
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 
zaprasza na konferencję prasową dotyczącą 

braku standardów opieki paliatywnej w Polsce  
w świetle Informacji NIK o wynikach kontroli                                                                                                                            

pn. „Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej” 

Termin: 26 września 2019 r., godz. 11. 
Miejsce konferencji: Centrum Naukowo-Szkoleniowe im. Tadeusza Dąbrowskiego, ul. Agatowa 1, Warszawa 

Plan konferencji 

11.00 – 11.05 Beata Biały, Public Relations, Fundacja WHD Wprowadzenie 

11.05 – 11.20 dr hab. n. med. Tomasz Dangel 

 Twórca pierwszego w Polsce hospicjum 
domowego dla dzieci (1994) 

               Przewodniczący Rady Fundacji  
 Warszawskie Hospicjum dla Dzieci 

Przedstawienie propozycji 
standardów pediatrycznej 
domowej opieki paliatywnej 

11.20 – 11.35 Prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz Dangel 

 Specjalista pediatra i kardiolog, adiunkt w II 
Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

 Kierownik Poradni USG Agatowa – największego 
w Polsce ośrodka kardiologii prenatalnej 

 Założycielka pierwszego i jedynego hospicjum 
perinatalnego w Polsce (1998) 

Przedstawienie propozycji 
standardów perinatalnej opieki 
paliatywnej 

11.35 – 12.30 Pytania mediów  

12.30 Poczęstunek   

Prowadzący: Beata Biały, Public Relations, Fundacja WDH 

Parking: ul. Tużycka 20 
Prosimy o mailowe potwierdzenie obecności do dnia 25.09.2019 
Osoba do kontaktu: Beata Biały, +48 798 151 214, beata.bialy@hospicjum.waw.pl  
Informacje dodatkowe: www.hospicjum.waw.pl 

 
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi hospicjum domowe dla dzieci oraz hospicjum perinatalne. 
Obie placówki były pierwszymi tego typu placówkami  w Polsce. Fundacja prowadzi też działalność naukową                      
i dydaktyczną, szkoląc lekarzy, pielęgniarki i studentów medycyny   w dziedzinie pediatrycznej i perinatalnej opieki 
paliatywnej  i hospicyjnej.  
 
Opublikowana w połowie września 2019 roku przez NIK Informacja o wynikach kontroli „Zapewnienie opieki 
paliatywnej i hospicyjnej” (https://www.nik.gov.pl/plik/id,21312,vp,23946.pdf) zawiera szereg krytycznych uwag 
do funkcjonującego obecnie w Polsce systemu opieki paliatywnej, wskazując jednocześnie działania, jakie Minister 
Zdrowia powinien w tej sprawie podjąć. Wśród nich znajduje się rekomendacja wprowadzenia standardów opieki 
paliatywnej i hospicyjnej.  
 
Fundacja WHD stworzyła takie standardy dotyczące opieki pediatrycznej i perinatalnej i wielokrotnie proponowała 
Ministrowi Zdrowia ich wprowadzenie. Na konferencji twórcy tych standardów wyjaśnią, jakie są ich zasadnicze 
treści i dlaczego ich wprowadzenie jest kluczowe dla poprawienia jakości pediatrycznej i perinatalnej opieki 
paliatywnej w Polsce. Skomentują też Informację o wynikach kontroli NIK. 
 
Dominujące w Informacji NIK problemy opieki paliatywnej nad dorosłymi nie będą przedmiotem konferencji.  
 
Załącznik: Informacja prasowa 
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