Aktualności

Aktualności
y Serdecznie witamy uczestników konferencji „Leczenie ran przewlekłych i odleżyn” w Bydgoszczy. W aktualnym numerze kwartalnika zamieszczamy streszczenia prac i wystąpień z konferencji. Mamy nadzieję, że jest
to interesujące uzupełnienie materiałów dla uczestników, a dla pozostałych czytelników „Polskiej Medycyny
Paliatywnej” informacja o tym, co dzieje się w dziedzinach pokrewnych opiece paliatywnej oraz w innych
dziedzinach medycyny. Może ktoś pokusi się o napisanie artykułu lub pracy o postępowaniu w przewlekłych
owrzodzeniach i odleżynach? Redakcja „Polskiej Medycyny Paliatywnej” czeka z niecierpliwością.
y W dniach 2–6 września 2003 w Pradze odbył się 4 Kongres Europejskiej Federacji Członków IASP pod
tytułem „Europe Against Pain, Don’t Suffer in Silence”. Dni te były wypełnione interesującymi wykładami
i prezentacjami prac o patomechanizmach i leczeniu bólu oraz o wpływie przewlekłego bólu na kondycję
pacjenta i społeczeństwa. Z doniesień nie wynika na razie, abyśmy mogli spodziewać się rewolucji w postaci
wprowadzania nowych leków przeciwbólowych, ale należy oczekiwać nowatorskich form znanych wcześniej
terapeutyków oraz rozszerzenia wskazań do ich stosowania w bólu przewlekłym nienowotworowym.
Można powiedzieć, że Stary Kontynent, a nie tylko Stany Zjednoczone, powoli dostrzega problem bólu
przewlekłego i konieczność ustalenia ogólnoeuropejskich wytycznych, dotyczących jego rozpoznania
i leczenia. Kongres w Pradze jednak to nie tylko godziny spędzone w salach wykładowych, ale również
wycieczki i zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miast Europy!
y Przypominamy, że 23–24 kwietnia 2004 roku w Gdańsku odbędzie się Advanced Course In Pain and
Symptom Management, który jest organizowany wspólnie przez Oxford International Centre of Palliative
Care i Katedrę Opieki Paliatywnej AM w Bydgoszczy. Patronat nad kursem objęło European Association for
Palliative Care. Wykłady i warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Zapraszamy lekarzy z całej
Europy. Będzie to okazja do skonfrontowania doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów, nie tylko
zawodowych. Aby otrzymać pełną informację o warunkach uczestnictwa w kursie, należy przesłać kartę
wstępnego zgłoszenia. Można ją znaleźć na stronie internetowej www.msmp.pl oraz w kwartalniku.
Na stronie internetowej możecie również zapoznać się ze szczegółowym programem kursu. Zapraszamy
lekarzy posiadających doświadczenie w medycynie paliatywnej.
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y W dniu 11 września 2003 roku w Toruniu odbyło się Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa
Medycyny Paliatywnej. Zarząd przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności, wnioskował
o zmianę siedziby Towarzystwa oraz o zmiany w Statucie dotyczące zadań szkoleniowych PTMP. Wszystkie
propozycje zostały przyjęte na Walnym Zebraniu. Chętnym przypominamy, że prośba o przyjęcie w poczet
członków PTMP powinna dotrzeć do Zarządu wraz z poparciem dwóch osób — aktualnych członków
Towarzystwa. Roczna składka członkowska wynosi 50 złotych.
y Zarząd PTMP poinformował o planowanym I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej,
który odbędzie się w październiku 2004 roku w Gdańsku. Zachęcamy do zarezerwowania sobie już teraz
czasu na wyjazd do Trójmiasta w dniach 7–9 października 2004 roku. O szczegółach programu będziemy
informować na bieżąco, mamy też nadzieję, że niedługo zacznie działać strona internetowa Towarzystwa.
y Jeteśmy już po październikowym zjeździe kursu specjalistycznego, przypominamy o zjeździe grudniowym (5–7.12.2003)! I wszystkich zapominalskich prosimy o dosyłanie auditów, bo bez nich nie będzie
zaliczenia!
y Międzynarodowa Szkoła Medycyny Paliatywnej i Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej AM w Bydgoszczy
zapraszają zainteresowanych doskonaleniem podyplomowym w medycynie paliatywnej na kolejną edycję
dwuletniego cyklu kursów specjalistycznych w tej dziedzinie. Bliższe informacje uzyskacie w sekretariacie
MSMP, tel. (0 52) 585 34 61.
y Zapraszamy lekarzy specjalizujących się w onkologii klinicznej i wszystkich innych onkologów na kurs
z zakresu medycyny paliatywnej, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 8–12 marca 2004 roku. Zgłoszenia
przyjmuje sekretariat Międzynarodowej Szkoły Medycyny Paliatywnej, Bydgoszcz 85–094, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, tel./faks (052) 585 34 61. Kurs posiada akredytację CMKP i jest obowiązkowy dla lekarzy specjalizujących się w onkologii klinicznej.
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Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością informuję, iż jesienią 2004 roku rozpocznie się druga edycja kursu doskonalącego dla lekarzy
z medycyny paliatywnej 2004/2006. Organizatorami kursu są: Międzynarodowa Szkoła Medycyny Paliatywnej, Katedra
i Zakład Opieki Paliatywnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Zakład Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej
w Gdańsku.
Kierownikami kursu są: dr med. Zbigniew Żylicz, prof. nadzw. AM oraz dr med. Małgorzata Krajnik.
Proponujemy niepowtarzalną formę organizacji szkolenia, która opiera się na ośmiu trzydniowych zjazdach w czasie trwania
kursu (wykłady i warsztaty) oraz na pracy w małych grupach regionalnych w miesiącach, kiedy nie odbywają się zjazdy.
Program kursu będzie obejmował bloki tematyczne z zakresu: bólu; nowych leków w medycynie paliatywnej;
symptomatologii — w tym objawy ze strony przewodu pokarmowego i układu oddechowego, problemy hematologiczne,
problemy związane z pielęgnacją skóry; organizacji opieki paliatywnej, komunikacji: lekarz-pacjent, lekarz-rodzina, problemy
etyczne końca życia. Dwa zjazdy będą poświecone w całości zagadnieniom onkologicznym w medycynie paliatywnej.
Uczestnicy kursu zapoznają się również z nowymi technikami uczenia, zasadami prowadzenia auditu klinicznego,
przygotowania portfolio oraz formami prezentacji.
Pragniemy zaznaczyć, że staramy się o akredytację CMKP trzech zjazdów, poświęconych tematyce bólu i leczenia
objawowego.
Na organizowanych przez nas kursach możemy poszczycić się obecnością znakomitych wykładowców różnych dziedzin
medycyny, są to między innymi: prof. Krystyna de Walden-Gałuszko (psychologia, medycyna paliatywna), prof. Jacek Łuczak
(medycyna paliatywna), ks. prof. Wojciech Bołoz (etyka), dr hab. Roman Makarewicz, prof. nadzw. AM (onkologia), prof.
nadzw. AM Ewa Jassem (choroby płuc), dr med. Zbigniew Żylicz, prof. nadzw. AM (choroby wewnętrzne, onkologia, etyka),
dr med. Małgorzata Krajnik (choroby wewnętrzne, medycyna paliatywna) oraz wielu innych doskonałych specjalistów.
Szczegółowy program oraz warunki finansowe uczestnictwa zostaną przedstawione z początkiem przyszłego roku.
Wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go do Sekretariatu MSMP nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do
udziału w kursie.
Po zgłoszeniu chęci otrzymania informacji na temat kursu zastaną Państwu przesłane szczegółowe dane dotyczące
warunków uczestnictwa, program kursu oraz formularz zgłoszeniowy.
Kontakt z Międzynarodową Szkołą Medycyny Paliatywnej:
Sekretariat Szkoły:
85–094 Bydgoszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
osoba kontaktowa: Sabina Bojko
tel./faks (052) 585 34 61
e-mail: kizoppal@amb.bydgoszcz.pl

