Datum:

9. dubna 2019 8:30 – 15:00

a místo konání:

Domov pro seniory Krnov,
Rooseveltova 2141/51, Krnov
(kulturní sál – 1. patro)

Generálním partnerem je firma ESSITY Czech Republic s.r.o. a je určena všeobecným
sestrám, pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Konferenci
pořádá Domov pro seniory Krnov.

Cíl konference:
➢ Vzdělávání odborné veřejnosti ze sociální oblasti v rámci podpory a
pomoci lidem s demencí
➢ Různé pohledy odborníků z praxe směrem k nastavení podpory a
pomoci lidem s demencí
➢ Získání nových zkušeností v oblasti péče o lidi s demencí

Komu je konference určena:
➢ Manažerům v sociálních službách (ředitelé, vedoucí pracovníci)
➢ Sociálním pracovníkům
➢ Všeobecným sestrám
➢ Pracovníkům v sociálních službách (v přímé péči)

Rezervace:
Vážené dámy, vážení pánové,
přihlásit

se

na

konferenci

můžete

prostřednictvím

e-mailu:

h.havlikova@dskrnov.cz, telefonického kontaktu: p. Havlíková Hana –
554 684 636 do 28. února 2019. O přijetí přihlášky a registraci budete
zpětně informováni. Po následném zaslání faktury proveďte platbu do
25. března 2019 na číslo účtu: 239 38 771 / 0100 variabilní symbol:
09042019.
Vstupné na konferenci je 1.090,- Kč. A to včetně občerstvení a oběda
v průběhu programu konference. Kapacita konference je omezena na
50 osob, proto z každé organizace může být přijata přihláška
maximálně s 5 účastníky.

Co z konference obdržíte:
Akce je registrována ČAS - 4 hodiny akreditovaného vzdělávání pro
zdravotní sestry u České asociace sester. Pro pracovníky v sociálních
službách a sociální pracovníky je konference vedena jako školící akce
- účastníci obdrží osvědčení 4 vzdělávacích hodin. Osvědčení budou
vydána po skončení konference.

Generálním partnerem je firma ESSITY Czech Republic s.r.o. a je určena všeobecným
sestrám, pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Konferenci
pořádá Domov pro seniory Krnov.

Časový harmonogram konference
8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Zahájení
Ing. Kateřina Michaliková, ředitelka Domova pro
seniory Krnov, zástupce Města Krnov, zástupce firmy
ESSITY Czech Republic s.r.o.

9:15 – 9:45

Stravování pro osoby s demencí
(Pavla Hýblová, odborná konzultantka v sociálních a
zdravotních službách v oblasti péče o seniory a
seniory s demencí)

9:45 – 10:15

Trénování paměti - kognitivní terapie metodou
příjemného šoku
(Mgr. Radka Kaňoková, certifikovaná trenérka paměti
II. stupně)

10:15 – 10:45

Aktivizace seniorů s demencí s využitím
reminiscence a biografie
(Soňa Kratochvílová, lektorka a auditorka,
projektová specialitka fa Essity ČR, s.r.o.)

10:45 – 11:00

PŘESTÁVKA

11:00 – 11:30

Příklady dobré praxe v péči o lidi s demencí
(Bc. Marta Machová, externí spolupracovnice České
Alzheimerovské společnosti, auditorka Vážky)

11:30 – 12:00

Druhy demencí, projevy (poruchy chování) a léčba
(MUDr.
Henrich
Kalafa,
lékař,
psychiatrická
ambulance)

Generálním partnerem je firma ESSITY Czech Republic s.r.o. a je určena všeobecným
sestrám, pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Konferenci
pořádá Domov pro seniory Krnov.

12:00 – 12:30

Psychické a somatické změny ve stáří
(Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., klinický
psycholog,
Pedagogická
fakulta,
Ostravská
univerzita)

12:30 – 13:00

Psychologické aspekty v ošetřovatelské péči lidí s
demencí
(Mgr.
et
Ing.
Soňa
Plháková,
psycholožka,
terapeutka, individuální poradenství s klienty s
duševním onemocněním)

13:00

–

14:00 OBĚD

14:00 – 14:30

Optimální zajištění sociální služby v Domovech se
zvláštním režimem – diskutované téma v rámci
projektu MSK
(Mgr. Květa Staňková, metodička a lektorka v oblasti
kvality a rozvoje sociálních služeb a AAK)

14:30 – 15:00

Doprovázení doprovázejících - I rodiny našich klientů
potřebují podanou ruku
(ThLic. Václav Tomiczek, římskokatolický kněz,
nemocniční kaplan v ostravských nemocnicích a
koordinátor nemocničních kaplanů Římskokatolické
církve v MSK)

15:00

Ukončení, diskuse

(občerstvení, oběd součástí konference)

Generálním partnerem je firma ESSITY Czech Republic s.r.o. a je určena všeobecným
sestrám, pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Konferenci
pořádá Domov pro seniory Krnov.

