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y W dniach 11–12 października 2002 roku Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie zorganizowało Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „10 lat Opieki Paliatywnej w Łodzi”. Stowarzyszeniu aktywnie
pomagali: Oddział Opieki i Radioterapii Paliatywnej Szpitala im. M. Kopernika, Hospicjum O. Rafała Chylińskiego przy 4 Domu Pomocy Społecznej, Szpital Św. Jana Bożego Zakonu Bonifratrów, Zespół Opieki Domowej „Caritas” Archidiecezji Łódzkiej i Łódzkie Hospicjum dla Dzieci. Konferencję otworzyła dr Aleksandra
Ciałkowska-Rysz — przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i prezes Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie.
Następnie głos zabrali przedstawiciele władz miasta Łodzi oraz prof. Jacek Łuczak — przewodniczący
Krajowej Rady Opieki Paliatywnej, a także dr Wojciech Leppert — Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie
Medycyny Paliatywnej województwa łódzkiego. W pierwszym dniu konferencji odbyło się pięć sesji,
z których dwie pierwsze poświęcono ogólnym założeniom opieki paliatywnej. Wykłady wygłosili m.in.
prof. Jacek Łuczak (o etyce i podejmowaniu trudnych decyzji w opiece paliatywnej), ks. Stanisław Skobel
(o opiece duchowej nad pacjentami z chorobą nowotworową) i dr Jadwiga Pyszkowska (o podmiotowości
chorego). Trzecia sesja dotyczyła postępów w farmakoterapii bólu nowotworowego, a zakończyła się
interesującą dyskusją na temat stosowania i działań niepożądanych związanych z przezskórnym podawaniem fentanylu. W kolejnej sesji dr Aleksandra Ciałkowska-Rysz wygłosiła referat poświęcony postępowaniu
w wybranych zaburzeniach hormonalnych w zaawansowanej chorobie nowotworowej, a dr Lidia Gorzelińska przedstawiła najnowsze doniesienia dotyczące patomechanizmu i leczenia anoreksji oraz kacheksji.
Piąta sesja pierwszego dnia konferencji dotyczyła wybranych problemów leczenia objawowego, w tym
zastosowania paliatywnych metod leczenia onkologicznego (dr Andrzej Dukowicz) i postępowania w nieoperacyjnej niedrożności jelit (dr Bożena Misiewicz). Drugi dzień konferencji rozpoczęła prof. Krystyna
de Walden-Gałuszko — Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej, wykładem o ocenie jakości
życia i jakości opieki paliatywnej. Dr Eleonora Mess przedstawiła niezwykle interesujący referat dotyczący
wyników badania oceny jakości życia u dzieci z chorobą nowotworową, a dr Piotr Stengert mówił o działaniu Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. Kolejną sesję poświęcono patofizjologii i leczeniu bólu nowotworowego. Referaty wygłosili: dr Jerzy Jarosz, dr Małgorzata Krajnik, dr Wojciech Leppert i dr Ewa Bączyk. Następnie dr Krystyna de Corde mówiła o zaburzeniach psychicznych u osób z chorobą nowotworową. Podczas
ostatniej sesji (prezentacje ustne) przedstawiono wybrane przez Komitet Naukowy prace naukowe i referaty.
Bardzo interesujące były doniesienia dotyczące użycia różnych stosowanych miejscowo preparatów zawierających morfinę. Konferencję zakończyła prof. Krystyna de Walden-Gałuszko, która podkreśliła wysoki
poziom naukowy i organizacyjny tego spotkania. Oczywiście nie tylko nauka wypełniała czas uczestnikom.
Miłymi akcentami spotkania były koncerty Jacka Wójcickiego z artystami Piwnicy Pod Baranami i w drugim
dniu — zespołu „Latające Talerze”, a także uroczysty bankiet i kolacja. Należy także podkreślić, że łódzkie
spotkanie było pierwszym w kraju, które zgromadziło tak wielu uczestników z całej Polski i uwzględniło
w swoim programie prezentację oryginalnych prac naukowych z zakresu medycyny paliatywnej. Jest to
przykład godny naśladowania, tym bardziej że w organizacji zgodnie uczestniczyły różne ośrodki opieki
paliatywnej i hospicyjnej działające w Łodzi, dowodząc tym samym, że mając szczytny cel, można współpracować. Mamy nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie w tym mieście.
y W dniu 11 lutego 2003 roku nastąpi uroczyste otwarcie Hospicjum Stacjonarnego w Gdańsku. Wykłady
inauguracyjne wygłoszą prof. Joanna Penson, prof. Krystyna de Walden-Gałuszko oraz dr Zbigniew Żylicz.
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y Zbliża się termin trzeciego zjazdu kursu doskonalącego dla lekarzy specjalizujących się w medycynie
paliatywnej. W dniach 7–9 lutego 2003 roku spotkamy się jak zwykle w Gdańsku w Międzynarodowej
Szkole Medycyny Paliatywnej (MSMP) z ks. prof. Wojciechem Bołozem z Katedry Bioetyki Uniwersytetu im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z prof. Jackiem Łuczakiem z Katedry Opieki Paliatywnej AM
w Poznaniu, z dr. Zbigniewem Żyliczem i innymi wykładowcami. Tym razem tematem wiodącym będą
zagadnienia etyczne końca życia, przede wszystkim sedacja terminalna, problemy duchowe i psychologiczne. Przypominamy o konieczności nadsyłania projektów auditów klinicznych (termin minął 31 grudnia
2002) do dr Małgorzaty Krajnik. Ostatnio skarżyła się, że tylko 7 studentów wywiązało się z tego obowiązku. Poprawcie się!
y Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniach 24–28 lutego 2003 roku odbędzie się pierwszy kurs obowiązkowy doskonalący z medycyny paliatywnej dla lekarzy specjalizujących się w zakresie onkologii klinicznej. Kurs organizują: Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej AM w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Onkologii
Klinicznej, MSMP, patronat objęła Polska Unia Onkologii. Kierownikami kursu są dr hab. med. Maciej
Krzakowski — Konsultant Krajowy w Dziedzinie Onkologii Klinicznej oraz dr Zbigniew Żylicz — profesor
nadzwyczajny AM w Bydgoszczy.
y Kolejna dobra wiadomość: wszystkie zjazdy kursu specjalistycznego z medycyny paliatywnej w 2003 roku
oraz kurs dla onkologów klinicznych uzyskały akredytację CMKP. Jak zwykle, wszystkie informacje o kursach
znajdziecie na stronach internetowych CMKP i MSMP (www.msmp.pl).
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