
Proměny dlouhodobé Péče
Pražské gerontologické dny 2013  16.

Pořadatelem akce je Česká alzheimerovská společnost, Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP,  
Gerontocentrum Praha 8 a CELLO-ILC-CZ FHS UK. 

Odborným garantem konference je doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., primářka Gerontocentra a proděkanka FHS UK.
Konference proběhne 6. – 7. června 2013 v konferenčním centru greenPoint v Praze 10 ve Strašnicích  

a v era světě na Jungmannově náměstí.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

čtvrtek 6. června 2013
8:30 – 9:30 registrace

9:30 – 9:45 slavnostní zahájení

9:45 - 12:00 demence
Holmerová I., Mátlová M.: demence - aktuality 2013
Baláčková N.: Zkušenosti z pracovní skupiny při ae a konference adi očima člověka s demencí
Kašpárková J.: „to je ta bláznivá ženská?“ aneb reflexe společnosti v postoji k nemocným se syndromem demence
Janečková H., Čížková H., Nentvichová-Novotná R.: kreativní práce se vzpomínkami v rodinách pečujících o člověka s demencí 
Maťhová L.: Zvířata jako ko-terapeuti v péči o lidi s demencí
Čunderlíková M., Blahová M., Valentová A., Ballx J., Vašečková B., Marková J.: kognitívny skríning ako súčasť managementu demencie

12:00 – 13:00 oběd

13:00 – 15:00 Prostředí Pro Péči – je možné žít v instituci normální život?
Holečková A.: Péče o seniory v ústavní péči na psychiatrických odděleních
Jílková A.: radost v domově pro seniory aneb trocha pozitivní psychologie v praxi
Janečková H.: role rodiny v institucionální péči o seniory
Bartoňová J., Hradcová H., Rémanová M.: Pohyb, jídlo, známí a přátelé, zvířata, zábava a tak dále: činnosti a vztahy v životě lidí z domova pro 
seniory
Kulichová M.: možnosti a limity cestování seniorů

15:00 – 15:30 káva

15:30 – 17:30 medicína v dlouhodobé Péči
Holmerová I.: antipsychotika v dlouhodobé péči
Tošnerová T.: rozvoj ambulantních a terénních služeb pro stárnoucí generaci
Vaňková H., Jarolímová E., Hradcová D., Machačová K., Lerchová P., Jedlinská M., Holmerová I.: depresivita uživatelů dlouhodobé péče
Bretšnajdrová M., Pavlů N., Buláková K.: sledování hladiny vitaminu d u seniorů v domácí prostředí a seniorů hospitalizovaných v nemocnici
Richter T., Mádlová P., Fialová D., Topinková E.: Problematika bolesti u pacientů v dlouhodobé ošetřovatelské péči. srovnání české republiky  
s vybranými evropskými zeměmi

pátek 7. června 2013
8:30 – 12:00 

GreenPoint
Holmerová I., Starostová O.: Problematika kvality následné a dlouhodobé péče
Hýblová P., Janečková H., Hájková L.: Pět let zkušeností s certifikací Vážka

era svět
Jarolímová E., Gramppová-Janečková, K.: Zvládání neklidu, agrese a jiných poruch chování u klientů s demencí (metody, přístupy) 
Veleta P.: eXdase - zavádění tanečního programu v zařízeních pro seniory aneb „tanec je lék, který nikomu neublíží“

děkujeme era světu a kc greenPoint za bezplatné poskytnutí prostor!
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