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SPRAWOZDANIE 

Dariusz Pater 

 

IX Konferencja Ochrony Zdrowia „Ból i cierpienie – ognisko 

światła i ciemności. Choroby wieku podeszłego” 

 

24 października 2020 roku odbyła się IX Konferencja Ochrony Zdrowia z 

cyklu „Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności”. Tematem konferencji 

było zagadnienie chorób wieku podeszłego. Wydarzenie to zostało 

przeprowadzone w formie on-line. Organizatorami byli Okręgowa Izba 

Lekarska w Warszawie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Patronat honorowy nad konferencją objął rektor Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, a 

patronat medialny sprawował miesięcznik „Puls”. 

Wykłady rozpoczął rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski. Zwrócił 

on szczególną uwagę na konieczność podejmowania tematyki wieku podeszłego 

z uwzględnieniem człowieka w każdym z jego wymiarów, fizycznym, 

psychicznym oraz duchowym. Rektor podkreślił także wagę i doniosłość 

konferencji, życząc zebranym, aby nadal wytrwale badali zagadnienia bólu i 

cierpienia w życiu człowieka.  

Otwierając konferencję, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Łukasz 

Jankowski powiedział: „Praca lekarzy często jest postrzegana jako walka o 

życie i zdrowie pacjentów, i oczywiście tak jest. Ale jeśli zastanowimy się nad 

tym chwilę, to dojedziemy do pewnego mniej oczywistego wniosku. Że 

niemniej istotnym oczekiwaniem pacjentów jest nie co innego, jak przyniesienie 

ulgi w cierpieniu. Gdy człowiek zjawia się u swojego lekarza rodzinnego i 

słyszy pytanie: «Co pani dolega?» lub «Co pana do mnie sprowadza?», często 



 

2 
 

pada odpowiedź: «To mnie boli… to mi doskwiera…». Lekarz ma przynieść 

ulgę, a dopiero niejako przy okazji – wyleczyć”. 

„Myśliciele od setek lat zastanawiają się nad istotą i sensem bólu oraz 

cierpienia” – kontynuował dalej mówca. „Dla nas lekarzy sprawa jest dużo 

prostsza – ma być tego jak najmniej. Nawet jeśli cierpienie – jak mówią – 

uszlachetnia. Ból jest naszym wrogiem, dlatego od stuleci z nim walczymy. Był 

on jedną z największych przeszkód w rozwoju medycyny. Większości operacji 

chirurgicznych nie próbowano nawet przeprowadzić, póki w XIX wieku nie 

rozwinęła się anestezjologia. To ból, a nie same choroby uniemożliwiał nam, 

lekarzom, ratowanie życia! 

Wraz z rozwojem medycyny i zwiększającą się świadomością problemów 

psychicznych zwracamy uwagę na coraz nowsze rodzaje bólu. Nie każdy ból 

jest fizyczny. Cierpienie umysłu okazuje się kolejną przeszkodą na drodze do 

leczenia dolegliwości ciała. Dlatego tak ważny jest komfort leczenia 

szpitalnego, o co walczymy nie tylko jako medycy, lecz także jako samorząd 

lekarski – aby rozwiązania systemowe sprzyjały dobrostanowi emocjonalnemu 

pacjenta. Żeby – jak się mówi w naszym środowisku – był on odpowiednio 

«zaopiekowany». Żeby zajmowali się nim wypoczęci, w jak największym 

stopniu wolni problemów bytowych przedstawiciele zawodów medycznych, 

gdyż nawet zwykły uśmiech i dobre słowo lekarza czy pielęgniarki może 

przynieść chwilową ulgę w cierpieniu, co pomaga w skutecznej terapii. 

Mówi się, że jeśli człowiek po czterdziestce budzi się rano i nic go nie boli, to 

znaczy, że nie żyje. Ten żart pokazuje przewrotnie, że z bólem i cierpieniem 

mamy do czynienia tym częściej, im więcej wiosen mamy za sobą. A ponieważ 

społeczeństwo mamy starzejące się i tak będzie w najbliższych dziesięcioleciach 

– cóż, nie da się ukryć, że bólu i cierpienia będzie coraz więcej. A lekarze będą 

mieli coraz więcej roboty. Dlatego cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej 

konferencji, która przygotowuje nas do dalszego boju”. 
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Przewodniczący pierwszej sesji prof. dr hab. med. Jerzy Jurkiewicz wprowadził 

uczestników w temat pierwszego z referatów, którym było zagadnienie 

podejścia geriatrycznego do osób w wieku podeszłym, stanowiące treść 

wystąpienia dr med. Elżbiety Kozak-Szkopek. Referentka starała się 

odpowiedzieć na pytanie o umowną kwestię starości człowieka oraz omówić 

problem starzenia się populacji.  

