
Program konferencji :  Emocje w opiece paliatywnej  

21.08.2015 r. ( piątek) 

9.00-10.00 Rejestracja gości 

Cz.I   

     10.00 Rozpoczęcie Konferencji, przywitanie gości – Irena Mickiewicz- 10  min. 

1. Leczenie bólu u dzieci. Diagnostyka, monitorowanie dr. n. med. Łukasz Przysło  – 40 min. 

2. Najczęstsze problemy chirurgiczne w domowej opiece paliatywnej – .dr n.med.  Adam Hermanowicz-20 min. 

Dyskusja -10 min. 

11.20 -11.35 Przerwa kawowa  
3. "Guzy OUN u dzieci - od diagnozy przez hospicjum do pożegnania" 20 min. – dr hab. n. med. Katarzyna- 

Muszyńska -  Rosłan- 20 min. 

4. Sedacja w pediatrycznej opiece hospicyjnej - dr. n. med. Łukasz Przysło  – 20 min. 

5.  „ Przedstawienie działalności wolontariatu w Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 

filia Koszalin – Pani  Beata Staszak -  10 min 

6.  „ Prezentacja  „ Niezapominajka – nie zapomnij o mnie” Pani  Agnieszka Szeląg - 10 min 

Dyskusja  

12.45 – 13.15  Obiad 

13.15- 14.15 Zwiedzanie klasztoru pokamedulskiego 

Cz. II  

1. Dylematy etyczne w opiece paliatywnej – dr psychologii  O. Filip Buczyński – 20 min. 

2. Niekochane emocje – dr psychologii Maria Rogiewicz – 20 min. 

3. Uporczywa terapia u dzieci   - lek.med.  Dariusz Kuć.  członek Komisji Etyki i Bioetyki UKSW – 20 

min 

Dyskusja 10 min. 

15.25 -15.40  przerwa kawowa 
4. Rola zabawy w komunikacji z dzieckiem – dr psychologii  Małgorzata Kostek -20 min. 

5. Humanistyczny wymiar relacji lekarz-dziecko - i rodzina dziecka – lek.med. Dariusz Kuć -20 min. 

6. W drodze do domu- niemowlę w stanie wegetatywnym w domowej wentylacji mechanicznej 

. Mgr pielęg. Bożena   Kopcych – 20 min 

7. Dyskusja -10 min. 

 

16.50  Przerwa kawowa 

 

Cz. III.  Spotkanie Ogólnopolskiego  Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej 17.10  – 19.00   

Cz. IV.   Kolacja przy  ognisku – 19.00 

 

 

 



22.08.2015  ( sobota) 

 9.00 -12.00     

9.00 -Identyfikowania własnych potrzeb i poszukiwanie wsparcia i pomocy jako czynnik 

profilaktyki wypalenia w opiece nad terminalnie chorymi". Wykład  Mgr psychologii 

Monika Rutke – 40 min. 

9.40 – 10.00 przerwa na kawę  

Cz. III  Warsztaty ( czas trwania jednego warsztatu ok.1,5 godziny)  

I. "Dlaczego oni nie są wypaleni a ja ledwo zipię ?" (Dlaczego ja?; Czy można coś zrobić aby tego uniknąć ?; 
Czy to jest możliwe aby się uchronić ?...) dr psychologii Maria Rogiewicz 
 

II. Identyfikacji własnych potrzeb i poszukiwania sposobów na ich zaspokajanie w trudnej sytuacji życiowej – 
mgr psychologii Monika Rutke 

 
III. Techniki relaksacyjne- mgr psychologii Monika Rutke 

        12.00 – 12.30 Obiad 

        18.00 -18.30  Kolacja 

 

Imprezy towarzyszące: 

 W przerwie miedzy wykładami  zwiedzanie klasztoru pokamedulskiego muzeum Jana Pawła II na 

Wigrach ,podziemi kościoła gdzie znajdują się katakumby kamedulskie. Widoczne są w nich    nisze 

ze szczątkami zmarłych ojców kamedułów oraz grobowiec biskupa wigierskiego  Michała 

Karpowicza. Na jednej ze ścian krypty znajduje się XVIII wieczne malowidło zwane „Tańcem 

śmierci”, wieży zegarowej 

 

 21 sierpnia  w godzinach wieczornych  ognisko połączone ze wspólnym śpiewaniem 

22 sierpnia po warsztatach planowane są następujące atrakcje do wyboru : 

  Rejs statkiem papieskim  po jeziorze Wigry około 1 godzina 

  Spływ kajakiem po Czarnej Hańczy 3-4 godziny 

  Przejażdżka rowerem z przewodnikiem po terenach Wigierskiego Parku Narodowego – 2  godziny  

 

 Jednocześnie informujemy, że jest możliwość zarezerwowania wycieczki do Wilna w dniu 23 

sierpnia 2015 r. Koszt wycieczki około 120 zł wraz z obiadem. Planowany wyjazd około godziny 

6.30 rano, przyjazd około 21-22 godziny  tego samego dnia. Ze względów organizacyjnych prosimy 

o wcześniejsza informacje nt. udziału w w/wym wycieczce - spzop@list. 

 

 



 

Formularz zgłoszenia  

Konferencja Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej 

 „ Emocje w opiece paliatywnej” 

21-22 sierpnia 2015 r. 

