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PROGRAM KONFERENCJI 
Sobota, 01.06.2019 r. 

 
08:30-09:30 – Rejestracja uczestników 
 
10:00-10:20 – Otwarcie konferencji - dr n. med. Paweł Grabowski, Prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza 
 
10:20-10:40  – Praca na terenach wiejskich Małopolski z perspektywy lekarza i pielęgniarki hospicjum – dr n. med. Barbara Grabowska i mgr piel. Lidia 
Nawalaniec, Hospicjum Domowe Specjalmed w Nowym Sączu 
 
10:40-11:00 – Przeżywanie straty i żałoby na wsi - Tomasz Sulima, etnograf, antropolog kultury, Bielsk Podlaski  
 
11:00-11:20 – Umierający pacjent w domu na wsi, obawy rodzin, potrzeby chorego, możliwości hospicjum domowego (doświadczenia z terenu 
Lubelszczyzny) - lic. piel.  Wiktoria Kulpa - Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej w Lubartowie 
 
11:20-11:40 – Starość na wsi - od opieki rodzinnej do instytucjonalnej – dr Sylwia Michalska, adiunkt Zakładu Socjologii Wsi PAN   
 
11:40-12:00 – Zmiana społeczna – czy hospicjum powinno być inicjatorem innowacji w medycynie paliatywnej - dr n. med. Paweł Grabowski, Prezes 
Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza 
 
12:00-12:40 – Przerwa kawowa 
 
12:40-13:00 – Wyzwania dnia codziennego hospicjum domowego na terenach wiejskich Kielecczyzny – mgr Ewa Mulewicz, lek. med. Joanna 
Spiechowicz, Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej 
 
13:00-13:20  – Doświadczenia pracy w hospicjum na terenach wiejskich Mazowsza - dr n med. Magdalena Dawgiałło, Hospicjum domowe w Błoniu 
 
13:20-13:40 – Prawne aspekty medycyny ludowej - mgr Magdalena Banasiuk, radca prawny, Białystok  
 
13:40-14:00 – Dlaczego nie udało mi się założyć hospicjum w Gładyszowie - ks. Arkadiusz Barańczuk,  Gładyszów 
 
14:00-15:00 – Obiad  
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Po obiedzie uczestników konferencji zapraszamy do udziału w dwóch z trzech proponowanych warsztatów lub udziału w debacie „Przyszłość 
polskich hospicjów  na terenach wiejskich”. 

 

WARSZTATY 
DEBATA  16:00-18:00 

  15:00-16:30 – do wyboru jeden z trzech warsztatów 

Jak się nie wypalić pomagając 
innym - Mariusz Bilski 

„Przenieś, wynieś, poz. przesadź”- 
jak sprawnie zmieniać pozycję 
obłożnie chorego w domu 
oszczędzając mu cierpienia a sobie 
kręgosłup - Marek Bohdziel 

Pielęgnacja i postępowanie z 
dostępami  naczyniowymi w 
codziennej pracy hospicyjnej – Maria 
Budnik – Szymoniuk, Wydział Nauk o 
Zdrowiu Collegium Medicum w 
Bydgoszczy 

Debata „Przyszłość polskich 
hospicjów  na terenach wiejskich”.  
 
Zaproszeni goście  
Audytorium 
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18:00 - zapraszamy na ognisko integracyjne  

 

Niedziela, 02.06.2019 r. 
Dla chętnych : 
- 09:00 - Msza  w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Narewce  
- 09:00 - Liturgia w Cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Narewce 
 
Od 10:30 - Wspólne poznawanie Puszczy Białowieskiej – spływ kajakami. Osoby chętne prosimy o zabranie sportowych ubrań. 


