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Krakowska Akadem ia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 

W ydzia ł Lekarski i Nauk o Zdrowiu

„RODZINA -  ZDROWIE -  CHOROBA". 
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI NAUKOWEJ

W dniu 26 września 2019 r. w kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego przy ul. Herlinga Grudzińskiego 1 w Krakowie odbyła 
się siódma edycja międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina -  Zdro
wie -  Choroba”, której organizatorem była nasza uczelnia. Jest to wydarzenie 
cykliczne, współorganizowane corocznie przez KAAFM, Uniwersytet Medycz
ny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Katolicki w Ruzomberku 
oraz Uniwersytet Tomasa Bata w Zline. Wydarzenie ma na celu budowanie 
platformy wymiany doświadczeń i poglądów osób zajmujących się naukowo 
oraz zawodowo problematyką zdrowia i choroby, a także jakości życia we 
współczesnej rodzinie.

Konferencja została objęta patronatem przez Małopolską Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych, którą podczas wydarzenia reprezentowały pie
lęgniarki: Agnieszka Kurbiel, Leokadia Wilczek-Filipska, Bożena Kołodziej 
i Wioletta Frączek. Drugim z patronów było Polskie Towarzystwo Pielęgniar
skie Oddział Kraków, reprezentowane przez Przewodniczącą Marię Szyma- 
czek. Natomiast gościem honorowym była pani Zofia Małas, Prezes Naczel
nej Rady Pielęgniarek i Położnych. Patronat naukowy nad konferencją objęły
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następujące czasopisma: „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej”, „Pań
stwo i Społeczeństwo. Medycyna i Zdrowie Publiczne” oraz „Public Health 
Forum”. Wsparcie finansowe organizacji wydarzenia zapewnili: Małopolska 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych oraz firmy z branży medycznej -  Bio
codex i Paul Hartmann Polska.

Celem tegorocznej konferencji było m.in. szerzenie aktualnej wiedzy do
tyczącej wyzwań dla: pielęgniarstwa rodzinnego, opieki pediatrycznej, postę
powania w chorobach przewlekłych w rodzinie oraz jakości życia pacjenta. Na 
zdrowie i dobrostan chorego wpływają zastosowane procedury lecznicze oraz 
jego zrozumienie i akceptacja choroby, a także bezpośrednie otoczenie pacjenta. 
Działania mające na celu budowanie zaplecza wiedzy o chorobie powinny zatem 
dotyczyć zarówno personelu medycznego, w tym pielęgniarek, jak i samego cho
rego oraz jego rodziny.

Konferencję w imieniu gospodarzy otworzył prof. dr hab. med. Filip 
Gołkowski, Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Po uroczystym 
rozpoczęciu i przywitaniu gości, inspirujący wykład inauguracyjny na temat 
„Psychologicznych uwarunkowań stresu małżeńskiego” wygłosił prof. dr hab. 
Zbigniew Nęcki, Dziekan Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych KA- 
AFM. Konferencja została podzielona na trzy sesje plenarne: „Godność pacjenta 
oraz akceptacja choroby”, „Opieka długoterminowa z punktu widzenia pacjen
ta, opiekuna i pielęgniarki”, „Edukacja i samorozwój w pielęgniarstwie i nauki 
o zdrowiu” oraz sesję plakatową.

Sesję plakatową poprowadziły: dr Grażyna Dębska, Prodziekan Wydzia
łu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu KAAFM, dr Anna Kratka z Uniwersytetu 
w Zline oraz dr Joanna Kin-Dąbrowska z KAAFM. Tematyka przedstawionych 
prac skupiała się na takich tematach jak: problemy pacjentów onkologicznych 
w systemie opieki medycznej, edukacyjna rola pielęgniarki w wybranych jed
nostkach chorobowych czy zagadnienia związane z promocją zdrowia. Kilka 
prac dotyczyło także ważnej tematyki, jaką są czynniki wpływające na zdro
wie młodzieży. W sesji przedstawiono 16 plakatów, z których trzy otrzymały 
wyróżnienia Komitetu Naukowego. Wśród wyróżnionych prac znalazły się: 
„Opieka nad dzieckiem z zespołem Haddada” (praca przygotowana przez ze
spół z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Seń M., Klisowska I., Stani
szewska J., Jakubowska L., Lintowska A., Grabowska B.), „Wiedza studentów 
pielęgniarstwa o zastosowaniu napięcia elektrycznego w nagłych przypadkach 
opieki zdrowotnej” (plakat autorstwa zespołu z Uniwersytetu w Nitrze: Lisko- 
va M., Mankovecka M.) oraz „Dystrybucja obciążenia na podeszwową stronę 
stóp u osób młodych” (praca będąca efektem współpracy zespołu z KAAFM 
oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie: Golec J., Balicka-Bom 
J., Przybytek M., Sanocka M.).
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Fot. 1. Otwarcie Konferencji: prof. dr hab. Filip Gołkowski, Dziekan Wydziału 
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego. Fot. Archiwum KAAFM.

