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Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci 
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Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 10-lecia       

Białostockiego Hospicjum dla Dzieci 

Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej  

      – współpraca w zespole interdyscyplinarnym 

 

AGENDA 

Termin konferencji: 20-21 września 2019 
W przeddzień konferencji 19 września 2019 r. odbędzie się Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum  Pediatrycznej Opieki 

Paliatywnej – do Członków Forum zostało skierowane odrębne zaproszenie z Agendą na dzień Zjazdu. Zgłoszenia do udziału 

w Zjeździe przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego na konferencję (szczegóły poniżej). 

 

Miejsce konferencji: Białystok, 

Pałac Branickich (Aula Magna UMwB), ul. Kilińskiego 1 - 1-szy dzień konferencji w godz. 9.00 - 14.00 

Hotel Esperanto, ul. Legionowa 10 - 1-szy dzień od godz. 14.00 i 2-gi dzień (zgodnie z programem). 

 

Program konferencji: 4 strona Agendy 

Zgłoszenie na konferencję 
Tylko online za pośrednictwem formularza na www.pomozim.org.pl/konferencja2019. W terminie do 7 dni od dokonania 

zgłoszenia należy uregulować opłatę konferencyjną. Brak wpłaty spowoduje anulowanie zgłoszenia na konferencję ósmego 

dnia od momentu dokonania zgłoszenia. Zgłoszenia na konferencję można dokonać do 15 sierpnia 2019 r. Uczestnik 

dokonując zgłoszenia na konferencję akceptuje zapisy zawarte w Agendzie.  

 

Rejestracja konferencyjna: Hotel Esperanto, Białystok, ul. Legionowa 10, 

obok recepcji hotelowej 
W godz. 16.00 - 20.00 dnia 19 września 2019 r.   

W godz. 8.00 - 15.30 dnia 20 września 2019 r.  

Opłata konferencyjna 
Każdy uczestnik konferencji ponosi opłatę konferencyjną w wysokości: 

a/ 300 zł (pierwsza osoba z danej organizacji) i 250 zł (druga i kolejne osoby z tej samej organizacji) przy zgłoszeniu udziału 

w konferencji do dnia 30 kwietnia 2019 r.  

b/ 350 zł (pierwsza osoba z danej organizacji) i 300 zł (druga i kolejne osoby z tej samej organizacji) przy zgłoszeniu udziału 

w konferencji w dniach od 1 maja do 15 sierpnia 2019 r. 

Opłatę należy uiścić na konto Fundacji „Pomóż Im”: Bank Millenium 13 1160 2202 0000 0003 7341 9336. Po dokonaniu 

wpłaty i rezygnacji z udziału w konferencji Organizator (Fundacja „Pomóż Im”) nie zwraca wniesionej opłaty konferencyjnej. 

Opłata obejmuje: przerwy kawowe podczas konferencji, 2 obiady (20 i 21.09), kolację (20.09), materiały konferencyjne, udział 

mailto:konferencja@pomozim.org.pl
http://www.pomozim.org.pl/


2 | S t r o n a  A g e n d y  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Fundacja „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci 

ul. Ciołkowskiego 88J, 15-545 Białystok. BIURO KONFERENCJI:  tel. 85 66 22 003, e-mail: konferencja@pomozim.org.pl 

opłata konferencyjna: Bank Millenium 13 1160 2202 0000 0003 7341 9336, www.pomozim.org.pl/konferencja2019 

w nieodpłatnych wydarzeniach towarzyszących (po zgłoszeniu się na nie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

na www.pomozim.org.pl/konferencja2019). 

Zniżka 10% od cen a’la carte w barze i restauracji Hotelu Esperanto dla gości konferencji (na podstawie identyfikatora).  

 

Zakwaterowanie: Hotel Esperanto, Białystok, ul. Legionowa 10 
Dojazd do hotelu z Dworca PKP z ul. Kolejowej, autobus linii 14 (kierunek: Kuronia, Myśliwska) 3 przystanki do Malmeda, 

Zamenhofa – do Hotelu 450 m pieszo lub autobus linii 10 (kierunek Koplany, Kolonia) 4 przystanki do Placu NZS, do hotelu 

470 m pieszo. 

Dojazd do hotelu samochodem – w załączeniu mapka z oznakowaniem położenia hotelu, mapka znajduje się również na 

www.pomozim.org.pl/konferencja2019. 

Rezerwacja pokoi hotelowych 
Uczestnicy konferencji we własnym zakresie ponoszą koszt noclegów. Hotel Esperanto gwarantuje uczestnikom konferencji 

ceny specjale - dotyczą doby hotelowej: 19/20, 20/21 oraz 21/22 września 2019 r. Pokoje są gwarantowane w miarę 

dostępności.  

Rezerwacja pokoi e-mailowo na adres: recepcja@hotelesperanto.net  z dopiskiem: „Konferencja Hospicjum” 

upoważniającym do ceny specjalnej dla gości konferencji. Specjalna cena noclegów dotyczy tylko uczestników konferencji 

(osób, które zgłosiły udział w konferencji za pośrednictwem www.pomozim.org.pl/konferencja2019 i uiściły opłatę 

konferencyjną). 

