
XIV Zjazd Naukowy PTG 
Jubileusz 35-lecia Oddziału Poznańskiego 

On line 19.11.2021  
8.30-9.00 

8.30-8.45: Otwarcie Zjazdu. Przywitanie uczestników. Zasady organizacji Zjazdu on-line -– prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis 
 8.45-9.00: PTG – dziś i jutro; bieżąca działalność i plany na przyszłość – prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis; Przewodnicząca Zarządu Głównego PTG 

 
Sesja plenarna I: 9.00-10.15; prowadzenie – prof. dr hab. Piotr Błędowski 

9.00-9.15: Aktualne problemy metodologiczne w badaniach ludzi starszych: dr hab. Piotr Czekanowski, prof. UG 
9.15-9.30: Czy możemy zapobiegać niepełnosprawności ruchowej u osób z sarkopenią i zespołem frailty? – doświadczenia projektu SPRINTT:  

prof. dr hab. Anna Skalska 
9.30-9.45: Determinanty zaniedbania i samozaniedbania w populacji osób starszych:prof. dr. hab. Beata Tobiasz-Adamczyk 
9.45-10.00: Czynniki ryzyka umieralności ogólnej w populacji osób starszych w pierwszych trzynastu miesiącach pandemii COVID-19 w odniesieniu do okresu przed 

pandemią: dr hab. Katarzyna Zawisza 
 

PRZERWA: 10.00-10.30 
 
Sesja plenarna II: 10.30-12.00; prowadzenie – dr hab. Mariusz Wysokiński 

10.30-10.45: BOBOT 2.0 - rozwiązanie robotyczne przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa personelu i pacjentów oddziałów zakaźnych oraz do zmniejszenia 
poczucia izolacji chorych w starszym wieku:dr hab. Beata Zyta Wojszel 

10.45-11.00: Refleksje o starości w kontekście wyzwań ery cyfrowej: prof. dr hab. Elżbieta Dubas 
11.00-11.15: Seniorzy jako uczestnicy mediów społecznościowych i twórcy ich treści:  

prof. dr hab. Ewa Frąckowiak 
11.15-11.30: Kierunki przemian w polityce  społecznej wobec osób starszych na Węgrzech i w Rosji: 

prof. dr hab. Bogusława Urbaniak 
11.30-11.45: Sytuacja życiowa osób starszych nieheteronormatywnych  – analiza przypadków w perspektywie biograficznej: dr hab. Beata Bugajska, prof. US 

 
PRZERWA: 11.45-12.15 
 
Sesje równoległe 
  

 

 

 



Sesje społeczne  Sesje społeczno-kliniczne 
Sesja społeczna I: 12.15-13.30 
prowadzenie – dr hab. Beata Bugajska, prof. US 

12.15-12.30: Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej 
nad osobami niesamodzielnymi Polsce – szansa czy 
zagrożenie? dr Rafał Iwański 

12.30-12.45: Partycypacja obywatelska w budowaniu 
inkluzywnych środowisk dla wszystkich grup wiekowych: 
dr Andrzej Klimczuk 

12.45-13.00 Wyłaniający się obraz starości na przykładzie 
personalizacji miejsca w mieszkaniach osób starszych: 
dr Marcin Muszyński 

13.00-13.15: Miejsce i rola nowych technologii w 
politykach senioralnych: dr Zapędowska-Kling Kaja 

13.15-13.30: Zaangażowanie członków rodziny w opiece 
nad osoba starszą: dr Małgorzata Marcysiak 

Sesja I: 12.15-13.05, prowadzenie – prof. dr hab. Anna Skrzek 
12.15-12.25: Poprawa komfortu życia u osób starszych w zakresie jamy ustnej: dr Marta Kusa-

Podkańska 
12.25-12:35: Sprawność funkcjonalna a stan odżywienia osób starszych przebywających w 

środowisku zamieszkania: dr Grażyna Puto 
12.35-12.45: Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®): dr 

Magdalena Kamińska 
12.45-12.55: Poczucie satysfakcji z życia wśród opiekunów rodzinnych sprawujących opiekę 

domową nad osobami   starszym w Powiecie Zamojskim: dr Dorota Kwika 
12.55-13.05: Ocena stanu pacjentów w wieku podeszłym z rakiem żołądka i trzustki leczonych 

chirurgicznie: dr Lucyna Ścisło 

PRZERWA: 13.30-13.45 PRZERWA: 13.05-13.15 
Sesja społeczna II: 13.45-15.00 
prowadzenie – dr Rafał Iwański 

