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                                          ZAPRASZA  30.10. 2017r.
        Wszystkie  osoby  opiekujące  się  chorymi  z  zespołem  otępiennym  w  tym:
       rodziny  ,  opiekunki  czy  pracownicy  MOPS  ,  GOPS  i  PCPR         
                                         
                                       Na konferencję poświęconą:

                                       „ALZHEIMER-CHOROBA XXI W”.  

         Dziś na świecie prawie 44 miliony ludzi żyje z choroba Alzheimera ,co 4 sekundy 
diagnozowany jest nowy przypadek tej choroby .Według danych Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) W 2030R. będzie 65 milionów chorych ,a w 2050r. już 115milionów.

       Podobnie jak w innych krajach w Polsce choroba Alzheimera stanowi poważne 
wyzwanie dla naszego systemu opieki zdrowotnej  ,pomocy społecznej i rodziny .

       Niemal wszystkie przypadki wymagają całodobowej opieki ,którą sprawuje  najbliższa
rodzina .Opiekunami najczęściej  są współmałżonek albo dzieci  chorego,którzy  biorą  na
siebie  wysiłek nieustannego dyżuru. Wymaga to wiele poświęceń a przede wszystkim
psychicznej  odporności.  O tym jak radzić   sobie  z opieką nad chorym będziecie mogli
Państwo dowiedzieć się podczas konferencji „Alzheimer choroba  XXI w.

         Podczas konferencji uczestnicy będą mogli poznać zagadnienia medyczne związane 
z chorobą Alzheimera ,dotyczące min. leczenia zaburzeń snu ,depresji ,stanów lękowych ,
zaburzeń zachowania oraz aspektom psychologicznym opieki nad chorymi.
Dr.Borkowska -Sztachańska udzieli rad jak komunikować się z osobą chorą ,jak reagować
na zmiany nastroju  i  zachowania  oraz  w jaki  sposób pracownik  socjalny  może pomóc
rodzinom osób chorych na Alzheimera. 
                        
   Termin konferencji: 30.10.2017r. w Olsztynie.      
  Miejsce konferencji: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie .
   Adres: Al. Wojska  Polskiego 35 ,10-228 Olsztyn
   Czas trwania konferencji:9-15 (Przewidziana jest przerwa kawowa  godz.12.00 )  
   Koszt: 65zł
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             Program:

1. Zaburzenia zachowania w zespole otępiennym i ich obraz kliniczny.
2. Leczenie zespołu otępiennego
3. Wsparcie dla rodzin opiekujących się osobami chorymi
4. Prawne  aspekty  opieki  nad  osobą  starszą  (np.  skierowanie  do  szpitala,

ubezwłasnowolnienie, dokumenty )
 
Osoba prowadząca: dr. Małgorzata Borkowska-Sztachańska.

Dr. Małgorzata Borkowska-Sztachańska
- specjalista psychiatra, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, zastępca ordynatora w
Oddziale Klinicznym IV Ogólnopsychiatrycznym Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa
Psychiatrycznego w Olsztynie, specjalizująca się chorobach i zaburzeniach psychicznych
wieku podeszłego
- asystent i koordynator w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie
- lekarz konsultant w Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckim w Olsztynie
Prosimy o rozesłanie informacji podległym jednostkom
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