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Dzia?alno??:
Zak?ad Psychoonkologii w ?wi?tokrzyskim Centrum Onkologii rozpocz?? dzia?alno?? 2 stycznia 2018 na bazie
funkcjonuj?cej dotychczas Konsultacyjnej Poradni Psychiatrycznej, Poradni Pomocy Psychologicznej oraz
Pracowni Terapii Zaj?ciowej. W Zak?adzie zatrudnionych jest: dwóch lekarzy psychiatrów, o?miu psychologów,
terapeuta zaj?ciowy, instruktor terapii zaj?ciowej, pracownik socjalny oraz trener szkole? w zakresie
psychoonkologii. Z naszych us?ug korzystaj? pacjenci onkologiczni, ich bliscy oraz wszystkie osoby ze
skierowaniem (od lekarza prowadz?cego lub pierwszego kontaktu).
W ramach Zak?adu Psychoonkologii funkcjonuje:
Poradnia Zdrowia Psychicznego [2]
Poradnia Pomocy Psychologicznej [3]
Pracownia Terapii Zaj?ciowej [4]
Pracownik Socjalny [5]
Aby skorzysta? z naszych us?ug nale?y uda? si?:
- do lekarza psychiatry – bez skierowania, Rejestracja G?ówna ?CO tel. 41-367-42-08.
- do psychoterapeuty, psychologa – skierowanie, Rejestracja G?ówna ?CO tel. 41-367-42-08.
- do Pracowni Terapii Zaj?ciowej pacjenci leczeni stacjonarnie mog? si? zg?asza? indywidualnie lub na
wniosek lekarza.
- do pracownika socjalnego pacjenci leczeni stacjonarnie mog? si? zg?asza? indywidualnie. lub na wniosek
lekarza.
Prowadzimy równie? dzia?alno?? edukacyjn? (wyk?ady, warsztaty) dla lekarzy, piel?gniarek, studentów i osób
zainteresowanych problematyk? psychoonkologiczn? i profilaktyk? zdrowia psychicznego. Aktualnie prowadzimy
badania naukowe dotycz?ce zastosowania i wp?ywu Programu Simontona, Racjonalnej Terapii Zachowania i na:
ocen? poznawcz? w procesie radzenia sobie ze stresem, optymizm, l?k i nadziej?. Wyniki bada? s? prezentowane
na konferencjach krajowych i mi?dzynarodowych i publikowane w czasopismach krajowych oraz
mi?dzynarodowych. Planujemy poszerzy? zakres ?wiadczonych us?ug o promocj? zdrowia psychicznego i
organizacj? konferencji naukowych z zakresu psychoonkologii i profilaktyki zdrowia.
Oferujemy nast?puj?ce formy pomocy psychologiczno - terapeutycznej:

pomoc psychiatryczna (diagnoza, profilaktyka, leczenie)
porada psychologiczna
porada diagnostyczna
rozmowa wspieraj?ca
sesja psychoterapii indywidualnej
sesja psychoterapii grupowej
grupa wsparcia psychospo?ecznego
psychoedukacja
Program Simontona
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Racjonalna Terapia Zachowania
Terapia zaj?ciowa
Pomoc socjalna
Wspó?pracujemy z:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne www.psychiatria.org.pl [6]
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne www.ptpo.org.pl [7]
?wi?tokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy www.morawica.com.pl [8]
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie www.ipin.edu.pl [9]
?wi?tokrzyski Klub Amazonki www.amazonki-kielce.pl [10]
Stowarzyszenie M??czyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego Oddzia?
?wi?tokrzyski www.onkol.kielce.pl [11]
Polskie Towarzystwo Terapii EMDR www.emdr.org.pl [12]
Polskie Towarzystwo Psychologiczne www.ptp.org.pl [13]
Wydzia? Pedagogiczny i Artystyczny UJK www.ujk.edu.pl [14]
Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-ilko - O/Kielce www.polilko.pl [15]
Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlek?? Bia?aczk? Szpikow? www.spbs.com.pl
[16]
Hospicjum Domowe dla Dzieci i Doros?ych im. ?w. Franciszka z Asy?u w Kielcach
www.katolickiehospicjumkielce.pl [17]

Centrum [18]
Source URL: https://onkol.kielce.pl/pl/centrum/zaklad-psychoonkologii
Links
[1] https://onkol.kielce.pl/pl/centrum/zaklad-psychoonkologii
[2] https://www.onkol.kielce.pl/pl/centrum/poradnia-zdrowia-psychicznego
[3] https://www.onkol.kielce.pl/pl/centrum/poradnia-pomocy-psychologicznej-0
[4] https://www.onkol.kielce.pl/pl/centrum/pracownia-terapii-zajeciowej
[5] https://www.onkol.kielce.pl/pl/centrum/pracownik-socjalny
[6] http://www.psychiatria.org.pl
[7] http://www.ptpo.org.pl
[8] http://www.morawica.com.pl
[9] http://www.ipin.edu.pl
[10] http://www.amazonki-kielce.pl
[11] http://www.onkol.kielce.pl
[12] http://www.emdr.org.pl
[13] http://www.ptp.org.pl
[14] http://www.ujk.edu.pl
[15] http://www.polilko.pl
[16] http://www.spbs.com.pl
[17] http://www.katolickiehospicjumkielce.pl
[18] https://onkol.kielce.pl/pl/sekcja/centrum

Page 2 of 2

