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Szanowni Państwo,   

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, której patronem i przewodnikiem będzie ks. Eugeniusz 

Dutkiewicz SAC. W 20 rocznicę Jego śmierci chcemy wspólnie przyjrzeć się opiece hospicyjnej z perspektywy 

czasu, odpowiedzieć na pytanie, jak dziś udaje się realizować „drogowskazy hospicyjnej gościny serca”, które 

nam pozostawił.  

Ksiądz Dutkiewicz mówił o tym, że w ruchu hospicyjnym muszą powstawać coraz sprawniejsze formy opieki, 

a także różne modele pracy. Trzeba się jednak zastanowić, jak w te organizacyjne struktury wlać 

niepowtarzalne poświęcenie, które wielokrotnie widzę u naszych hospicjantów.  

Jak dziś łączyć wymagania potrzeby i wymagania formalne z ideami filozofii hospicyjnej? Jakie stoją przed 

nami wyzwania i możliwości? Zapraszamy do wspólnej dyskusji, inspirowanej myślami ks. Eugeniusza 

Dutkiewicza.  

Pierwszy dzień konferencji rozpoczną warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek i opiekunów sprawujących opiekę 

nad chorymi w hospicjach stacjonarnych, domowych oraz poradniach medycyny paliatywnej. Ich tematyka 

będzie obejmowała aspekty medyczne, związane z leczeniem bólu u pacjentów, jak i pozamedyczne, 

dotyczące wsparcia członków zespołów opiekuńczych, co ma szczególne znaczenie po czasie pandemii, który 

stanowił duże wyzwanie dla pracowników.  

Dalsza część dnia koncentrować się będzie wokół współczesnych wyzwań opieki paliatywno-hospicyjnej w 

kontekście przemian, które nastąpiły od czasu jej powstania w Polsce. Punktem wyjścia będą jej założenia, 

leżące u podstaw codziennej działalności hospicjów, starających się łączyć idee z rosnącymi wymaganiami 

formalnymi.  

Drugi dzień konferencji będzie składał się z dwóch sesji, poruszających kwestie interdyscyplinarnej opieki 

paliatywno-hospicyjnej z perspektywy medycznej – lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, oraz 

pozamedycznej – związanej ze wsparciem psychologicznym i socjalnym. Takie całościowe ujęcie, 

wyróżniające opiekę paliatywno-hospicyjną, pozwala na prezentację nowych możliwości, które pojawiają się 

w jej obszarze i wzajemnie uzupełniają.  

Z wyrazami szacunku, 
 

prof. dr hab. med. Monika Lichodziejewska-Niemierko  
Kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej  

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 

         dr n. społ. Anna Janowicz 
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej 

 



 

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
Łąkowa 1-2 
16-17 września 2022  
 

PROGRAM  
 
DZIEŃ I 
Drogowskaz dnia: 
VIII. Chory szuka dla siebie przestrzeni, w której mógłby się 
porozumieć z otoczeniem. Tej przestrzeni nie tworzy żadna 
instytucja, ale ludzie, którzy umieją czytać słowa i gesty tych 
chorych. Medycyna hospicyjna kształtuje nowe postawy i 
sposoby bycia  przy umierającym, a co najważniejsze – 
stawia wysoki próg wymagań dotyczących wewnętrznej 
kultury. ks. E. Dutkiewicz SAC 
11.00-15.00 Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa: 
konferencja „Sytuacja chorego i jego bliskich w ostatniej 
fazie choroby otępiennej” – transmisja online konferencji w 
Warszawie i połączenie z ekspertami w Gdańsku – dla 
chętnych 
12.00-14.30 WARSZTATY 
10.00-12.00  Rejestracja dla uczestników warsztatów 
11.30-15.00  Bufet kawowy 
13.00-15.00  Rejestracja uczestników 
14.30-15.30  Lunch 
15.30-15.45  Otwarcie konferencji – dr Anna Janowicz 
15.45–16.10  Wykład inaugurujący – „Podróż tysiąca mil 
zaczyna się od jednego kroku” - drogi i rozdroża opieki 
paliatywnej – dr Aleksandra Modlińska 
16.10–17.30  SESJA I - ks. Eugeniusz Dutkiewicz, Dudek, 
"Chudy", Pallotyn, założyciel OFRH… - jaki był, jak go 
pamiętam. Moderator: dr Anna Janowicz 
17.10-17.40 Dyskusja  
17.40-18.00 Nagrody im. ks. E. Dutkiewicza SAC 

WARSZTATY: 
1. Jak rozpoznać reakcje pacjenta lub jego bliskich 

spowodowane wpływem traumatycznych 
wydarzeń? Co można zrobić?, mgr Anna Wyszadko 