Mapa dojazdu: 
http://www.wigry.pro/index.php?option=com_phocamaps&view=map&id=1&Itemid=138 

Proszę przesłać faxem 875676910 lub mailem: spzop@list.pl 

Nazwa  instytucji ...................................................................................................................... 

Adres ........................................................................................................................................ 

Zgłaszam uczestnictwo w Konferencji Ogólnopolskiego  Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w dniach 

21-22 sierpnia na Wigrach koło Suwałk następujące osoby (imię i nazwisko, zawód) 

I............................................................................................................................................ 

Zawód ........................................data przyjazdu ............................data wyjazdu......................... 

Udział w następujących warsztatach w dniu 22.08.2015 r. ................................................... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Planowany udział w następujących imprezach: 

Rejs statkiem tak/nie 

Spływ kajakiem tak/nie 

Przejażdżka rowerem z przewodnikiem  tak/nie   

Wycieczka do Wilna tak/nie 

II............................................................................................................................................ 

Zawód ........................................data przyjazdu ............................data wyjazdu......................... 

Udział w następujących warsztatach w dniu 22.08.2015 r. ................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

Planowany udział w następujących imprezach: 



Rejs statkiem tak/nie 

Spływ kajakiem tak/nie 

Przejażdżka rowerem z przewodnikiem  tak/nie   

Wycieczka do Wilna tak/nie 

 

 

III........................................................................................................................................... 

Zawód ........................................data przyjazdu ............................data wyjazdu......................... 

Udział w następujących warsztatach w dniu 22.08.2015 r. ................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.................................................................................................................................................... 

Planowany udział w następujących imprezach: 

Rejs statkiem tak/nie 

Spływ kajakiem tak/nie 

Przejażdżka rowerem z przewodnikiem  tak/nie   

Wycieczka do Wilna tak/nie 

 

IV. ..................................................................................................................................... 

Zawód ........................................data przyjazdu ............................data wyjazdu......................... 

Udział w następujących warsztatach w dniu 22.08.2015 r. ................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.................................................................................................................................................... 

 

Planowany udział w następujących imprezach: 

Rejs statkiem tak/nie 

Spływ kajakiem tak/nie 

Przejażdżka rowerem z przewodnikiem  tak/nie   

Wycieczka do Wilna tak/nie 



 

 

V..................................................................................................................................................... 

Zawód ........................................data przyjazdu ............................data wyjazdu......................... 

Udział w następujących warsztatach w dniu 22.08.2015 r. ................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.................................................................................................................................................... 

Planowany udział w następujących imprezach: 

Rejs statkiem tak/nie 

Spływ kajakiem tak/nie 

Przejażdżka rowerem z przewodnikiem  tak/nie   

Wycieczka do Wilna tak/nie 

 

VI.................................................................................................................................................. 

Zawód ........................................data przyjazdu ............................data wyjazdu......................... 

Udział w następujących warsztatach w dniu 22.08.2015 r. ................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.................................................................................................................................................... 

Planowany udział w następujących imprezach: 

Rejs statkiem tak/nie 

Spływ kajakiem tak/nie 

Przejażdżka rowerem z przewodnikiem  tak/nie   

Wycieczka do Wilna tak/nie 

 

 

 

 

 



 

 

VII..................................................................................................................................... 

Zawód ........................................data przyjazdu ............................data wyjazdu......................... 

Udział w następujących warsztatach w dniu 22.08.2015 r. ................................................... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.................................................................................................................................................... 

 

Planowany udział w następujących imprezach: 

Rejs statkiem tak/nie 

Spływ kajakiem tak/nie 

Przejażdżka rowerem z przewodnikiem  tak/nie   

Wycieczka do Wilna tak/nie 

 

 

Data ...........................                                   Podpis ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warunki uczestnictwa 

 

Uczestnicy proszeni są rezerwacji miejsc noclegowych na własny koszt . Polecamy Klasztor Wigierski . 

Nocleg w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem – 90 zł 

Nocleg  w pokoju 2 osobowym ze śniadaniem -70 zł. 

Rezerwacja – nr telefonu: 87 566 24 99 

http://wigry.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=137 

 

Wykładowcy – Opłata konferencyjna  wraz z noclegami – 0 zł 

 

Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników – 225 zł  ( materiały konferencyjne, certyfikat, przerwy 

kawowe i obiadowe, ognisko, udział w jednej imprezie towarzyszące tj. spływ kajakiem lub rejs statkiem 

papieskim lub rajd rowerowy ( jeżeli uczestnik konferencji chce uczestniczyć w 2 atrakcjach za drugą  

ponosi koszty osobiście. 

Prosimy o wpłatę na nr konta: Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie  ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki  Nr 

konta : 32936700070010001919390001z dopiskiem Konferencja Wigry i podaniem nazwisk 

uczestników. 

 

Opłata konferencyjna nie dotyczy opłaty za wycieczkę  do Wilna. Sposób zapłaty za wycieczkę 

przedstawimy w terminie późniejszym po zebraniu informacji o liczbie uczestników.  

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Irena Mickiewicz 512492968  

Lub mailem : spzop@list.pl. 

 

 

http://wigry.pro/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=137

