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Pierwsze w Radomiu 

Warsztaty Terapii Simontonowskiej 

 

 

Zapraszamy na pierwsze warsztaty Terapii Simontonowskiej w Radomiu! 

Warsztaty organizowane są pod patronatem Centrum Psychoonkologii UNICORN. 

Poniższa informacja o terapii oraz o programie warsztatów pochodzi ze strony Stowarzyszenia 

UNICORN: www.unicorn.org.pl.  

Terapia Simontonowska jest programem dr Carla Simontona składającym się z metod i technik 

poznawczo-behiawioralnych o dowiedzionej skuteczności w terapii onkologicznej. Stanowi 

uzupełnienie konwencjonalnego leczenia medycznego. Praca z przekonaniami pozwala na poprawę 

funkcjonowania emocjonalnego, poprawę jakości życia, a także osiąganie lepszych wyników terapii. 

Podczas warsztatu dowiesz się miedzy innymi: 

 jak powstają myśli i emocje, 

 jak wpływać na przekonania i postawy, 

 jak zdrowo myśleć i wspierać swój układ odpornościowy, 

 jak radzić sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami (poczucie winy, lęk, uraza, złość, 

zamartwianie się), 

 jak stworzyć swój osobisty plan zdrowienia, 

 na czym polega mądre wsparcie. 

Terapia Simontowska jest oparta na teorii uczenia się – wychodzi z założenia, że każdy człowiek – a 

więc również pacjenci onkologiczni – posiada różne, wykształcone w toku życia przekonania i 

postawy, które wpływają na powstawanie emocji i podejmowane działania, a czasem powodują 

wysoki poziom stresu emocjonalnego. 

Niezdrowe przekonania i postawy wobec leczenia onkologicznego mogą prowadzić do niechęci w 

podejmowaniu leczenia, nawet gdy rokowanie jest pomyślne. W Terapii Simontonowskiej 

formułowanie zdrowych przekonań i postaw wobec leczenia oraz budowanie nadziei pacjenta jest 

http://www.unicorn.org.pl/
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głównym celem interwencji terapeutycznej. Częścią interwencji jest również modyfikacja stylu życia 

na zdrowszy w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu nowotworu oraz szeroko pojętej profilaktyki. 

Wyjątkową cechą charakterystyczną Terapii Simontonowskiej jest kształtowania umiejętności 

samopomocowych. Po zakończeniu terapii uczestnicy będą potrafili sami sobie pomóc w różnych 

sytuacjach, już bez konieczności interwencji psychologicznej.  

Efektem udziału w warsztatach jest między innymi: 

 wzrost zaangażowania chorego w proces leczenia i zwiększenie wiary w jego skuteczność, 

 lepsza komunikacja między chorym, rodziną a personelem medycznym, 

 umiejętność czerpania radości z życia mimo choroby, 

 poprawa jakości życia i ogólnej kondycji psychicznej, 

 pomoc w radzeniu sobie z bólem wynikającym z choroby i samego procesu leczenia. 

Prowadząca warsztaty: 

Specjalista psychoonkolog mgr Iwona Rutka 

Kiedy i gdzie? 

Zajęcia odbywają w Centrum Wolontariatu Międzynarodowego Arka w Radomiu – ul Kelles-Krauza  

19.  

Jest to również hotel dla pacjentów Radomskiego Centrum Onkologii, którzy nie wymagają 

hospitalizacji podczas leczenia. 

Termin 

21-25 października 2019 r. (poniedziałek-piątek godzina 14.00-18.00) 

Ważne, aby uczestnicy brali udział we wszystkich częściach warsztatu. 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach – skontaktuj się z nami: 

MAIL: j.fafara@onkologiaradom.pl 

TELEFON: 790–314-821 

Dla Kogo? 

Warsztat przeznaczony jest dla osób chorujących onkologicznie oraz ich bliskich. Uczestnicy 

warsztatu nie muszą być pacjentami Radomskiego Centrum Onkologii. 

Warsztat jest częściowo współfinansowany przez uczestników. Koszt uczestnictwa dla pacjentów 

i ich bliskich wynosi 200 zł (w tym 23% vat) Pozostałe koszty organizacji pokrywa Radomskie 

Centrum Onkologii. 


