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JESIENNE KONFERENCJE I SZKOLENIA
SEMINARIUM DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU
Forum Hospicjów Polskich zaprasza wraz z TPCH Hospicjum św.Łazarza do udziału w
Seminarium koordynatorów wolontariuszy lub osoby, które są zainteresowane utworzeniem
zespołu wolontariuszy w najbliższej przyszłości. Seminarium odbędzie się w dniach 24 – 26
sierpnia 2018 r. w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Liczba uczestników szkolenia jest
ograniczona do 35 osób. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w
szkoleniu jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, natomiast nie zapewniają i
nie finansują zakwaterowania oraz kosztów podróży. Zgłoszenia do 15 sierpnia 2018 roku.
Karta zgłoszeń w załączeniu.
Ramowy program
piątek 24 sierpnia 2018 r.
godz. 16.30 – 17.00
godz. 17.00 – Poznajmy się - mówią uczestnicy spotkania.
godz. 18.30 – kolacja
godz. 19.00 - Stan wolontariatu hospicyjnego w chwili obecnej.
sobota 26 sierpnia 2017 r.
godz. 8.00 – Msza Św. w Arce Pana
godz. 8.45 – śniadanie
Forum Dyskusyjne I „Formy wolontariatu hospicyjnego: opiekunów chorych,
pomocników biurowych, gospodarczych i akcyjnych”
godz. 9.15 Wprowadzenie
godz. 9.35 – Dzielenie doświadczeń uczestników spotkania
godz. 10.30 - Podsumowanie
godz. 11.00 – przerwa kawowa
Forum II „Wolontariat w Opiece Domowej”.
godz. 11.30 – Wprowadzenie
godz. 11.50 – Dzielenie doświadczeń uczestników spotkania
godz. 12.30 – Podsumowanie.
godz. 13.00 – obiad
Forum dyskusyjne II „Problemy Organizacyjne”
godz. 14.00 – Wprowadzenie
godz. 14.20 – Dyskusja
godz. 15.30 – Podsumowanie z stworzeniem listy zgłoszonych problemów
godz. 16.00 – przerwa kawowa
Forum III „Wolontariat w Hospicjum Stacjonarnym”.
16.30 – Wprowadzenie
16.50 – Spotkanie dyskusyjne z wolontariuszami i pracownikami Hospicjum św. Łazarza
18.00 – Podsumowanie

godz. 18.30 – Kolacja
niedziela 27 sierpnia 2017 r.
godz. 8.00 Poranna kawa
Forum dyskusyjne IV - Wolontariat parafialny
godz. 9.00 Wprowadzenie
godz. 9.20 - Dzielenie doświadczeń uczestników spotkania
godz. 10.40 – Podsumowanie.
godz. 11.15 – Msza Św. w kaplicy Hospicjum św. Łazarza
godz. 12.30 – Promocja wolontariatu hospicyjnego – wypracowanie projektu wspólnych
działań Hospicjów w tygodniu obchodów światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej
8-12 października 2018 r.
godz. 13.30 - Posiłek
Więcej informacji o programie i jego realizacji zostanie przesłane w kolejnym Liście
Hospicyjnym w ostatnim tygodniu lipca. Zgłoszenia na dołączonym formularzu należy
przesłać do dnia 15 sierpnia 2018 roku na adres: Jolanta Stokłosa TPCH Hospicjum im. św.
Łazarza, ul. Fatimska 17. 31-831 Kraków, faxem: 12 641 46 59 lub
mailem:stoklosa@hospicjum.org
HOSPICYJNE SYMPOZJUM NAUKOWE w KIELCACH
Hospicjum Domowego dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu z okazji 30 lecia
działalności organizuje 8 września 2018 r. Hospicyjne Sympozjum Naukowe pt. „Godność
człowieka – sens opieki hospicyjnej”. Miejsce: Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Nowy Świat 32 A Kielce.