Drugi z referatów, wygłoszony przez dr hab. Ewę Szafrańską, prof. 

Uniwersytetu Łódzkiego, ukazywał ludzi starszych w perspektywie 

socjologicznej. Środowisko  osób starszych w Polsce w I dekadzie XXI w. 

charakteryzuje: silne sfeminizowanie i wyraźnie wyodrębniająca się 

subpopulacja „starych starych” (po 75. r. ż.) (tzw. podwójne starzenie się), 

dostrzegalna niepełnosprawność (deficyty zdrowotne, wielochorobowość, 

zwłaszcza po 75. r. ż.), niski wskaźnik wykształcenia (zwłaszcza kobiet), 

wysoki stopień bezradności technologicznej, singularyzacja - przewaga 

gospodarstw jednopokoleniowych, jednoosobowych i dwuosobowych, 

subiektywnie skromne zasoby finansowe, stałe źródło dochodów (relatywnie 

zadowalająca sytuacja materialna), poczucie marginalizacji społecznej. Trzeci 

wykład w pierwszej sesji wygłosiła dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz 

z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która mówiła o opiece 

psychoonkologicznej nad osobami w wieku podeszłym. Prelegentka zwróciła 

szczególnie uwagę na potrzeby biologiczne i psychospołeczne tych osób, w tym 

na obciążenia mające wpływ na rodzinę seniora. Szukano także odpowiedzi na 

problemy dotyczące poprawy jakości komunikacji z osobą starszą chorą 

onkologicznie.  

Czwarty wykład zaprezentował dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. 

Uniwersytetu Zielonogórskiego, podejmujący zagadnienia życia seksualnego 

osób starszych. Wykład traktował o starzeniu się jako indywidualnie 

przeżywanej rzeczywistości, ukazywał różnice między sprawnością fizyczną a 
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umysłową oraz problem akceptacji starości, jak również stereotypy dotyczące 

zachowań seksualnych ludzi starszych i rolę miłości w przeżywaniu starości.  

Ostatni wykład w pierwszej sesji wygłosił br. lek. Łukasz Dmowski, prowincjał 

bonifratrów w Polsce, mówiący o 400-letniej już działalności bonifratrów w 

leczeniu osób w podeszłym wieku.  

Drugiej sesji przewodniczyli lek. Mieczysław Szatanek, organizator konferencji 

z ramienia ORL w Warszawie oraz dr hab. n. med. Józef Haczyński prof. UZ. 

Sesję tę rozpoczął wykład dr Ewy Zieliński na temat terapii wspomagającej w 

chorobach wieku podeszłego. Prelegentka poruszyła temat dotyczący 

występowania cukrzycy wśród ludzi starszych, jej przebiegu, a także sposobów 

leczenia tej choroby poprzez zastosowanie tlenoterapii w komorze 

hiperbarycznej. 

Kolejna prezentacja, autorstwa mgr Anny Bujnowskiej, dotyczyła wpierającej 

roli pielęgniarki w kontakcie z rodziną pacjenta w chorobach nowotworowych. 

Empatyczne podejście do chorego – jak mówiła prelegentka – ma znaczący 

udział w procesie leczenia, zaś poświęcanie pacjentowi wystarczającej uwagi 

może sprawić, że walka z chorobą będzie łatwiejsza, a w konsekwencji 

przyczyni się do poprawy jakości jego życia.  

Kolejny referat został zaprezentowany przez dr hab. n. med. Elżbietę 

Wasilewską-Dziubińską i dawał odpowiedzi na pytanie o możliwość 

opóźnienia otępienia starczego, co zostało wskazane przez organizację WHO 

jako jeden z priorytetów zdrowia publicznego. Przedstawiono przyczyny 

otępienia wtórnego oraz profilaktykę chorób otępiennych.  

Czwarty referat, wygłoszony przez mgr Annę Mencinę, dotyczył pielęgnacji i 

opieki nad chorymi z wyłonioną stomią.  

