27.11.2013

Zebranie
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
1.Sprawy organizacyjne:
- omówienie harmonogramu kolejnych spotkań oraz planowanie poszczególnych wystąpień
członków w roku akademickim 2013/21014
15 stycznia 2014
godz.16.30
26 marca 2014
godz.16.30
30 kwietnia 2014
godz.16.30
25. czerwca 2014
godz.16.30
29 październik 2014
godz.16.30
2. Omówienie istotnych zagadnień związanych ze Zjazdem i Konferencją Naukową Polskiego
Towarzystwa Gerontologicznego
- propozycja uhonorowania Prof. Synaka godnością Członka Honorowego PTG
- sprawozdanie z działalności 2009 -2013
- weryfikacja listy członków PTG Oddziału Łódzkiego
- udział członków PTG w działalności naukowej
3. Program POLSENIOR
- ogólne założenia badań polskich seniorów
- aspekty socjologiczno – psychologiczne starzenia się ludzi w Polsce
4. Propozycje przeprowadzenia warsztatów
- przeciw wypaleniu zawodowemu
- dla pracowników socjalnych zorganizowane w domu opieki społecznej „ Włókniarz”
5.Propozycje strony internetowej oddziału łódzkiego PTG
Dr Marcin Muszyński przedstawił wstępny projekt strony internetowej Oddziału, ustalono jej
zawartość oraz zakres zamieszczanych tam informacji. Omówiono sposób aktualizacji danych oraz
kolorystykę strony.
6.Zaproszenie na wydarzenia naukowe w najbliższym czasie:
- Konferencja naukowa PTG Poznań 5-6.12.2013
- Konferencja biograficzna Łódź 7-8. 02. 2014
- polsko – słowacko – czeskie studia z gerontologii Praga- Sosnowiec
„ Nowoczesne tendencje w edukacji osób starszych”
„ Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych”
7. Mgr Rafał Przybysz –referat „Funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w przyszłości”
Referent wskazał, że jednym z głównych problemów funkcjonowania DPS-ów jest brak
równowagi pomiędzy ciągle powiększającą się liczbą mieszkańców DPS-ów przy stosunkowo
niewielkiej liczbie opiekunów. W Polsce funkcjonuje około 700-800 DPS-ów, utrzymywanych z

pieniędzy samorządowych oraz kilka tysięcy domów prywatnych. 20- 30 % mieszkańców DPS-ów nie
posiada świadczeń emerytalno – rentowych. Są to osoby schorowane i nie rzadko nadużywające
alkoholu. Jednym z powodów przyjmowania osób do DPS-u jest także niepełnosprawność , która
następuje np. po złamaniu szyjki kości udowej. W takim stanie często dołączają się powikłania
płucno-kardiologiczne prowadzące do śmierci. Wskaźnik zatrudnienia pracowników w zespołach
opiekuńczo-terapeutycznych wynosi 0,5 osoby na mieszkańca domu opieki. Istnieją propozycje aby
zatrudniać studentów oraz praktykantów. Jednak ze względu na charakter pracy nie ma wielu
chętnych do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych. Ważnym elementem w pracy z osobami
w DPS-ach jest ich aktywizacja intelektualna i fizyczna. Jednak tylko niewielki odsetek mieszkańców
wykazuje chęć do w/w zajęć.
8. Wolne wnioski
9. Życzenia świąteczne złożył przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTG dr Marcin Muszyński

