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y W dniach 24 i 25 października 2003 roku w Bydgoszczy odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa
„Leczenie ran powikłanych i odleżyn”. Skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek, którzy w codziennej pracy
borykają się z problemem trudno gojących się ran, odleżyn i owrzodzeń. W programie przewidziano
wykłady (wśród prelegentów są również goście zagraniczni), warsztaty i prezentacje prac naukowych.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej AMB, tel. (052) 585 34 61.
Szczegółowe informacje o opłatach, formach zgłaszania prac i noclegach można znaleźć na stronie:
www.rany.zjazd.ras.pl. Przypominamy, że termin konferencji jest coraz bliższy!
y Ogłaszamy nabór na kolejną edycję dwuletniego kursu specjalizacyjnego z zakresu medycyny paliatywnej
organizowanego przez Katedrę i Zakład Opieki Paliatywnej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Zakład
Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Międzynarodową Szkołę Medycyny Paliatywnej. Kurs przeznaczony jest nie tylko dla lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej, ale także dla
tych, którzy chcą odświeżyć i pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie lub często w swojej pracy opiekują się
chorymi w zaawansowanych stadiach chorób nowotworowych, neurologicznych czy wewnętrznych. W ciągu
dwóch lat przewidujemy osiem trzydniowych weekendowych zjazdów w Gdańsku oraz pracę w małych
grupach regionalnych. Informacji udziela Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej AMB tel./faks (052) 585 34 61.
Więcej informacji na stronie: www.msmp.pl.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w kursie i chcielibyście otrzymać więcej informacji, bardzo
proszę o wypełnienie i jak najszybsze odesłanie zamieszczonego w tym numerze formularza do sekretariatu
MSMP (Bydgoszcz).
y „Starym kursantom” przypominamy, że w tym roku odbędą się dwa zjazdy: 3–5 października
i 5–7 grudnia. W październiku tematami przewodnimi będą: jakość życia, monitorowanie jakości opieki
paliatywnej, zasady prowadzenia dokumentacji, problemy skórne i opatrunki stosowane w opiece paliatywnej, chorzy z guzem mózgu i uciskiem na rdzeń kręgowy oraz z SLA, a także problemy endokrynologiczne
u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową. W grudniu zajęcia będzie prowadzić zespół
prof. Romana Makarewicza z Katedry i Zakładu Onkologii Klinicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy,
a tematy to: nowotwory narządu rodnego, rak piersi, płuc, przewodu pokarmowego i problemy urologiczne w opiece paliatywnej. Zarówno kurs październikowy, jak i grudniowy są akredytowane przez CMKP.
Szczegółowe informacje www.msmp.pl.
y Na początku roku ukazała się pierwsza książka z serii „Postępy medycyny paliatywnej” (redaktorzy serii:
Małgorzata Krajnik, Zbigniew Żylicz) pt. „Duszność w zaawansowanych stanach chorobowych
— przyczyny i postępowanie” pod redakcją Ewy Jassem. Jest to jedyna na polskim rynku wydawniczym
monografia poświęcona duszności, jednemu z najczęstszych objawów, z jakimi spotykają się lekarze
w codziennej praktyce. Do pracy nad książką zaproszono wielu wybitnych specjalistów z medycyny
paliatywnej i onkologii. Książka szczegółowo przedstawia mechanizmy powstawania duszności
oraz występowanie i leczenie tego objawu w wybranych jednostkach chorobowych.
Informacje na temat możliwości zakupu tej publikacji znajdują się na stronie internetowej wydawnictwa
Via Medica: www.viamedica.pl.
y Przypominamy, że w dniach 23–24 kwietnia 2004 roku w Gdańsku odbędzie się Advanced Course
in Pain and Symptom Managment. Jest to jedno ze szkoleń organizowanych od lat przez The Oxford
International Centre for Palliative Care. Mamy już pierwsze zgłoszenia zainteresowanych z Europy Zachodniej, serdecznie zapraszamy również kolegów z Polski. Dla zachęty podajemy ustalony program kursu wraz
z nazwiskami wykładowców:
www.pmp.viamedica.pl
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Program schedule:
23 April 2004
9.15–9.30