Fot. 2. Wykład Inauguracyjny: prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, Dziekan Wydziału 
Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Fot. Archiwum KAAFM.
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Pierwszą sesję plenarną poprowadziła dr Helena Kaducakova z Uniwer
sytetu w Ruzomberku. Tematem przewodnim panelu było ważne zagadnienie 
akceptacji choroby przez pacjenta oraz jego godność w obliczu niejednokrotnie 
uciążliwych i powodujących niepełnosprawność objawów chorobowych, m.in. 
nietrzymania stolca u osób starszych. Przedstawione referaty dotyczyły także co
dziennego funkcjonowania pacjentów z takimi chorobami jak SM czy choroba 
Parkinsona. Wykład pana Mateusza Malinowskiego dotyczył problemów życia 
codziennego pacjentów po wymianie stawu kolanowego. Poruszono także ważną 
tematykę godnej śmierci oraz warunków, jakie w jej obliczu warto zapewnić cho
remu. Niezwykle poruszającym był wykład pani Beaty Nowak, laureatki Ogól
nopolskiego Konkursu „Pielęgniarka Roku 2018” dotyczący opieki nad pacjen
tami, którzy oczekują narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Na zakończenie 
pierwszej części Konferencji odbył się wykład pani Renaty Grabskiej, przedsta
wicielki Paul Hartmann Polska, na temat kompleksowych rozwiązań w terapii 
podciśnieniowej ran z zastosowaniem technologii Vivano®.

Kolejna sesja plenarna została poprowadzona przez dr Petre Juremkovą 
z Uniwersytetu w Zline. Tematyka wykładów odnosiła się do opieki długoter
minowej nad pacjentem. Bardzo ciekawy referat wygłosiła dr Maria Novyse- 
dlakova. Dotyczył on mechanicznego wspomagania wentylacji płuc pacjenta, 
problemów jakie mogą być z tym związane oraz tego, jak można przenieść tę 
procedurę do domu pacjenta. Wykład dr Kaducakovej poruszył tematykę szcze
gólnych potrzeb dziecka z wrodzonym zespołem abstynencyjnym. Kolejne wy
stąpienia skupiły się na zagadnieniach związanych z wiedzą i edukacją. Prezen
tacja wygłoszona przez panią Barborę Bartosovą dotyczyła wpływu świadomości 
zdrowotnej matek wykluczonych społecznie na zdrowie ich potomstwa. Z kolei 
wykład pani Martiny Tomagovej poruszał kwestię skuteczności szkolenia kadry 
pielęgniarskiej za pośrednictwem elektronicznego symulatora szkoleniowego. 
Na zakończenie sesji wystąpiła Prezes NRPiP, pani Zofia Małas, która wygło
siła bardzo ważny wykład na temat aktualnej sytuacji kadr medycznych i pielę
gniarskich w Polsce poruszający istotne kwestie organizacyjne i prawne mające 
wpływ na dążenie do zapewnienia jak najlepszej opieki w polskich placówkach 
ochrony zdrowia.

Po przerwie rozpoczęła się trzecia, ostatnia z sesji plenarnych, którą po
prowadziła dr Małgorzata Kalemba-Drożdż. Pierwszy wykład wygłosiła pani 
Renata Bajcarczyk, która przedstawiła badania ankietowe nt. wiedzy i przekonań 
dotyczących stosowania szczepień przeciwko HPV u uczennic i ich matek. Na
stępnie dr Agnieszka Skorupska-Król poruszyła tematykę konieczności wsparcia 
opiekunów osób po niedokrwiennym udarze mózgu. Bardzo ciekawe wystąpie
nie zaprezentowała pani Małgorzata Kamińska. Dotyczyło ono niekonwencjo
nalnych metod leczenia ran z nowoczesnym podejściem do wykorzystywania 
larw muchówek oraz pijawek lekarskich w alternatywnej terapii zakażonych, 
niegojących się miejsc. Równie interesujący był wykład pani Moniki Przyby-



„RODZINA -  ZDROWIE -  CHOROBA”. SPRAWOZDANIE. 157

Fot. 3. Zofia Małas (na pierwszym planie), Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Fot. Archiwum KAAFM.

Fot. 8. Dr Anna Szczypta (pierwsza od prawej, na dole), Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego Konferencji, dr Joanna Kin-Dąbrowska 
(w środku), Edyta Laska (po lewej), członkinie Komitetu 
Organizacyjnego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Fot. Archiwum 
KAAFM.
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tek dotyczący czynników psychogennych wpływających na problemy z układem 
stomatognatycznym u pracowników biurowych. Referat ten skłaniał do refleksji 
na temat stresu, jaki na co dzień może generować z pozoru spokojna praca biu
rowa przy komputerze. Następnie dr Agata Grzywacz-Kisielewska opowiedzia
ła o możliwości zastosowania ekstraktów grzybowych we wspomaganiu terapii 
nowotworów. Ostatni wykład dr Małgorzaty Kalemby-Drożdż poruszył ważny 
temat wpływu stanu naszego środowiska i diety na akumulację toksyn w mleku 
matek. Uroczystego zakończenia Konferencji dokonała dr Anna Szczypta, prze
wodnicząca Komitetu Organizacyjnego wydarzenia.

Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej: https:// 
www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/. Książka abstraktów z konfe
rencji „Rodzina -  Zdrowie -  Choroba” znajduje się na stronie Repozytorium 
Instytucjonalnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
numer e-ISBN 978-83-66007-32-1, a także bezpośrednio pod skróconym adre
sem: https://bit.ly/2qDpudu.
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