Ceny pokoi:  

- pokój 1-osobowy: 210 zł/doba/pokój 

- pokój 2-osobowy: 245 zł/doba/pokój  

- pokój 3-osobowy: 280 zł/doba/pokój. 

Prosimy nie rezerwować pokoi online poprzez stronę www hotelu, ponieważ nie otrzymają Państwo ceny specjalnej.  

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do 12.00. Istnieje możliwość pozostawienia bagaży w hotelowej przechowalni.   

Parking 
Podziemny w hotelu – w miarę dostępności – gratis. Przed hotelem znajduje się przestronny parking miejski, objęty strefą 

parkowania (2,40 zł/godz. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00) – strefa nie obowiązuje w soboty i niedziele.  

 

Wydarzenia towarzyszące konferencji 
19 września 2019 r. (czwartek) godz. 18.00 

Uroczysta Msza Św. w Bazylice Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra Białostocka) 

z okazji 10-lecia Białostockiego Hospicjum dla Dzieci 

21 września 2019 r. (sobota) godz. 7.00 

Msza Św. w Starym Kościele Farnym obok Katedry Białostockiej 

Dodatkowo polecamy uczestnikom konferencji udział w innych wydarzeniach, nieodpłatnych i odpłatnych. Udział 

w nich należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym na konferencję poprzez www.pomozim.org.pl/konferencja2019. 

W wydarzeniach towarzyszących wskazanych poniżej uczestniczyć mogą tylko te osoby, które zgłosiły w nich udział. 

Na niektóre wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 

Wydarzenia nieodpłatne: 

- nocne zwiedzanie Białegostoku z przewodnikiem (ok. 1,5 h), 19 września 2019 r. (czwartek), zbiórka przy wejściu 

do hotelu o godz. 21.00 

 - warsztaty 20 września 2019 r. (piątek) 

a/ warsztat 1, godz. 15.30 - 16.45, sala obok głównej sali konferencyjnej Hotelu Esperanto 

b/ warsztat 2, godz. 17.00 - 18.15, sala obok głównej sali konferencyjnej Hotelu Esperanto 

Uwaga! Tematyka warsztatów w trakcie ustaleń. Gdy znana będzie tematyka poinformujemy o tym Państwa drogą 

e-mailową z zaproszeniem do udziału w warsztatach.  

- spektakl dla dorosłych w Białostockim Teatrze Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 20 września 2019 r. (piątek), godz. 20.00, bilety 

mailto:konferencja@pomozim.org.pl
http://www.pomozim.org.pl/
http://www.pomozim.org.pl/konferencja2019
http://www.pomozim.org.pl/konferencja
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na spektakl uczestnicy konferencji otrzymują podczas rejestracji na konferencję (tylko osoby, które zgłosiły udział 

w spektaklu w formularzu zgłoszeniowym na konferencję). 

Wydarzenia odpłatne: 

- zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu, 21 września (sobota), godz. 15.30, wyjazd spod Hotelu Esperanto o godz. 14.45  

a/ z dojazdem autokarem w obie strony, powrót około godz. 18.30 – koszt 50 zł/osoba 

b/ z dojazdem we własnym zakresie – koszt 20 zł/osoba 

- zwiedzenie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Białymstoku oraz piwnic Pałacu Branickich, 21 września (sobota), godz. 

15.30, wyjście spod Hotelu Esperanto o godz. 14.45 – koszt 10 zł/osoba. 

Uwaga: minimalna liczba uczestników do zrealizowania ww. wydarzeń to 20 osób, maksymalna 60. W przypadku zgłoszenia  

się mniejszej liczby uczestników Organizator odwołuje wydarzenie i zwraca koszt. W przypadku zgłoszenia większej liczby 

uczestników – Organizator anuluje ich zgłoszenia i zwraca koszty udziału. 

Płatność za udział w ww. wydarzeniach, przelewem na konto bankowe Fundacji „Pomóż Im”: Bank Millenium 13 1160 2202 

0000 0003 7341 9336, terminie 7 dni od dokonania. Tytuł zapłaty: Udział w ……….. + imię i nazwisko. W przypadku braku 

opłaty we wskazanym terminie, zgłoszenie uczestnika do wydarzenia zostaje anulowane.  

 

Zgłoszenia na sesję przypadków 
Zapraszamy uczestników do zgłaszania ciekawych, unikatowych przypadków medycznych do prezentacji 

i dyskusji podczas 2-ego dnia konferencji. Sesja z prezentacją przypadków odbędzie się 21 września 2019 r. (sobota) 

o godz. 11.30 i potrwa około godziny. Zachęcamy do zgłaszania tematów przypadków drogą elektroniczną na adres: 

konferencja@pomozim.org.pl do dnia 30 czerwca 2019 r. W zgłoszeniu prosimy podać: temat przypadku, imię 

i nazwisko osoby prezentującej, zdjęcia, film, inne. Czas prezentacji przypadku wraz z dyskusją: 10 minut. Jeśli liczba zgłoszeń 

przewyższy planowany czas sesji, Rada Programowa konferencji dokona wyboru przypadków do prezentacji, 

o czym poinformuje zgłaszających.  

