Konwent dla specjalistów geriatrii i medycyny paliatywnej, 4 czerwca 2014r.
Warszawa-Torwar
Współczesne społeczeństwo musi sprostać nowemu wyzwaniu jakim jest przygotowanie się do
starzenia społecznego. W pierwszej kolejności kiedy nasi seniorzy potrzebują pomocy medycznej chcemy odnaleźć odpowiedniego lekarza. Specjalista Geriatria - koniec poszukiwań!
Jeszcze do niedawna prawie nieznana dziedzina medycyny, dziś staje się coraz bardziej popularna i
potrzebna. Utrzymanie dobrego stanu fizycznego, psychicznego i aktywności społecznej to cel
leczenia i opieki geriatrycznej.
Już 4 czerwca ( Warszawa ) zapraszamy specjalistów geriatrii i medycyny paliatywnej do udziału
w konwencie dedykowanym specjalistom geriatrii i medycyny paliatywnej podczas II edycji
wydarzenia Nowoczesna Placówka Medyczna.
Tematyka konwentu:
 Problemy żywieniowe osób starszych – niedożywienie, otyłość- wybrane zagadnienia wielochorobowość i choroby przewlekłe osób starszych (m.in. choroby układu sercowonaczyniowego, układu oddechowego, choroby mózgu, padaczka, zmiany zwyrodnieniowe zespoły otępienne, w tym choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, zaburzenia
endokrynologiczne, choroby narządów, dysfunkcje narządów zmysłów i inne),
 Farmakoterapia pacjentów geriatrycznych - objawy niepożądane i priorytety geriatryczne,
 Zapobieganie i leczenie bólu,
 Zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia snu, problemy psychiczne, depresja,
 Stany zagrożenia zdrowotnego u osób w podeszłym wieku,
 Rola zabiegów fizjoterapeutycznych / rehabilitacyjnych w osiąganiu przez pacjenta
optymalnego stanu zdrowia,
 Zasady usprawniania i poprawy jakości życia - opóźnienie wystąpienia lub pogłębienia się
niepełnosprawności,
 Znaczenie aktywności umysłowej i poprawy pamięci dla zwiększenia zdolności do pracy
oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym,
 Działania na rzecz poprawy stanu zdrowia populacji i promocja zachowań prozdrowotnych.
Do bezpłatnego udziału w konwencie zapraszamy:
 Lekarzy geriatrów, lekarzy medycyny paliatywnej,
 Kadrę zarządzającą i przedstawicieli ośrodków pobytu dziennego, ośrodków opiekuńczych,
domów seniora,
 Przedstawicieli domów opieki i domów starców, placówek opieki długoterminowej,
 Kadrę decydującą o doborze i finansowaniu zakupu nowoczesnego wyposażenia i sprzętu,
 Lekarzy ze specjalizacją rehabilitacja medyczna, fizjoterapeutów,
 Przedstawicieli szpitali i przychodni, ośrodków posiadających pracownie rehabilitacyjne i
fizjoterapeutyczne oraz oddziały geriatryczne,
 Studentów dwóch ostatnich roczników.
Podczas konwentu wystąpią m.in :
 Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej - mgr Anna Kaptacz.
 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - dr n. med. Marek Krasuski
 prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz

 Dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista geriatri
 Aneta Naworska - radca prawny z Kancelarii Naworska Marszałek Jarzembska sp.k.
z siedzibą w Toruniu
 Malwina Jarzembska – adwokat Kancelarii Naworska Marszałek Jarzembska sp.k.
z siedzibą w Toruniu
AGENDA KONWENTU >> http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/medoferta-wspolpracy/konferencja-rehabilitacja-medyczna-problemy-pacjenta-w-podeszlym-wieku2014
ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI ONLINE>>
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia >>
http://www.multiexpo.pl/konwenty/med-strefa-partnerow/med-oferta-wspolpracy/konferencjarehabilitacja-medyczna-problemy-pacjenta-w-podeszlym-wieku-2014
Nowoczesna Placówka Medyczna to szereg spotkań realizowanych w dniach:
04.06.








Ratownictwo Medyczne – wybrane zagadnienia i narzędzia wsparcia,
Poprawa efektywności zarządzania finansami w placówkach ochrony zdrowia
Nowoczesna Diagnostyka Laboratoryjna,
Sprawne zarządzanie szpitalem a infrastruktura informatyczna,
Wnioski z dotychczasowych doświadczeń - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
Konwent dedykowany pielęgniarkom, pielęgniarzom oraz położnym,
Szkolenie IAT - Nowoczesna Metoda Fizjoterapii.

05.06.









Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło?
Bezpieczny i Nowoczesny Blok Operacyjny,
Nowoczesna Diagnostyka Obrazowa,
Rehabilitacja Medyczna – problemy małego pacjenta,
Wnioski z dotychczasowych doświadczeń - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna,
Konwent dedykowany ginekologom i położnikom,
Konwent Medycyny Estetycznej,
Szkolenie dla ratowników medycznych
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