2. Jak dbać o siebie w niepewnych czasach?, dr Maria 
Rogiewicz 

3. SLA – oczyszczanie dróg oddechowych, dr Anna 
Pyszora 

4. Aplikacja dzienniczek bólu – czy w końcu mamy 
szansę na skuteczną walkę z bólem?, dr Izabela 
Kaptacz, mgr Małgorzata Kulas 

DZIEŃ II 
Drogowskaz dnia: 
VII. Oczywiście w ruchu hospicyjnym muszą powstawać 
coraz sprawniejsze formy opieki, a także różne modele 
pracy. Trzeba się jednak zastanowić, jak w te organizacyjne 
struktury wlać niepowtarzalne poświęcenie, które 
wielokrotnie widzę u naszych hospicjantów. ks. E. 
Dutkiewicz SAC 
9.30-13.00 Bufet kawowy 
10.15-10.45 Wykład wprowadzający – dokąd zmierzamy z 
pacjentem u kresu życia?  
10.45-12.00 SESJA II 
10.45-11.05 Wyzwania etyczne w opiece - aspekty prawne, 
dr Leszek Pawłowski 
11.05-11.25 Wyzwania w pracy pielęgniarki paliatywno-
hospicyjnej, dr Izabela Kaptacz 
11.25-11.40 „Zauważ, zrozum, wesprzyj - #podarujurlop” – 
o wytchnieniu dla opiekunów rodzinnych, dr Anna Janowicz 
11.40-11.55 By zostały dobre wspomnienia… O procesie 
odchodzenia i żałoby z perspektywy rodziny pacjenta i 
personelu medycznego,  mgr Agnieszka Paczkowska 
11.55-12.10 Dyskusja 
12.10-12.45 Lunch 
12.45-14.50 SESJA III 
12.45-13.05 Rozmowa o granicach terapii i celach opieki 
jako kluczowy element wspólnego podejmowania decyzji , 
prof. dr hab. Monika Lichodziejewska – Niemierko 
13.05-13.25 Żywienie chorego w opiece paliatywnej, Ida 
Hoffman 
13.25-14.05 wykład medyczny 
14.05-14.25 Opieka paliatywna i hospicyjna - standardy 
organizacyjne i proponowane zmiany w 2022 r., dr hab. 
Wojciech Leppert, prof. UMP 
14.25-14.40 Dyskusja  
14.40-14.50 Zamknięcie konferencji – losowanie nagród  
 

 
 



 

Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich – 

konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska  

16 września 2022 r. godz. 11.00 – 15.00 
(transmisja online) 

PROGRAM: 

 

11.00 – 11.05 Otwarcie konferencji i powitanie gości – 

prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich 

11.05 – 11.10 Powitanie gości przez przedstawicieli 

współorganizatora konferencji – Mirosława 

Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Alzheimer Polska i 

Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO oraz 

Zygmunt Wierzyński, prezes Alzheimer Polska 

11.10 – 11.25 Pomoc samorządu dla chorych i opiekunów 

osób z otępieniem – dr hab. Beata Bugajska, prof. US, 

dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Szczecin 

11.35-11.50 Jak wygląda opieka w warunkach domowych – 

Bożena Nowicka, prezeska Bydgoskiego Stowarzyszenia 

Opieki Nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego 

12.00-12.15 Jak wygląda opieka w dziennych domach 

pobytu – Sylwia Grzelczak, terapeutka w Ośrodku 

Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Osób z Chorobą 

Alzheimera prowadzonym przez Wielkopolskie 

Stowarzyszenie Alzheimerowskie 

12.25-12.40 Jak wygląda opieka nad chorym w domach 

opieki całodobowej – Maria Leszczyńska, prezeska 

Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą 

Alzheimera 

12.50-13.10 Przerwa 

 

 

 

13.10-13.25 Sytuacja chorego i opiekuna w kontekście 

zachodzących zmian zdrowotnych i psychologicznych. Jak 

chory leżący wpływa na życie rodzinne – prof. dr hab. n. 

med. Tadeusz Parnowski, specjalista z dziedziny psychiatrii i 

psychogeriatrii 

13.35-13.50 Dostępne formy opieki w domu pacjenta – dr 

n. med. Magdalena Dawgiałło, lekarz specjalista medycyny 

rodzinnej 

14.00-14.15 Rola grup wsparcia dla opiekunów osób z 

demencją w końcowej fazie choroby – model Łódzkiego 

Towarzystwa Alzheimerowskiego – Maja Maciaszczyk, 

kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy dla 

Osób z Chorobą Alzheimera 

14.25.-14.40 Osoby żyjące z demencją i ich opiekunowie 

rodzinni w Polsce i innych krajach – Mirosława 

Wojciechowska-Szepczyńska, członkini Komisji Ekspertów 

ds. Osób Starszych przy RPO oraz Alzheimer Polska 

14.50 – 15.00 Podsumowanie, podziękowanie, zakończenie 

– prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, 

Barbara Imiołczyk, dyrektorka Centrum Projektów 

Społecznych. 
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