13.45-14.00: Starość z Zespołem Aspergera: dr Anna 
Gutowska 

14.00-14.15: Wsparcie społeczne seniorów w czasie 
wyzwań pandemicznych: dr Katarzyna Ziomek-Michalak 

14.15-14.30: Dziadkowie wychowujący wnuki w świecie 
COVID-19: dr Joanna Borowik 

14.30-14.45: Społeczne konsekwencje starzenia się 
ludności; mgr Aneta Haligowska 

14.45-15.00: Definiowanie zaniedbania osób starszych – 
rozważania teoretyczne w kierunku ujednolicenia 
kryteriów identyfikacji: mgr Agata Stodolska 

Sesja II: 13.15-14.05, prowadzenie – dr hab. Marta Muszalik, prof. UMK 
13.15-13.25: Krajowa Izba Domów Opieki KIDO - rzecznik i patron placówek opieki 

długoterminowej w Polsce: dr Andrzej Lejczak 
13.25-13.35: Studia Podyplomowe z Psychogerontologii - nowa ścieżka kariery?  

dr Bogna Bartosz 
13.35-13.45: Ocena wybranych elementów sprawności funkcjonalnej u osób starszych z zespołem 

słabości: mgr Radosław Perkowski 
13.45-13.55: Ocena elementów zespołu słabości i lęku przed upadkiem:  
mgr Łukasz Magnuszewski 
13.55-14.05: Potencjalna rola adipokin w terapii osób w wieku podeszłym: lek. Jakub Husejko 

PRZERWA: 14.05-14.15 
Sesja III: 14.15-15.05, prowadzenie – prof. dr hab. Anna Skalska 

14.15-14.25: Rola ogrodu i terenów zielonych w zapobieganiu depresji wieku podeszłego: 
mgr Karolina Juszko 

14.25-14.35: Wirtualny Ogród Terapeutyczny jako metoda wspierająca leczenie depresji wieku 
podeszłego: mgr Anna Serweta-Pawlik 

14.35-14.45: Rola dietetyka w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym sprawującym opiekę 
nad pacjentem geriatrycznym: mgr Anna Rudzińska 

14.45-14.55: Wykładniki niedożywienia a występowanie odleżyn u hospitalizowanych pacjentów 
w starszym wieku: Stud. Marcin Wojnarski 

14.55-15.05: Analiza konwergencji w opiece długoterminowej - ujęcie wojewódzkie: 
mgr Małgorzata Wrotek 

PRZERWA: 15.00-15.30 PRZERWA: 15.05-15.30 



 
Sesja jubileuszowa Oddziału Poznańskiego PTG: 15.30-17.30, prowadzenie dr hab. Dorota Talarska 

15.30- 15.35: Powitanie: dr hab. Dorota Talarska 
15.35 – 15.50: "Z kart historii...": mgr Lidia Wrocińska-Sławska; mgr Teresa Wawro, dr Jolanta Twardowska-Rajewska 
15.50- 16.05: Ewaluacja polityk w zakresie diety i aktywności fizycznej: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska – Tobis 
16.05- 16.20: Pacjent starszy z niedożywieniem i sarkopenią - możliwości wsparcia dietetycznego: dr Roma Krzymińska- Siemaszko 
16.20- 16.35: Edukacja gerontologiczna szansą na dialog międzypokoleniowy (doświadczenia z dydaktyki akademickiej): dr Renata Woźniak-Konieczna 
16.35- 16.50: Tradycja źródłem siły wiążącej dziadków i wnuki: prof. dr hab. Lech Torliński 
16.50 – 17.05: Arteterapia jako forma niefarmakologicznej interwencji dla osób starszych: dr Sławomir Tobis 
17.05- 17.15: Samoocena osób starszych a poziom samodzielności: dr Dorota Łabędzka- Ryszewska 
17.15- 17. 25: Potrzeby opiekuńcze osób w wieku podeszłym: dr hab. Dorota Talarska 
17.25 – 17.30: Podziękowania. 

17.30: Zamknięcie Zjazdu: Przewodnicząca Zarządu Głównego PTG; prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis; 


