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W połowie września, w Toruniu, już po raz XVI odbyła się Międzynarodowa Konferencja Opieki 

Długoterminowej. Profesjonaliści niemal z całej Europy dyskutowali na temat działań 

terapeutycznych w opiece długoterminowej.  

 

W Konferencji wzięło udział blisko 1000 Uczestników z 21 krajów: Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, 

Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, Czech, Węgier, Słowacji, Rumunii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, 

Łotwy, Portugalii, Chorwacji, Szwecji, Nigerii i Polski. 

 

Konferencję objęli swoimi patronatami: 

E.D.E. European Associaton for Directors and Providers od Long-Term Care Services for the Elderly 

oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, zaś honorowym gościem Konferencji był Jean Bohler, 

prezes E.D.E. 

 

W dniu inauguracji Konferencji po oficjalnych przemówieniach prezydentów obu miast (Torunia i 

Bydgoszczy), a także Prezesa TZMO SA - prof. Leon Drobnik, wygłosił ciekawy wykład na temat bólu 

odrzucenia i  wykluczenia społecznego z powodu choroby czy niedomogi. Następnie goście wysłuchali 

specjalnego koncertu w wykonaniu artystów Opery Nova. W trakcie ponad godzinnego występu nie 

zabrakło słynnych arii operowych, fragmentów znanych musicali czy motywów kinowych hitów, które 

spowodowały, że uczestnicy Konferencji oraz zaproszeni goście zostali zabrani w muzyczną podróż 

dookoła świata. 

Na zakończenie niezwykle magicznego wieczoru odbył się pokaz laserowy w plenerze. 

* 

Tegoroczne spotkanie poświęcone było problemom medycznym z jakimi stykają się pracownicy opieki 

długoterminowej. Eksperci w zakresie leczenia bólu wyjaśniali znaczenie rozpoznawania  symptomów 

bólu u pacjentów z głębokimi zaburzeniami procesów poznawczych. Wskazane zostały metody leczenia 

zarówno farmakologicznego jaki i podjęto próbę wyjaśnienia czy możliwe jest leczenie bólu metodami 

fizjoterapeutycznymi. Podkreślono także znaczenie bólu duchowego w przebiegu każdej choroby. 

Uczestnikami tej sesji była Pani prof. K.Walden – Gałuszko, prof. Pat Schofield, dr Piotr Tederko oraz 

ksiądz dr Piotr Krakowiak. 

Niezwykle ciekawa okazała się sesja pod przewodnictwem  dr Małgorzaty Świerkockiej, która przy 

udziale przedstawicieli ze światowego zrzeszenia „Coma Science Group,” zarysowała problem 

diagnozy, opieki i terapii pacjentów w stanie śpiączki. Dr Athena Demertzi zajmująca się w swojej 



praktyce zawodowej klinicznymi i paraklinicznymi sposobami diagnostyki pacjentów, z którymi nie 

można nawiązać kontakt - w swoim wykładzie wykazała, że błędne rozpoznanie stanu wegetatywnego 

skutkuje najczęściej zaniechaniem terapii i pozbawieniem możliwości komunikacji z osobami, które 

czują i słyszą. 

Następnie  Aurora Thibaut – doktorantka Grupy Badawczej Śpiączki (Uniwerstet Liege Belgia), która 

prowadzi badania nad chronicznymi zaburzeniami świadomości oraz zagadnieniami związanymi z 

neurologicznym odzyskiwaniem pacjentów ze śpiączki podkreśliła, że niezwykle ważne jest tworzenie 

standardów i  wytycznych dotyczących prowadzenia terapii u pacjentów z zaburzeniami funkcji 

poznawczych. Zwróciła szczególną uwagę na walkę z bólem i spastycznością u tych osób. 

* 

Najbliższe lata przyniosą nam gwałtowany wzrost liczby osób starszych i co za tym idzie większą liczbę 

osób z problemami chorobowymi. Polska jak i wiele innych krajów boryka się z zapewnieniem właściwej, 

odpowiadającej potrzebom opieki nad osobami z chorobami demencyjnymi. Jedna z sesji  poświęcona 

została prezentacjom dobrych praktyk w kraju i Europie. Prof. Tadeusz Parnowski wspólnie z  Claire 

Dèsenfant z Niemiec, Aprupers Birojs z Łotwy, Grażyną Bokłaho, Anną  Sztrom i Aleksandrem 

Kolańskim z Polski oraz Olgą Wygowską z Nowosybirska prezentowali dobre i ciekawe rozwiązania 

organizacyjne, terapeutyczne, funkcjonalne i prawne. 

Duże zainteresowanie wzbudziły lokalne wspólnoty mieszkaniowe dla osób z demencją oraz możliwości 

wykorzystania ogrodu zimowego do terapii tej grupy osób. 

* 

Jednocześnie jak co roku przeznaczony został  także czas dla menadżerów i organizatorów opieki 

długoterminowej w Polsce. Prof. Piotr Błędowski przewodniczył sesji  poświęconej wyzwaniom i 

rozwiązaniom w zarządzaniu placówkami opieki długoterminowej. Przedstawiciele z Polski i Europy 

dzielili się doświadczeniami i uwarunkowaniami systemowymi oraz perspektywami rozwoju tego 

sektora. Podane zostały przykłady jak poprawić organizację pracy zapewniając odpowiednią jakość 

opieki oraz bezpieczeństwo pacjenta. Sformułowane zostały zagrożenia i nowe wyzwania z 

perspektywy zakładów opieki długoterminowej, domów pomocy społecznej i opieki domowej.  W sesji 

uczestniczyli  Barbara Kaczmarska, Marcin Zawadzki, Ewa Flaszyńska i Marian Martenka. 

* 

Podczas konferencji podjęta została dyskusja dyrektorów domu pomocy społecznej z 

udziałem  Senatora RP Mieczysława Augustyna dotycząca perspektyw obecnych ośrodków opieki 

społecznej pt. "DPS - dom czy instytucja".  Prowadzącym panel był prof. Piotr Błędowski 

* 

Konferencję kończyła sesja dotycząca unijnych  perspektyw w polskiej opiece długoterminowej, która 

przybliżyła uczestnikom kwestie dotacji i dostępnych mechanizmów finansowych. Sesji 

przewodniczyła dr Elżbieta Szwałkiewicz konsultant krajowy w dziedzinie opieki długoterminowej. O 

potrzebie wsparcia systemu  opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji 

osób przewlekle chorych, niesamodzielnych i osób starszych w kontekście wsparcia finansowego 

Funduszy Europejskich mówili przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Funduszy 

Europejskich. 
 