 

Mapka Centrum Białegostoku z oznaczonymi punktami konferencyjnymi 

 

mailto:konferencja@pomozim.org.pl
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PROGRAM KONFERENCJI 
Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej  – współpraca w zespole interdyscyplinarnym 

(program roboczy – stan na 22 marca 2019 r., program może ulec zmianie,  jest na bieżąco aktualizowany na www.pomozim.org.pl/konferencja2019) 

 

20 września 2019 (piątek)  

8.00 - 15.30 Rejestracja uczestników w Hotelu Esperanto obok 

recepcji hotelowej 

Miejsce konferencji w godz. 9.00 - 14.00: Aula Magna 

UMwB, Pałac Branickich 

9.00 - 9.10 Powitanie 

9.10 - 9.40 Wykład inauguracyjny, Ks. dr Jan Nieciecki, 

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 

9.40 - 10.00 10 lat Białostockiego Hospicjum dla Dzieci – 

prezentacja  

 

10.00 - 11.45 Sesja 1: Pediatryczna   

10.00 - 10.35 Wykład 1, prof. dr hab. n. med. Dariusz Marek 

Lebensztejn, Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, 

Żywienia i Alergologii UDSK w Białymstoku 

10.35 - 11.10 Wykład 2, dr hab. n. med. Agata Korzeniecka - 

Kozerska, Klinika Pediatrii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego 

w Białymstoku  

11.10 - 11.45 Wykład 3, dr n. med. Maciej Niedźwiecki, Klinika 

Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersyteckie Centrum 

Kliniczne w Gdańsku, Pomorskie Hospicjum dla Dzieci  

11.45 – 12.15 Przerwa kawowa z okolicznościowym tortem 

 z okazji 10-lecia BHD 

 

12.15 - 14.00 Sesja 2: Pediatryczna opieka paliatywna 

12.15 - 12.50 Wykład 1, dr n. med. Andrzej Opuchlik, Klinika 

Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

12.50 - 13.25 Wykład 2, dr n. med. Łukasz Przysło, Klinika 

Neurologii Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 

Hospicjum Fundacji Gajusz 

13.25 - 14.00 Wykład 3, dr n. med. Jakub Wiśniewski, Klinika 

Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersyteckie Centrum 

Kliniczne w Gdańsku, Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa 

Przystań” w Gdyni 

 

14.00 - 14.30 Zwiedzanie Pałacu Branickich, przejście gości 

do Hotelu Esperanto 

 

14.30 - 15.30 Obiad, Restauracja Hotelu Esperanto 

Miejsce konferencji w godz. 15.30 - 17.30: sala 

konferencyjna Planty Hotelu Esperanto 

15.30 - 17.30 Sesja 3: Perinatalna  

15.30 - 16.05  Wykład 1,  dr n. med. Krzysztof Szmyd, 

Stowarzyszenie Medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska 

"Formuła Dobra" 

 

 

16.05 - 16.40 Wykład 2, dr Agnieszka Jalowska, Klinika 

Neonatologii USK we Wrocławiu 

16.40 - 17.15 Sesja 4: Stomatologia w opiece paliatywnej  

16.40 - 17.15 Wykład 1, dr n. med. Małgorzata Borowska, 

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia 

 

17.15 - 17.30 Prezentacja partnera konferencji  

Przerwa kawowa ciągła dostępna podczas trwania całej 

sesji.  

Równolegle warsztaty: sala konferencyjna Antresola 

15.30 - 16.45 Warsztat 1 (75 minut)  

16.45 - 18.00 Warsztat 2 (75 minut) 

 

18.00 - 19.00 Kolacja, Restauracja Hotelu Esperanto 

20.00 Spektakl w Białostockim Teatrze Lalek 

21 września 2019 (sobota) 

7.00 Msza Św. w Starym Kościele Farnym obok Katedry 

Białostockiej 

7.00 - 9.00 Śniadanie dla uczestników konferencji - gości 

hotelowych 

Miejsce konferencji w godz. 9.30 – 13.00: Sala konferencyjna 

Planty Hotelu Esperanto 

9.30 – 10.30 Sesja 5: Etyka, terapia daremna, wsparcie  

9.30 - 10.00 Wykład 1, dr n. med. Dariusz Kuć, Białostockie 

Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż Im” 

10.00 - 10.30 Wykład 2, dr n. med. Paweł Grabowski, 

mgr Monika Ksepko, Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza 

w Michałowie 

10.30 - 11.00 Przerwa kawowa, promocja książek   

 

11.00 - 12.30 Sesja 6: Prezentacja i omówienie przypadków, 

dyskusja 

12.00 Wymeldowanie gości hotelowych 

 

12.30 - 13.00 Wykład podsumowujący, wręczenie 

certyfikatów, zamknięcie obrad 

 

13.00 - 14.30 Obiad, Restauracja Hotelu Esperanto 

15.00 Zwiedzanie muzeów (zgodnie z agendą, dotyczy 

zgłoszonych osób)   
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