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NEMOC”), 19 LISTOPADA 2020, ZLIN. SPRAWOZDANIE

19 listopada 2020 roku odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji 
„Rodzina – Zdrowie – Choroba” współorganizowanej corocznie od 2010 roku 
przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet 
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Katolicki w Ru-
żomberku oraz Uniwersytet Tomasa Baty w Zlinie, który w tym roku przewod-
niczył wydarzeniu. W związku z ograniczeniami epidemicznymi konferencja nie 
mogła się odbyć w tradycyjnej formie i została zorganizowana on-line. 

Pieczę nad komitetem naukowym konferencji pełnili: prof. dr hab. n. med. 
Filip Gołkowski, Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu KAAFM; 
doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková z Wydziału Zdrowia UK w Rużomberku; dr 
Pavla Kudlová, kierowniczka Zakładu Nauk o Zdrowiu Wydziału Nauk Huma-
nistycznych UTB w Zlinie oraz dr Mariola Seń z Wydział Nauk o Zdrowiu UM 
we Wrocławiu.

Uroczyste otwarcie konferencji na platformie MS Teams poprowadziła 
dr Kudlová. Słowa powitania padły również ze strony dr. Libora Marka – dzieka-
na Wydziału Nauk Humanistycznych UTB w Zlinie, dr Anny Kołcz, RPh – dzie-
kanki Wydziału Nauk o Zdrowiu UM we Wrocławiu i prof. Heleny Kadučákovej. 
Z ramienia Krakowskiej Akademii uczestników i organizatorów powitała dr Gra-
żyna Dębska, prodziekanka Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
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Uczestnicy zostali także powitani w imieniu patronów konferencji przez 
Helenę Šmakalovą, zastępczynię przełożonej Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Szpitala Okręgowego im. Tomasa Baty w Zlinie, oraz dr Martinę Šochmanovą, 
prezeskę Czeskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek.

Konferencja odbyła się w roku ogłoszonym przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) Rokiem Pielęgniarek i Położnych. Organizacja konferencji 
w 2020 roku dała możliwość docenienia pielęgniarek odgrywających nieza-
stąpioną rolę w walce z COVID-19. To one z największym zaangażowaniem 
stykają się z chorobą na pierwszej linii, udowadniając, jak ważna i niezbędna 
jest ich praca. W tym roku przypada także 200. rocznica urodzin Florence Ni-
ghtingale, twórczyni nowożytnej opieki pielęgniarskiej. 

Coroczna konferencja służy za platformę wymiany wiedzy, doświadczeń 
i poglądów naukowców oraz osób zajmujących się zawodowo problematyką 
zdrowia i chorób, a także jakości życia we współczesnej rodzinie. W związ-
ku z sytuacją nadzwyczajną w Czechach i związanymi z nią środkami zapo-
biegawczymi przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, 
w tym roku konferencja przybrała innowacyjną formę. Nagrane prezentacje 
jej uczestników zostały zebrane w 7 sesji i umieszczone na ofi cjalnej stronie 
internetowej wydarzenia: https://rzn.utb.cz/program-konference/. Wraz z sesją 
plakatową były one dostępne po wpisaniu hasła dostarczonego przez organiza-
torów na stronie konferencji przez miesiąc, dzięki czemu każdy z uczestników 
mógł samodzielnie zdecydować, kiedy i gdzie obejrzy wybrane przez siebie 
prezentacje. Na stronie internetowej zaprezentowana została także wystawa 
fotografi i prof. Jindřicha Štreita pt.: „Nursing Now – I’m Nurse”.

Tematyka wystąpień była szeroka i interdyscyplinarna. Objęła zaintere-
sowanie: zdrowiem w rodzinie, jakością życia dziecka, osób dorosłych i senio-
rów oraz funkcjonowaniem rodziny jako jednostki. Poruszono tematy zwią-
zane z potrzebami chorych, opiekunów pacjentów onkologicznych, chorych 
przewlekle oraz osób niepełnosprawnych, a także z edukacją pacjentów i ich 
rodzin. Zaprezentowano również problematykę dotyczącą opieki i potrzeb osób 
umierających oraz ich bliskich w tym trudnym momencie. Zebrano łącznie 49 
wystąpień i plakatów, w tym: 30 autorów z Czech, 14 z Republiki Słowackiej, 
3 z Polski oraz 2 stworzone we współpracy z autorami z Czech i Słowacji. Kra-
kowską Akademię reprezentowała dr Małgorzata Kalemba-Drożdż z prelekcją: 
Graphical method of diet analysis as a simple alternative of professional nutri-
tional data bases.

Pomimo ograniczeń, jakie niesie ze sobą organizacja spotkań on-line, 
konferencja zgromadziła wielu uczestników. Wymiana doświadczeń i uwag od-
bywała się poprzez aktywną dyskusję na forum konferencji oraz przez formu-
larz komentarzy pod poszczególnymi prezentacjami. Udział w konferencjach 
naukowych daje możliwość zdobycia nowej wiedzy, którą można przekazać 
studentom kierunków medycznych lub zastosować w praktyce, a tym samym 
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przyczynić się do wzrostu jakości i humanizacji opieki pielęgniarskiej, a także 
do rozwoju nauk o zdrowiu. Pozostaje żywić nadzieję, że kolejne edycje kon-
ferencji „Rodzina – Zdrowie – Choroba”, niezależnie czy będą miały szansę 
odbyć się na żywo, czy nadal w formie zdalnej, pozwolą podtrzymać owocną 
współpracę ośrodków naukowych.