Referat wieńczący drugą sesję nosił tytuł „Caravaggio – Boże światło w 

ciemności” i został zaprezentowany przez ks. dr. hab. Norberta Mojżyna, prof. 

UKSW. Profesor omówił sposoby postrzegania starości w starożytności oraz w 

sztuce malarskiej. Zwrócił szczególną uwagę na ukazanie starości w twórczości 
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Caravaggia, w tym na aspekt piękna jako jeden z naturalnych etapów życia 

ludzkiego.  

Trzeciej sesji przewodniczyła dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz z Collegium 

Medicum UKSW. Jako pierwszy wystąpił ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. 

UKSW i organizator konferencji, który zaprezentował temat „Od procedur 

medycznych po empatię i miłosierdzie w procesach leczenia”. Podkreślił on, jak 

ważne jest budowanie atmosfery sprzyjającej okazywaniu empatii wśród 

pracowników ochrony zdrowia, a także w środowiskach medycznych.  Ogromne 

znaczenie dla wzmacniania empatii mają osobiste świadectwa życia dawane 

przez osoby będące autorytetami w kręgach zawodowych. Profesor zachęcał, 

żeby nie przeszkadzać lekarzom w leczeniu chorego, tak aby mieli oni czas na 

okazanie empatii i miłosierdzia, a nie na tylko ulegali bezdusznej biurokracji w 

wypełnianiu swoich obowiązków.  

Kolejny referat przedstawiła prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz, która 

odwołała się do zmian zachodzących w ludzkim ciele na poziomie 

strukturalnym. Referentka porównała budowę skóry osoby starszej i młodej. 

Przedstawione zostały także liczne szczegółowe teorie powodów starzenia się 

człowieka i czynniki warunkujące ten proces, których nie sposób uniknąć. 

Ostatnim punktem konferencji była sesja studencka, której przewodniczyła dr 

Tomira Chmielewska-Ignatowicz z UKSW. Pierwszym prelegentem w tej sesji 

był mgr Filip Biernacki, który zaprezentował problem niedożywienia 

białkowo-energetycznego w geriatrii. Mówca zwrócił szczególną uwagę na 

problem niedożywienia ludzi starszych w okresie hospitalizacji, sposoby 

zapobiegania temu oraz na konieczność szerszej promocji zdrowotnej osób w 

podeszłym wieku. 

Drugą prezentację przedstawiła mgr Natalia Skierkowska. Prelegentka mówiła 

o zaburzeniach depresyjnych wśród osób starszych, w szczególności ukazała 

czynniki ryzyka dotyczące chorób depresyjnych.  
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Trzeci referat wygłosił Piotr Kimla z Collegium Medicum UZ. Omówił on 

zagadnienie komunikacji z pacjentem głuchym. Ukazał problemy i wyzwania 

związane z opieką nad osobami głuchymi, kwestię komunikacji interpersonalnej 

z osobą głuchą oraz podjął temat oddzielnej kultury i świata pojęć, jakimi 

posługują się osoby głuche. 

Ostatni prelegent w sesji studenckiej, Krzysztof Jarowicz, mówił o 

funkcjonowaniu osób starszych po udarze. Wyjaśnił pojęcia udaru mózgu, 

podjął aspekt niepełnosprawności fizycznej i omówił jego wpływ na zdrowie 

psychiczne oraz ograniczenie funkcji poznawczych osób po udarze i obniżenie 

jakości ich życia. W podsumowaniu podkreślił, że jakość życia po udarze 

mózgu znacząco spada.  

Konferencję w imieniu organizatorów, zakończył dr Mieczysław Szatanek, 

wyrażając wdzięczność prelegentom za doskonałe merytorycznie i ciekawe 

zaprezentowanie badań, a uczestnikom podziękował za poświęcony czas i 

życzliwość dla wspólnie przeżywanego od dziewięciu lat wydarzenia 

naukowego.  

Uczestnicy konferencji mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach 

stomijnych pt. „Opieka i pielęgnacja”, które prowadziła mgr Anna Mencina z 

Coloplast Sp. z.o.o. 

W konferencji uczestniczyło 140 słuchaczy i 16 prelegentów z różnych 

środowisk naukowych w Polsce. Wśród nich byli medycy, socjolodzy, teolodzy 

i psychologowie. 