KONFERENCJA POMORSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
Pomorskie Hospicjum Dla Dzieci zaszczyt zaprosić do udziału na mamy zaszczyt zaprosić do
udziału w interdyscyplinarnej konferencji o tematyce paliatywnej, która z jednej strony będzie
naukowym ukoronowaniem naszej działalności, a z drugiej wytyczy nowe drogowskazy na
kolejne lata pracy. Konferencja jest organizowana z okazji 10 – lecia Pomorskiego Hospicjum
dla Dzieci. Konferencja odbędzie się w dniach 7 – 8 września 2018 r. w Hotelu Mercure w
Gdańsku. Program konferencji, informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy
dostępne są na stronie https://konferencjaphd.pl/
Konferencja skierowana jest do praktyków z różnych dziedzin medycyny. Podczas
konferencji omawiane będą między innymi następujące zagadnienia: mowa ciała ludzi
umierających, emocje o seksualność niepełnosprawnej młodzieży, medycyna wobec różnic
kulturowych w aspekcie pielęgnacji i wsparcia.
Kontakt: Dorota Kaszubowska, tel. +48 722 110 485,
e-mail: dorota.kaszubowska@pomorskiehospicjum.pl
XI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WOLONTARIATU HOSPICYJNEGO
Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu zaprasza wolontariuszy medycznych i
niemedycznych, lekarzy, pielęgniarki, duszpasterzy hospicjów, księży diecezjalnych i
zakonnych, alumnów seminariów duchownych, studentów i młodzież, osoby zainteresowane
służbą chorym, ich rodzinom i osieroconym na kolejną konferencje wolontariatu
hospicyjnego pod hasłem „ DARMO DOSTALIŚCIE - DARMO DAWAJCIE ”. Termin
konferencji 12 – 14 . X. 2018r., miejsce - WSB Radom ul. Kolejowa 22. Punkty edukacyjne
dla lekarzy. Program od 25.09.2018 na stronie:www.hospicjum.radom.pl
Opłata konferencyjna, materiały edukacyjne, noclegi, wyżywienie – DAR SERCA.
Zgłoszenia do 7 października 2018r. na adres: Hospicjum Królowej Apostołów, ul. Wiejska
2, 26-600 Radom lub hospes@hospicjum.radom.pl tel./fax.483668144, 667090213

IV KONFERENCJA HOSPICJUM IM. KS. E.DUTKIEWICZA SAC
Gdańsk, 5–6 października 2018 w Europejskim Centrum Solidarności
Fundacja Hospicyjna zaprasza do udziału w IV Konferencji Hospicjum im. ks. E.
Dutkiewicza SAC, która odbędzie się w dniach 5–6 października 2018 roku w Gdańsku.
Tematem przewodnim spotkania są „Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia”. W
ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone
różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą,
zagrażającą życiu. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Robert Twycross, jeden z pionierów
opieki paliatywnej.
Szczególną okazją do naukowej refleksji, wymiany doświadczeń i debaty na temat sytuacji i
wyzwań współczesnej opieki u kresu życia będzie 35. rocznica utworzenia w Gdańsku
domowego zespołu hospicyjnego, działającego dziś jako Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. W pierwszym dniu konferencji zostanie odprawiona
Msza św. w kaplicy w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. Mikołaja Kopernika 6,
Gdańsk, po której uczestnicy spotkają się na uroczystej kolacji w Hotelu Mercure Gdańsk
Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22.
VII SYMPOZJUM „POSTEPY W LECZENIU BÓLU”
Komitet Naukowego i Komitet Organizacyjny zapraszają do udziału w VII Sympozjum
„Postępy w leczeniu bólu”, które odbędzie się 4–6 października 2018 r. w Zakopanem. Celem
spotkania będzie prezentacja nowości w zakresie diagnostyki i leczenia bólu. Na zakończenie
sympozjum odbędzie się 6 października w sobotę Sesja plenarna: Medycyna paliatywna i
etyka w medycynie bólu.
Prowadzenie: Krystyna De Walden–Gałuszko, Wiesława Pokropska, Marek Kowalczyk
godz. 11.00 Dylematy terapii daremnej - Janusz Andres
godz. 11.15 Stres a ból - Marek Kowalczyk
godz. 11.30 Misje i zasady ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki przeciwbólowej - Jadwiga
Pyszkowska
godz. 11.45 Czy aktywne podejście paliatywne może stanowić rzeczywistą alternatywę dla
leczenia skoncentrowanego na konkretnym przewlekłym schorzeniu w jego schyłkowej fazie?