Opening
Zbigniew Zylicz, NL

9.30–11.00 Session 1. Opioids revisited (i)
— Genetics of opioid receptors: new data and new insights in opioid analgesia
Stein Kaasa, N
— Morphine pharmacology: the eventual role of morphine metabolites
Per Sjøgren, DK
— Topical opioids
Christoph Stein, D
11.00–11.30 Coffee break
11.30–13.00 Session 2. Pruritus and cough
— Progress in treatment of pruritus. The role of paroxetine
Małgorzata Krajnik, PL
— Progress in treatment of pruritus. Different treatment in different types of pruritus?
Robert Twycross, UK
— What has pruritus in common with cough? From clinical observation to hypothesis
Zbigniew Zylicz, NL
13.00–14.00 Lunch
14.00–15.00 Session 3. Psychological and spiritual issues
— Treatment of depression in terminally ill
Krystyna de Walden-Gałuszko, PL
— ABC of Spiritual care by physicians
Marc Desmet, B
15.00–15.30 Tea break
15.30–17.00 Session 4. Miscellaneaous
— Palliative Sedation, ethical and practical ins and outs
Stans Verhagen, NL
— Ascites
Robert Twycross, UK
— Ketamine for breakthrough pain
Aleksandra Kotlińska, PL
17.30–20.00 Historical Gdańsk
20.00

Dinner

24 April 2004
9.00–11.00 Session 5. Opioids revisited (ii)
— Cognitive effects of opioid analgesia
Per Sjogren, DK
— Opioids and immune system. Does it matter?
Małgorzata Krajnik, PL
— Opioid antagonists as laxatives. Analysis of available data
Zbigniew Zylicz, NL
11.00–11.30 Coffee break
11.30–13.30 Session 6. What’s new in Therapeutics?
Robert Twycross, UK
13.30–14.30 Lunch
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14.30–16.30 Session 7. Other symptoms
— Treatment of dyspnea. How and where do opioids work?
Małgorzata Krajnik, PL
— Discontinuation of corticosteroids. How to do it when it is necessary?
Maciej Bączyk, PL
— Sweating
Robert Twycross, UK
— Paraneoplastic syndromes. Diagnosis and treatment
Maciej Krzakowski, PL
16.30
16.50

Concluding remarks
Robert Twycross, UK and Zbigniew Zylicz, NL
End of course

Formularz zgłoszenia znajduje się na dole strony.
Poniżej zamieszczamy krótką relację dr Małgorzaty Krajnik, która uczestniczyła w jednej z tegorocznych
edycji Advanced Course in Pain & Symptom Management 2003:
„W tym roku w dniach 19–20 lipca brałam udział w kursie odbywającym się w Nottingham. Oczywiście
dlatego, że był to najlepszy dla mnie termin, a nie ponieważ należę do wielbicielek Robin Hooda (pozostałe
edycje odbywały się w Oksford oraz Newscastle). Jak zwykle, kurs był na bardzo wysokim poziomie, naprawdę można było dowiedzieć się paru nowych, a przy tym praktycznych rzeczy. Szczególnie zainteresował mnie
wykład Andrew Davis dotyczący pielęgnacji jamy ustnej (na przykład skuteczności leczenia suchości jamy
ustnej w zwalczaniu grzybicy). Martin Lennard wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat znaczenia interakcji
lekowych i cytochromu P450 (przytyk do naszych kursantów, którzy śmieją się z nas, że ciągle mówimy
o cytochromie). Wśród zaprezentowanych odczytów było również wystąpienie przedstawiające nowe spojrzenie na bifosfoniany (Rob Coleman), a także wystąpienia dotyczące potów w chorobie nowotworowej
(Mary Miller), postępowania w duszności (Andrew Wilcock), wodobrzusza (Simon Parsons), splątania i demencji (Juliet Spiller), buprenorfiny (Robert Twycross), bólu duchowego (Mark Cobb) i inne. Zauważyłam, że
wiedza, pole zainteresowań i doświadczenie ludzi pracujących w medycynie paliatywnej są coraz większe.
Więcej też dzieje się w zakresie badań naukowych i mam nadzieję, że polskie ośrodki medycyny paliatywnej
także będą aktywnie działać. Cieszymy się, że Robert Twycross zdecydował się zaprosić nas do współpracy i że
jeden z jego kursów odbędzie się właśnie w Polsce.”
Wstępne zgłoszenia można przesyłać na adres sekretariatu kursu: course@msmp.pl
Polecamy też stronę internetową: www.palliativecourse.viamedica.pl
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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), dr hab.
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

