kompas w kierunku medycyny spersonalizowanej.
czytaj więcej

Rak Głowy i Szyi – Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi opracowało rekomendowane standardy
data: 2015-09-25
leczenia chorych

Wyszukaj w serwisie

Tagi: rekomendacje, nowotwór głowy i szyi
Zapewnienie pacjentom najwyższych standardów opieki, jest niezbędne, by poprawić ich wyniki leczenia. Dostęp do usług
medycznych, jak również standardy opieki zdrowotnej osób z rakiem głowy i szyi zdrowotnej różnią się jednakowoż w
poszczególnych krajach europejskich. To powoduje, że tylko niektórzy pacjenci mają możliwość skorzystania z
optymalnej opieki interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, zabiegów chirurgicznych i terapii, które, zdaniem
Europejskiego Stowarzyszenia Głowy i Szyi (EHNS – European Head and Neck Society) powinny stanowić standard. W celu
stworzenia wytycznych w tym zakresie, obecnie obowiązujące międzynarodowe rekomendacje dotyczące leczenia raka
głowy i szyi (w tym wytyczne ESMO) zostały ponownie przeanalizowane pod kątem określenia obszarów wspólnych, które
mogłyby stanowić wzór dla standardów leczenia.
czytaj więcej

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

data: 2015-09-23

Tagi: głowy, szyi, nowotwory
Głośno i wyraźnie – zrozumieć i przeciwdziałać
Rozpoczyna się Trzeci Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi
Bezpłatne badania profilaktyczne, szkolenia dla młodzieży, aktywności w mediach społecznościowych i wiele innych
działań zostanie podjętych w dniach 21-25 września

Reklama:

w celu zwiększenia świadomości społecznej oraz zachęcenia do wdrożenia wczesnej diagnostyki raka głowy i szyi.
Jednego z najczęściej występujących, a przy tym najmniej znanych nowotworów.
czytaj więcej

„RAK a ZDROWIE” . II edycja kampanii zdrowotnej w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim.

data: 2015-09-01

Tagi: profilaktyka nowotworowa, Rrzeszów
Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE” to projekt ZOZu Nr 2 w Rzeszowie dotyczący szeroko pojętej profilaktyki antynowotworowej w
Województwie Podkarpackim, a w szczególności Powiatu Rzeszowskiego i Miasta Rzeszów. Kampania trwać będzie od 3 września do 11 grudnia
2015 r.
plakat_zoz2_rak_a_zdrowie_2015.pdf
czytaj więcej

Ogólnopolska konferencja naukowa Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie: „Rola
data: 2015-06-15
promocji zdrowia i profilaktyki w chorobach nowotworowych”
Stosujemy się do standardu
HONcode dla wiarygodnej
informacji zdrowotnej:

Tagi: Porfilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka raka piersi
Władze Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie pragną Państwa
serdecznie zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „Rola promocji zdrowia
i profilaktyki w chorobach nowotworowych”, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2015 r. w

sprawdź tutaj.

siedzibie organizatora przy ul. Rostafińskich 4. Współorganizatorami konferencji są Wojewódzka
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie oraz Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy.
Zal._1._Program.pdf
czytaj więcej

data: 2015-03-27

Rusza międzynarodowa Kampania Zrób test na RAS

Badanie biomarkerów ma kluczowe znaczenie dla poprawy wskaźników przeżycia u chorych z rozpoznanym
przerzutowym rakiem jelita grubego. 24.032015 rusza międzynarodowa Kampania Zrób test na RAS.
czytaj więcej

data: 2015-02-11

Nutrico. Bezpłatne konsultacje z zakresu żywienia dożylnego i dojelitowego

Tagi: Żywienie dożylne, Żywienie dojelitowe, Nutrico Sosnowiec

Bezpłatne konsultacje z zakresu żywienia dożylnego i dojelitowego.
czytaj więcej

Leczenie przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego u chorych na raka piersi. e-learning dla lekarzy.
data: 2015-02-05

E-LEARNING DLA LEKARZY
Portal Onkologia Hematologia- Online zaprasza wszystkich zainteresowanych LECZENIEM PRZERZUTÓW DO
OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO u CHORYCH NA RAKA PIERSI do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi
autorstwa dr hab. n. med. Anny Niwińskiej i dr hab. n. med. Marii Litwiniuk.
czytaj więcej

Program Wielkopolskich Warsztatów Onkologii Ginekologicznej, Poznań 22-23.05.2015

data: 2015-02-04

Tagi:
W dniach 22-2 3 maja odbędą się II Wielkopolskie Warsztaty Onkologii Ginekologicznej „Leczenie nowotworów
ginekologicznych” - Poznań, Green Hotel Komorniki.
markwitz-program-www-15-internet.pdf
czytaj więcej

III Konferencja ,,Kontrowersje w Onkolologii'', Warszawa 27-28.02.2015

data: 2015-01-28

Tagi: Kontrowersje, onkologia, konferencja2015
III Konferencja ,,Kontrowersje w Onkolologii'', Warszawa, 27-28 lutego 2015
czytaj więcej
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