OPIEKA WSPIERAJĄCA W MEDYCYNIE - OSOBY CHORE PRZEWLEKLE
DZIEŃ 1 - 01. 12. 2017
8.00 – 9.00. Rejestracja uczestników
9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska

SESJA I: CHOROBA PRZEWLEKŁA NA RÓŻNYCH ETAPACH ŻYCIA
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
dr hab. n. med. Maria Kłopocka
9.30-9.50

Dziecko przewlekle chore i jego rodzina – co może zaoferować psycholog?
dr n. med. Paulina Marczyńska

9.50-10.10

Dorosły przewlekle chory – emocje i motywacja do leczenia na przykładzie chorób
zapalnych jelit
dr hab. n. med. Maria Kłopocka

10.10-10.30

Specyfika wspierania osób u schyłku życia
prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora Kornatowska

10.30-10.50

Wsparcie po stracie osoby bliskiej
dr n. med. Marcin Jaracz

10.50-11.15

Dyskusja

11.15-11.45

PRZERWA

SESJA II: PRAKTYCZNE ASPEKTY WSPIERANIA PRZEWLEKLE CHORYCH
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
ks. dr hab. Stanisław Suwiński
11.45-12.05

Wsparcie w praktyce pielęgniarskiej – rany przewlekłe
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk

12.05-12.25

Opieka skoordynowana jako system wsparcia dla osób przewlekle chorych i ich rodzin
mgr Grażyna Śmiarowska

12.25-12.45

Wsparcie w praktyce lekarskiej – POCHP
dr Małgorzata Czajkowska Malinowska

12.45-13.05

Wsparcie w praktyce duszpasterskiej – kryzys egzystencjalny i poczucie sensu życia
dr hab. Stanisław Suwiński

13.05-13.30

Dyskusja

13.30-14.30

PRZERWA

14.30-16.00

PANEL DYSKUSYJNY I: PACJENT PRZEWLEKLE CHORY – HORYZONTY WSPARCIA

MODERATOR DYSKUSJI: Redaktor Sława Skibińska-Dmitriuk; Radio PiK
PROBLEM:

Czy istnieje potrzeba usprawnienia jakości opieki wspierającej wobec osób przewlekle chorych?

CEL:

Wymiana doświadczeń związanych z trudnymi obszarami wspierania osób przewlekle chorych i
zarysowane propozycji poprawy sytuacji oraz zaproponowanie ewentualnych form współpracy
pomiędzy organizacjami wspierającymi.

UCZESTNICY DYSKUSJI:

Przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych możliwość włączenia się w
dyskusję uczestników konferencji.

DZIEŃ 2 – 02. 12. 2017
SESJA III: KOSZTY WSPARCIA W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH
dr hab. n. ekon. Zofia Wyszkowska
dr n. ekon. Anna Hnatyszyn-Dzikowska
9.30-9.50

Koszty społeczne udaru mózgu
mgr Katarzyna Białczyk

9.50-10.10

Powikłania, jakość życia i formy wsparcia w przebiegu leczenia nowotworów układu
moczowo-płciowego
mgr Agata Gastecka

10.10-10.30

Lęk i depresja w chorobach przewlekłych – znaczenie dla przebiegu choroby i kosztów
leczenia
ks. dr n. o zdr. Szymon Gołota, mgr Katarzyna Białczyk

10.30-10.50

Wsparcie osób przewlekle chorych w ramach samorządowych programów polityki
zdrowotnej
dr n. ekon. Anna Hnatyszyn-Dzikowska

10.50-11.15

Dyskusja

11.15-11.45

PRZERWA

11.45- 13.15

PANEL DYSKUSYJNY II: WSPARCIE DLA WSPIERAJĄCYCH

MODERATOR DYSKUSJI: Redaktor Sława Skibińska-Dmitriuk; Radio PiK
PROBLEM:

Trudności i koszty ponoszone przez wspierających przewlekle chorych. Czy, w jakich obszarach i w jaki
sposób pomagać osobom świadczącym wsparcie przewlekle chorym?

CEL:

Zarysowanie praktycznych problemów z jakimi stykają się osoby wspierające oraz podjęcie
poszukiwania dróg pomocy wspierającym.

UCZESTNICY DYSKUSJI:

Psychologowie i osoby zajmujące się problematyką wsparcia osób przewlekle chorych - możliwość
włączenia się w dyskusję uczestników konferencji.

13.15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

