
 

 

 

 

 

 

 

 

Greifswald, dnia 27 września 2021 r. 

Szanowni Państwo, 

Temicare jest projektem polsko-niemieckiej współpracy, którego celem jest poprawa 

zaopatrzenia pacjentów pediatrycznych w zakresie onkologii i hematologii w układzie 

transgranicznym.  

W oparciu o połączenie telemedyczne wykorzystujemy medyczną wiedzę ekspercką 

zaangażowanych instytucji, m. in. aby transgranicznie omawiać przypadki medyczne 

oraz aby zrealizować różne oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego.   

Z przyjemnością przedstawimy bliżej nasz projekt, dlatego serdecznie zapraszamy 

na naszą pierwszą  

konferencję online o projekcie, która odbędzie się dnia 19 października 2021 r. 

w godzinach od 9:00 do 13:00. 

Forum będzie prowadzone w języku polskim i niemieckim. Będzie możliwość 

zadawania pytań, prowadzenia dyskusji i zgłaszania sugestii. 

Bardzo się cieszymy na Państwa zainteresowanie i uczestnictwo i jesteśmy w kwestii 

dalszych informacji do Państwa dyspozycji. 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 Prof. Holger Lode            Prof. Tomasz Urasiński               Dr Aleksandra Wieczorek 

                                                 

 

 



 

 

 

 

Program 

 
Godz. 9.00: kooperacja Temicare: przedstawienie projektu  

 Zaangażowane podmioty oraz cele polsko-niemieckiego Centrum Onkologii i 
Hematologii Dziecięcej 

 przedstawienie dotychczasowych i przyszłych działań 
 

 Grupy docelowe: podmioty z dziedziny służby i polityki zdrowia, personel lekarski i 
pielęgniarski oraz studenci zainteresowani ofertami doskonalenia zawodowego   
 

 

Godz. 10:30 Family Forum 
 „Dzień otwartych drzwi - online” - przedstawienie placówek partnerskich wraz z ich 

specjalizacjami i ofertami na miejscu 

 Jak Temicare poprawia leczenie pacjentów - aktualne i planowane działania 

 Oferty dla rodzin: przedstawienie inicjatyw i stowarzyszeń celem wsparcia i 
usieciowienia  
 

 Grupa docelowa: dotknięte rodziny 
 

 

Godz. 12:00 Prawne warunki ramowe i możliwości współpracy transgranicznej 
 Przedstawienie rezultatów opinii prawnej sporządzonej przez kancelarię BSJP  

 dotyczącej kwestii ochrony danych i finansowania w ramach transgranicznych 
konsultacji medycznych i ofert doskonalenia zawodowego 

 
 Grupy docelowe: podmioty z dziedziny służby i polityki zdrowia, rodziny, osoby 

zainteresowane ofertami doskonalenia zawodowego, inne kliniki zainteresowane 
partnerstwem, podmioty planujące podobne projekty  

 
 

Dane dostępu do udziału w konferencji na Zoomie:  

Meeting-ID: 672 8843 0080 Kod dostępu: 911444 

https://eu01web.zoom.us/j/67288430080?pwd=TjNpTzExVUlzTjYrN1N2Vjl0L3l1Zz09 

Dane te znajdują się także na naszej stronie internetowej www.temicare.pl  w zakładce 

„Aktualności”.  
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