
 

 

 
 

 

 

Współcześni wykluczeni na obszarach 
wiejskich – konferencja RPO i Hospicjum 
Proroka Eliasza 

Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza zapraszają 

na konferencję 

„Współcześni wykluczeni na obszarach wiejskich” 

Czy jesteśmy gotowi sprostać prognozom obecnego stanu opieki paliatywnej 

na obszarach wiejskich oraz wyzwaniom, które przed opieką długoterminową stawiają 

prognozy demograficzne? Badacze, lekarze, samorządowcy i praktycy wspierający 

na co dzień potrzebujących będą szukać odpowiedzi na pytanie – co trzeba zrobić, 

aby zapewnić godną opiekę paliatywną osobom żyjącym na terenach wiejskich – 

dziś i w przyszłości. 

Konferencja odbędzie się 18 maja 2022 r. Zapraszamy do udziału online. 

Link do transmisji: www.youtube.com/watch?v=BiKIxFv9Qcw 

Konferencję prowadzą Iwona Zaborowska i Karolina Poczykowska (Ośrodek Wspierania 

Organizacji Pozarządowych w Białymstoku). 

Program konferencji 

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji 

9.15 – 10.15 Tło sytuacji zdrowotnej i zmian społecznych na obszarach wiejskich 

• Nierówności w zdrowiu osób starszych w zależności od czynników społecznych – 

mgr Adrian Lange (Zakład Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego) 

• E-wykluczenie seniorów na obszarach wiejskich – dr Ewa Kwiatkowska (Akademia 

Leona Koźmińskiego) 

• Zmiany na obszarach wiejskich w XXI wieku – dr Sylwia Michalska (Instytut 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk) 
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10.15 – 10.30 Pytania  

10.30 – 12.00 Zapewnienie opieki domowej na terenach wiejskich z perspektywy 

samorządu i praktyków 

• Opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi u kresu życia na obszarach wiejskich 

Mazowsza – dr n. med. Magdalena Dawgiałło (Hospicjum domowe w Błoniu) 

• Choroby demencyjne źródłem wykluczenia chorych i ich rodzin – mgr Karolina 

Kramkowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) 

• Skalowanie innowacji społecznej "Opieka domowa na terenach wiejskich" 

i omówienie projektu „Dać to, czego naprawdę potrzeba" – dr n. med. Paweł 

Grabowski (Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza). 

12.00 – 13.00 Pytania i dyskusja 

13.00 – 14.00 Perspektywy opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi i zależnymi 

na terenach wiejskich – dyskusja ekspercka 

 

• Paulina Malinowska-Kowalczyk - Doradca Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej  

• dr n. o zdr. Izabela Kaptacz – Konsultant Krajowy Ds. Opieki Paliatywnej  

• dr n. med. Paweł Grabowski – Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza 

• Prof. dr hab. Piotr Błędowski – Polskie Towarzystwo Gerontologiczne 

• Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – Gdański Uniwersytet Medyczny 

• Marcin Stolarczyk – Dyrektor Departamentu Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli 

 
 
Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy. 
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