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Szanowni Państwo, 
Zapraszamy na konferencję Chore dziecko – chora rodzina. Holistyczna opieka nad terminalnie chorym dzieckiem i jego rodziną, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 15-16 października 2010 roku. Celem spotkania jest omówienie aspektów integralnej opieki nad chorym dzieckiem oraz jego rodzeństwem i rodzicami. Tematyka obejmie również pomoc dzieciom osieroconym.


Organizatorzy konferencji:	
 
Fundacja Hospicyjna, 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, 
Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.
	

Wykładowcy:
W sesjach pozamedycznych wykłady wygłoszą min.:
Bożena Winch, Małgorzata Kowalczyk, Józef Binnebesel, o. Filip Buczyński, 
W sesji medycznej: 
dr n. med. Mariola Lembas- Sznabel, dr med. Anna Borkowska, dr med. Agnieszka Szlagatys


Tematyka:

Konferencja będzie składała się z czterech sesji tematycznych:
I. Wolontariat: o wolontariacie na rzecz dzieci chorych oraz wolontariacie na rzecz dzieci osieroconych – jak przygotować wolontariuszy do pracy z dziećmi, w jaki sposób wolontariusze mogą pomagać dzieciom. 

II. Psycho- socjalne aspekty opieki: o możliwościach wsparcia psychologicznego rodzin podopiecznych hospicjum i w żałobie oraz negatywnych aspekty opieki i wsparcia w kontekście syndromu wyuczonej bezradności. 
W tej sesji przedstawione zostaną również propozycje współpracy w ramach prowadzonego przez Fundację Hospicyjną Funduszu Dzieci Osieroconych. Temu tematowi poświęcona jest także VII kampania „Hospicjum to też  Życie”. Działania dotychczas podjęte będą kontynuowane i rozwijane (w tym fundusze stypendialne). 
III. Etyczno-prawne aspekty opieki: uczestnicy konferencji mogą zgłaszać tematy, które powinny być podczas niej poruszone, przesyłając swoje propozycje do 10 września 2010 roku (informacja poniżej)
IV. Aspekty żywieniowe – nowe trendy: o żywieniu dietą przemysłową dzieci z hypotrepsją objętych opieką hospicjum domowego, leczeniu żywieniowym u dzieci przewlekle chorych, przeciwdziałaniu niedożywieniu u dzieci.


Zapraszamy przedstawicieli: 

- hospicjów dziecięcych, 
- ośrodków dla dorosłych mających w swej opiece dzieci, 
- ośrodków paliatywno-hospicyjnych zainteresowane proponowaną tematyką, w tym szczególnie ośrodków zajmujących się dziećmi osieroconymi. 
Konferencja ma być okazją do wymiany informacji, ale również podzielenia się doświadczeniami oraz dyskusji na tematy ważne dla ruchu hospicyjnego. 

Liczymy na obecność kierownictwa i administracji, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, kapelanów, wolontariuszy. Chcielibyśmy by konferencja była okazją do spotkania przedstawicieli wszystkich specjalności interdyscyplinarnej rodziny hospicyjnej.

Uwaga:

Podczas sesji „Etyczno-prawne aspekty opieki”, eksperci omówią wybrane problemy etyczno-prawne, z którymi się zetknęliście w Waszej pracy. Prosimy o nadsyłanie przykładów sytuacji, które budzą Państwa wątpliwości i uważacie, że powinny być na takiej sesji omówione, by mogły służyć jako przykłady dla innych ośrodków. To ważny aspekt tej sesji – praca na konkretnych przypadkach i dzielenie się doświadczeniami. Opisy przykładowych sytuacji prosimy przesyłać na adres: a.janowicz@hospicja.pl do dnia 10 września 2010 roku.


Informacje organizacyjne:
1/ Zgłoszenia: 	
Formularz zgłoszeniowy on- line znajduje się na stronie www.choredziecko.hospicja.pl

2/ Miejsce konferencji:	
Gdańsk, al. Zwycięstwa 41/42, aula Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 	




3/ Opłaty:	
Opłata konferencyjna wynosi 190 zł od osoby (220 zł od 15.09.2010r.). Opłata nie obejmuje noclegów.	 
Zapraszamy również studentów. 
Opłata za udział w jednym dniu konferencji dla studentów wynosi 40 zł; udział w dwóch dniach 70 zł. (bez wyżywienia)	 
4/ Noclegi
Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów. Uczestników zachęcamy do korzystania z noclegów w Hotelu Gryf. Na hasło „hospicjum” można otrzymać 15% rabat w przypadku rezerwacji noclegu do dnia 22 września, 10% rabat przy rezerwacji w terminie między 23 września a 8 października oraz rabat w wysokości 5% po 8 października (www.owgryf.pl)
5/ Informacje:	
Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz on-line znajdują się na stronie: www.choredziecko.hospicja.pl.	
	 
Anna Janowicz: tel. (58) 343 80 85, e-mail: a.janowicz@hospicja.pl. 


W imieniu Organizatorów i Komitetu Naukowego
dr Zbigniew Bohdan
Przewodniczący Komitetu Naukowego