Siedziba Szkoły:
80–180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 73
osoba kontaktowa: Łukasz Kuban
tel. (058) 320 94 54
faks (058) 320 94 96
e-mail: lukasz.kuban@viamedica.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Międzynarodowej Szkoły Medycyny Paliatywnej:
www.msmp.pl
Bardzo prosimy o rozpowszechnienie informacji o możliwości uczestnictwa w organizowanym przez nas kursie wśród lekarzy z otwartą
specjalizacją z medycyny paliatywnej lub też pracujących w opiece paliatywnej albo pragnących poszerzyć swoje wiadomości z zakresu
medycyny paliatywnej.Liczba osób mogących uczestniczyć w kursie jest ograniczona, dlatego pod uwagę będzie
brana kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Sekretariat
Międzynarodowej Szkoły Medycyny Paliatywnej

Międzynarodowa Szkoła
Medycyny Paliatywnej
Jestem zainteresowany(a) udziałem w kursie doskonalącym z medycyny paliatywnej dla lekarzy 2004/2006
Proszę o przesłanie informacji na temat kursu doskonalącego z medycyny paliatywnej dla lekarzy 2004/2006
Dane osobowe
Nazwisko: ...............................................................................................................................................
Imię: ........................................................................................................................................................
Adres do korespondencji
Miejscowość, kod pocztowy: .................................................................................................................
Ulica, nr domu: .......................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ...............................................................................................................................
Faks: ........................................................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................................................
Specjalizacja ........................................................................................................................................................
Otwarta specjalizacja z medycyny paliatywnej

TAK

NIE

Jeśli tak, proszę podać datę otwarcia specjalizacji: ............................................................................................
Miejsce pracy: .........................................................................................................................................
Rok rozpoczęcia pracy w opiece paliatywnej: ........................................................................................
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie adresowej i ich przetwarzanie
przez Międzynarodową Szkołę Medycyny Paliatywnej

...................................................
podpis

Sekretariat Szkoły:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
85–094 Bydgoszcz
osoba kontaktowa: Sabina Bojko
tel.\faks (052) 585 34 61
e-mail: kizoppal@amb.bydgoszcz.pl

Siedziba Szkoły:
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
osoba kontaktowa: Łukasz Kuban
tel. (058) 320 94 54, faks (058) 320 94 96
e-mail: lukasz.kuban@viamedica.pl

Formularz należy przesłać do dnia 31 grudnia 2003 r.
listownie na adres Sekretariatu Szkoły (Bydgoszcz), faksem lub drogą elektroniczną

