
Debata Walka z nowotworem prostaty w 

województwie dolnośląskim 28.05.2012 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

oraz  

Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” 

organizator ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej na temat nowotworu 

prostaty „Prostata na lata” 

mają zaszczyt zaprosić  

na debatę zdrowotną pt.  

„Walka z nowotworem prostaty w województwie dolnośląskim”,  

która odbędzie się 28 maja 2012r., o godz. 10:00  

w sali sesyjnej sejmiku Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu 

  

Debata w Urzędzie Marszałkowskim ma na celu znalezienie najlepszych rozwiązań 

pozwalających na realną walkę z nowotworem prostaty w województwie śląskim oraz 

podkreślenie wiodącej roli profilaktyki oraz edukacji społeczeństwa. Spotkanie służyć 

będzie popularyzowaniu m.in. poprzez media, wiedzy na temat nowotworu prostaty 

zarówno wśród mieszkańców, jak i przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, jak również wypracowaniu wspólnego stanowiska, dotyczącego walki 

z tym nowotworem w województwie. Rezultatem podjętych działań ma być 

zwiększenie wykrywalności zmian nowotworowych oraz odsetka osób leczonych na 

wczesnym etapie choroby, co prowadzi do zmniejszenia umieralności z powodu 

nowotworu prostaty. 

Udział w debacie wezmą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostw 

Powiatowych, Służb Mundurowych, konsultanci wojewódzcy ds. urologii i onkologii, 

specjaliści z placówek medycznych na terenie województwa, przedstawiciele NFZ, 

WSSE, OIL, OIPiP, WOMP, Fundacji, a także media. 



PRELEGENCI: 

 prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz – Dyrektor Naczelny Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ordynator Oddziału Chemioterapii,  

 prof. dr hab. Romuald Zdrojowy – Ordynator Oddziału Onkologii Urologicznej, 

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,  

 dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż – Konsultant Wojewódzki ds. Onkologii 

Klinicznej,  

 dr n. med. Jerzy Sokołowski – Konsultant Wojewódzki ds. Urologii,  

 dr n. med. Maria Jagas – Konsultant Wojewódzki ds. Radioterapii 

Onkologicznej,  

 dr. n. med. Adam Maciejczyk – Kierownik Zakładu Teleradioterapii DCO, 

 Michał Dzięgielewski - Z-ca Dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiego 

Oddziału NFZ 

PROGRAM DEBATY:  

Prowadzący: Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” 

 

10:00 POWITANIE ZEBRANYCH GOŚCI 

10:15 O KAMPANII „PROSTATA NA LATA”. 

10:30 DANE EPIDEMIOLOGICZNE. 

Monitoring zachorowań i zgonów z powodu raka gruczołu krokowego. 

10:45 RAK PROSTATY – SPECYFIKA, PROFILAKTYKA I LECZENIE. 

- urologia 

- onkologia 

- radioterapia 

- nowoczesne metody leczenia 

12:00 FINANSOWANIE LECZENIA NOWOTWORU PROSTATY W 

WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM. 



12:20 DEBATA - PROFILAKTYKA I LECZENIE W WOJEWÓDZTWIE 

DOLNOŚLĄSKIM. 

Profilaktyka i leczenie w województwie, dyskusja na temat najlepszych rozwiązań 

12:50 PODSUMOWANIE – WNIOSKI Z DEBATY. 

13:00 ZAKOŃCZENIE DEBATY. 

Poczęstunek 

  

Udział w debacie jest bezpłatny. 

Prosimy o potwierdzanie udziału wysyłając mail na adres: 

konferencja@wygrajmyzdrowie.pl lub telefonicznie tel. 509478984 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - do pobrania 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 Jądra 

 Prostaty 

 Pęcherza 

 Nerki 

 

http://www.wygrajmyzdrowie.pl/files/uploads/Zg%C5%82oszenie%20debata%20Walka%20z%20notworem%20prostaty%20w%20woj.%20dolno%C5%9Bl%C4%85skim%2028.05.2012.doc
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/artykuly/13/rak-jadra
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/artykuly/14/rak-prostaty
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/artykuly/15/rak-pecherza
http://www.wygrajmyzdrowie.pl/artykuly/16/rak-nerki

