Konferencja naukowo-szkoleniowa
pt.: „Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych”
(komunikat nr 1)

Zakład Andragogiki i Gerontologii Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Międzywydziałową Katedrą Teologii Katolickiej UwB oraz Zakładem Pielęgniarstwa Ogólnego Akademii Medycznej organizuje w dniach 12–13 października 2007 roku w Białymstoku
Konferencję naukowo-szkoleniową pt.: „Nadużycia i zaniedbania wobec osób dorosłych”.
Zagadnieniami przewodnimi zapowiadanej Konferencji będą:
— nadużycia i zaniedbania w rodzinie;
— nadużycia i zaniedbania w środowisku społecznym;
— nadużycia i zaniedbania w instytucjach opiekuńczych.
Te trzy wymiary problemu nadużyć i zaniedbań wobec osób dorosłych chcemy rozpatrywać w aspektach: filozoficznym, etycznym, socjologicznym, psychologicznym, ekonomicznym, medycznym, prawnym. Przewidujemy
zorganizowanie trzech sesji: plenarnej, referatowej i plakatowej.
Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych różnych specjalności, policjantów, osób duchownych, lekarzy i pielęgniarek, pracowników socjalnych, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członków grup
samopomocowych organizacji seniorów, studentów oraz innych osób zainteresowanych problemem zaniedbań
i nadużyć wobec osób dorosłych.
Istnieje możliwość odpłatnego udziału w konferencji dla osób towarzyszących.
Konferencji będzie towarzyszyć 2-dniowy kurs dokształcający dla pielęgniarek i położnych pt.:
„Profilaktyka agresywnych zachowań pacjenta”.
Kurs uzyskał aprobatę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielegniarek i Położnych w Warszawie (liczba miejsc — 16).
Zgłoszenia udziału w konferencji oraz streszczenia prac prosimy kierować na adres:
dr Jerzy Halicki,
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14a, 15–097 Białystok,
tel: (085) 745 76 87, e-mail: jhalicki@uwb.edu.pl.
Zgłoszenia udziału w kursie prosimy kierować na adres:
mgr Wojciech Nyklewicz,
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego AM,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 7a,
15–097 Białystok, tel.: (085) 748 55 28; e-mail: zpo@amb.edu.pl.
Dalsze, szczegółowe informacje zostaną podane w komunikacie nr 2. Zostanie on skierowany jedynie do osób,
które potwierdzą swój udział w konferencji.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
http://pip.uwb.edu.pl/konferencje/przemoc/przemoc.htm
e-mail: mhalicka@pip.uwb.edu.pl lub zaig@pip.uwb.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Halicka, Prof. UwB
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Zakład Andragogiki i Gerontologii UwB
ul. Świerkowa 20, 15–328 Białystok
faks: (085) 745 73 95, tel: (085) 745 72 79 lub (085) 745 73 95
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Serdecznie Państwa zapraszamy!

I Konferencja Edukacyjna Czasopisma
Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
„Gerontologia Polska”
(komunikat nr 1)

Redakcja „Gerontologii Polskiej” oraz Wydawnictwo Via Medica
zapraszają na
I Konferencję Edukacyjną pisma która odbędzie się dnia 1 grudnia 2007 roku w Warszawie.

Konferencja będzie poświęcona rozpoznawczym, leczniczym i rehabilitacyjnym postępom w zakresie cukrzycy,
choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, niedokrwistości, łagodnych zaburzeń pamięci, upadków
i innych schorzeń występujących u osób w starszym wieku.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji!

Wykłady poprowadzą m.in.:
Prof. dr hab. Barbara Bień
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
prof. dr hab. Grzegorz Opolski.
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Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej
23–27 września 2007 roku

Już po raz dziesiąty zapraszamy Państwa do udziału w Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej (TDOD),
których najistotniejszym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby osób najsłabszych
— przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych, a także na problemy opiekunów, rodzin oraz instytucji
powołanych do opieki.
W ramach TDOD w dniu 26 września 2007 roku w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbędzie się:
III Międzynarodowe Sympozjum Rehabilitacji w opiece długoterminowej
pt.: „Rehabilitacja — Kompensacja — Niepełnosprawność”.
Udział w Sympozjum potwierdzili: prof. dr hab. med. Jerzy Grossman — (Przewodniczący Komitetu Naukowego) oraz wykładowcy: prof. dr hab. Aleksander Kabsch, prof. dr hab. Aleksander Ronikier, prof. Francesco
Benvenuti, dr med. Katarzyna Szczerbińska, mgr Lilia Kimber-Dziwisz oraz dr Marek Żak.
W ramach Sympozjum odbędą się dwie sesje. Pierwsza z nich będzie poświęcona zagadnieniom rehabilitacji
geriatrycznej, natomiast druga — rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem układu nerwowego.
Zostaną poruszone kwestie związane z: rehabilitacją pacjentów wymagających opieki długoterminowej, komunikacją z nimi, profilaktyką urazów i upadków oraz z innymi zagadnieniami.
Sympozjum będzie towarzyszyć:
X Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej.
Skupia ona z roku na rok coraz większą liczbę menedżerów oraz praktyków ochrony zdrowia i pomocy społecznej zarówno z Polski, jak i zagranicy. W tym roku liczymy na udział ponad 700 osób z całej Europy. Będzie to
niewątpliwie szansa na podjęcie szerokiej dyskusji na temat opieki długoterminowej w Polsce i za granicą oraz
na propagowanie najwyższych standardów w tej dziedzinie.
Wszystkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.tdod.pl
lub w:
Biurze Konferencyjnym Centrum Informacji Medycznej TZMO S.A.
ul. Żółkiewskiego 33, 87–100 Toruń
tel.: (056) 612 35 83, (056) 612 32 93, (056) 612 33 49; faks: (056) 612 35 75
e-mail: cim@tzmo.com.pl
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