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SPRAWOZDANIE Z  

IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 

NAUKOWO-METODYCZNEJ 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

Funkcjonowanie rodzin z problemem długotrwałej choroby 

 

 20 czerwca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja 

Naukowo-Metodyczna pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

pt: Funkcjonowanie rodzin z problemem długotrwałej choroby.  

W tym roku podjęto próbę rozmów dotyczących problemów, przed którymi stają rodzice dzieci, 

u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Poruszono również 

temat rodzin mających pod swoją opieką przewlekle chorych członków w różnym wieku. Występowanie 

chorób przewlekłych w rodzinie wiąże się z wieloma kryzysami, które utrudniają prawidłowe 

funkcjonowanie rodziny jako jednego organizmu. Zakłóceniu ulegają relacje między poszczególnymi 

członkami w rodzinie, dokonuje się zmiana indywidualnych systemów wartości, trybu życia i 

postrzegania rzeczywistości. Występowanie długotrwałej choroby u jednego z członków rodziny ma 

zarówno konsekwencje fizyczne, jak i psychiczne. Ich samodzielne rozwiązanie może przekraczać 

możliwości systemu rodzinnego. Taka rodzina potrzebuje wsparcia z zewnątrz - od pracowników 

instytucji pomocowych. Do najważniejszych zaliczyć należy pracowników służby zdrowia i 

pracowników pomocy społecznej, ale także inne osoby, wspomagające rodzinę, w pośredni bądź 

bezpośredni sposób, w prawidłowej realizacji jej funkcji i zadań. 

 Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele lokalnych władz, instytucji pomocowych, 

placówek oświatowych, służby zdrowia. 



 Program konferencji składał się z dwóch części. Pierwsza to wykłady, druga to ekspercki panel 

dyskusyjny. Moderatorem obrad była prof. nzw. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska – kierownik Zakładu 

Pracy Socjalnej Uniwersytetu Opolskiego.  

 Prelegentami w pierwszej części byli: 

- prof. nzw. dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, Uniwersytet Opolski, temat wykładu: Relacje rodzinne 

w domu z dzieckiem przewlekle chorym, 

- dr Dominik Maciej Krzyżanowski, Zakład Medycznych Nauk Społecznych Katedra Zdrowia 

Publicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Bonifraterskie Centrum Opieki Hospicyjnej 

i Bonifraterski Ośrodek Opieki w Bonifraterskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Wrocławiu, Fundacja 

Instytut Dobrej Opieki, tytuł wykiładu: Rodzina i bliscy chorego w obliczu jego nieuleczalnej choroby 

i umierania – jak towarzyszyć u kresu życia w opiece hospicyjnej, 

- mgr Robert Warzecha specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta SP ZOZ Głubczyce, NZOZ 

Agmed Katowice, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Środowiskowego, Poradnia 

Psychologiczna, temat wykładu: Kiedy choroba przewlekła staje się członkiem rodziny - fazy adaptacji do 

choroby w ujęciu holistycznym. 

Następnie odbyła się ekspercka debata na temat problemu długotrwałej choroby. Ekspertami w 

dyskusji byli: 

- dr n. med. Danuta Gmyrek, specjalista pediatra, Ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala 

w Kędzierzynie-Koźlu, temat wystąpienia: Rodzice chorują razem z dziećmi, 

- mgr Patrycja Madej, pracownik socjalny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

psychoterapeuta - Pracownia Dobrej Praktyki w Kędzierzynie-Koźlu temat wystąpienia: Długotrwała 

choroba jako czynnik stresogenny w rodzinie 

- mgr Grażyna Filipczak, kierownik Mieszkań Chronionych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kędzierzynie-Koźlu, temat wystąpienia: Możliwości opiekuńcze współczesnej rodziny a wsparcie 

instytucjonalne na rzecz seniorów, 

- mgr Tomasz Szurmak, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, temat wystąpienia: Choroba 

nowotworowa dziecka a rola wolontariatu, 

- mgr Grażyna Całek-Zawadzka, pedagog - II Liceum Ogólnokształcące w Kędzierzynie-Koźlu, 

neurologopeda - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu, pedagog - 

Publiczne Przedszkole Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu, temat wystąpienia: „Ile nadziei w beznadziei” - rola 

nadziei w chorobie i niepełnosprawności na przykładzie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, 



- mgr Agnieszka Garstka, nauczyciel-terapeuta - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy 

w Kędzierzynie-Koźlu, specjalista psychoterapii i pomocy psychologicznej - Centrum Psychoedukacji 

i Terapii w Kędzierzynie-Koźlu, temat wystąpienia:  Dziecko niepełnosprawne w rodzinie - wsparcie 

edukacyjne i specjalistyczne. 

Organizatorami konferencji byli:  

- Gmina Kędzierzyn-Koźle, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, 

- Uniwersytet Opolski Zakład Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych. 

Według listy obecności w konferencji wzięło udział 120 osób. 

W ocenie organizatorów konferencji temat choroby przewlekłej w rodzinie powoduje liczne 

komplikacje i problemy. Ich samodzielne rozwiązanie może przekraczać możliwości systemu rodzinnego. 

Analiza problemu prowadzi do wniosku, iż wszelkie działania pomocowe podejmowane przez osoby 

pracujące z rodziną, w rodzinie i na rzecz rodziny powinny zmierzać do tego, aby przywracać jej zdolność 

do prawidłowego funkcjonowania. Znajomość procesów dokonujących się w rodzinie pozwala na 

sprawne dokonanie diagnozy oraz określenie kierunków i sposobów udzielania pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 


