28.05.2014

Zebranie
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
1.Sprawy bieżące:
- informacje dotyczące I Konferencji Gerontologicznej z cyklu Refleksje nad starością
„ Obiektywny i subiektywny wymiar starości” 26-27.09. 2014 Łódź. Organizatorem spotkania
jest Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki
PTG
- informacje dotyczące konferencji „ Polityka społeczna w cyklu życia teoria – badania –
praktyka” organizowanej przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego w
Łodzi w dniach 16 -18.06. 2014 w Łodzi.
- strona internetowa oddziału łódzkiego PTG
* strona będzie częścią strony głównej PTG
* prezentacja szaty graficznej strony – przyjętej z aprobatą przez wszystkich obecnych
członków zebrania
* dyskusja nad treściami zamieszczanymi na stronie – protokoły zebrań,
sprawozdania merytoryczne i finansowe oddziału, opłacanie składek przez członków

2. Dyskusja nad kierunkami działania sekcji: praktycznej i teoretycznej
Sekcja praktyczna – proponowany zakres działania
- realizacja warsztatów integracyjnych dla studentów Uniwersytetu Medycznego (stomatologia) i
studentów Uniwersytetu Łódzkiego dotyczących szeroko pojętych aspektów starości. W ramach
projektu planuje się zorganizowanie części wykładowo – seminaryjnej oraz praktycznej połączonej z
przeprowadzaniem stomatologicznych zabiegów profilaktyczno- leczniczych w Domach Pomocy
Społecznej.
- realizacja filmów instruktażowych dotyczących higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych i ich
prezentacja z praktyczna prezentacją w Domach Pomocy Społecznej
- zorganizowanie warsztatów aktywizujących dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej
- przedstawienie problematyki związanej z pracą z seniorami z otępieniem na przyszłorocznych
zebraniach oddziału łódzkiego PTG
* praca pielęgniarki z osobami z otępieniem
* techniki pracy z osobami cierpiącymi na otępienie
* metody pracy wg Naomi Feil – omówienie technik pracy, szkolenie, film instruktażowy,
praca w domach opieki z możliwością nagrywania materiałów szkoleniowych

- pozyskiwanie sponsorów i środków na realizację projektów
- uruchomienie telefonu zaufania dla seniorów
- zacieśnianie kontaktów z mediami w celu propagowania informacji o telefonie zaufania oraz o
kierunkach działania sekcji
- propagowania wiedzy dotyczącej różnych aspektów starości w klubach seniora. Pani Profesor H.
Worach
–
Kardas
zaoferowała
prezentację
następujących
wykładów:
„ Długość życia ludzkiego, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”
„Aktywność jako recepta na starość”
Ustalono, że na pierwsze powakacyjne spotkanie O/Ł PTG – 29.10. 2014 zostaną przygotowane
szczegółowe projekty poszczególnych zadań.

Sekcja teoretyczna – proponowany zakres działania
- wstępne założenia projektu badań biograficznych longitudinalnych, badania nad fenomenem czasu,
człowiek jako istota umiejscowiona w czasie.
- pisanie felietonów naukowych i zamieszczanie ich na stronie O/Ł PTG
- przybliżenie założeń Polskiej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 z udziałem przedstawiciela
Departamentu Polityki Senioralnej
- metodologia badań nad starzeniem się i starością

3. Referat dr Stefanii Brauman – Furmanek i Joanny Kunert „Ubytki niepróchnicowego pochodzenia
u seniorów ”
W pracy przedstawiono rodzaje ubytków niepróchnicowego pochodzenia ze szczególnym
uwzględnieniem czynników etiologicznych. Podkreślono rolę działań profilaktycznych w prewencji
nie bakteryjnych uszkodzeń twardych tkanek zęba. Zaprezentowano także przypadki kliniczne
związane z utratą uzębienia i nadmiernym starciem zębów prowadzące do zaburzeń zgryzowych i
zmian w stawach skroniowo- żuchwowych. Zwrócono uwagę na wyjątkowo trudne i długoterminowe
leczenie protetyczne u pacjentów z zaburzeniami wysokości zwarcia.

4. Wolne wnioski