- Iwona Filipczak-Bryniarska
godz. 12.00 - Autonomia chorego, lekarza, a może rodziny? Dylematy współczesnej
medycyny (Teresa Weber-Lipiec)
IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA "KOMUNIKACJA WYZWANIEM
WSPÓLCZESNEJ MEDYCYNY
Termin i miejsce: 17.11.2018 − Aula Collegium Anatomicum, Jaczewskiego 4, 20-954
Lublin, woj. lubelskie
Organizatorzy: Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Chodźki 7 (DS. Nr 3), 20-093 Lublin e-mail: komunikacja.umlub@gmail.com
http://www.komunikacja.umlub.pl
Specjalizacje: Medycyna paliatywna, Transplantologia kliniczna
Rejestracja: Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Chodźki 7 (DS. Nr 3) 20-093 Lublin e-mail: komunikacja.umlub@gmail.com
strona www: http://www.komunikacja.umlub.pl .
W programie między innymi: transplantologia – wyzwanie medyczne i społeczne, aktualność
modelu kształcenia zawodów medycznych w oparciu o relację Mistrz – Uczeń, obraz
medycyny w mediach – wpływ na komunikację w relacji lekarz – pacjent, specyficzne
potrzeby pacjentów z rożnych grup religijnych i wyznaniowych, psychospołeczno- duchowy

model opieki nad pacjentem, prawo medyczne a etyka lekarska – dylematy, holistyczne
podejście do pacjenta a dehumanizacja w medycynie, prawa pacjenta a prawa lekarza,
daremna terapia- aspekty etyczne i komunikacyjne
FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Termin:23.11.2018 - 24.11.2018
Miejsce:Warszawa
Kierownictwo naukowe: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, dr n. med. Tomasz
Dzierżanowski
Organizator logistyczny i merytoryczny: Wydawnictwo Termedia
Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy: Pracownia Medycyny Paliatywnej Katedra
Onkologii UM w Łodzi, Oddział Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Polskie Towarzystwo Medycyny
Paliatywnej
Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o., ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań,
tel./faks +48 61 656 22 00, szkolenia@termedia.pl
KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE OPIEKI PALIATYWNEJ I PROPEDEUTYKI
MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Kurs skierowany jest do: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, kapelanów,
opiekunów niemedycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych świadczeniem
specjalistycznej opieki paliatywnej nad chorymi i ich rodzinami.
Program kursu jest zgodny z wymogami rozporządzenia Min. Zdr. ws. świadczeń z zakresu
opieki paliatywnej kontraktowanych w NFZ.
Kurs czterodniowy odbędzie się w dniach: 20, 21, 27 i 28 październik 2018. Zajęcia w soboty
odbywają się w godzinach: 9:00 - 19:15, a w niedziele w godzinach: 9:00 - 16:00. Łącznie 40
godzin edukacyjnych.
MIEJSCE kursu: biurowiec "OPAL" w Katowicach - wejście od ul. Jana III Sobieskiego 11.
Sala konferencyjna C (I piętro).
ORGANIZATOR KURSU: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach.
Biuro kursu: Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OPALMED 40-740 Katowice, Warmińska
11B/16; telefon: 609 27 54 13 (w godzinach 9.00-17.00);
KIEROWNIK KURSU: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska specjalista medycyny paliatywnej
Zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie na adres:
email: opalmed@akademiamedycynypaliatywnej.pl
OPŁATA za kurs: 600 zł do 5 października 2018.
Dane do przelewu:
na konto: PKO BP SA nr rachunku: 50 1020 5558 1111 1267 6180 0020
Dane Odbiorcy: Ośrodek Konsultacji i Kształcenia OPALMED Pyszkowska Jadwiga, ul.
Warmińska 11B, m.16, 40-740 Katowice. W tytule wpłaty dopisać: kurs OP, imię i nazwisko
uczestnika
WARUNKI ZALICZENIE KURSU: Aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach w 40godzinnym programie edukacyjnym z testowym zaliczeniem 10 tematów programowych
kursu. Uczestnicy szkolenia, po spełnieniu warunków jw., otrzymują zaświadczenie o
ukończeniu kursu (lekarze 40 pkt. edukacyjnych).
Liczba uczestników kursu jest ograniczona, decyduje kolejność na liście zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian kolejności wykładów i odwołanie szkolenia w/w
terminach.

