III Komunikat
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Praca z osobami z ograniczoną świadomością – wyzwania i nowe kierunki diagnozy i rehabilitacji ”

Miejsce Konferencji
Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45, Toruń
Data Konferencji
24-25 październik 2019r.

Fundacja „Światło” w Toruniu w dniach 24-25 października 2019r. organizuje VI Międzynarodową
Naukową Konferencję „Praca z osobami z ograniczoną świadomością – wyzwania i nowe kierunki diagnozy
i rehabilitacji ”
Sygnalizujemy to wydarzenie, gdyż pragniemy w pięknym Toruniu skupić ludzi, którym nie jest obojętny los
osób w śpiączce i nie tylko.
Głównym celem konferencji jest wypracowanie standardów opieki, które pozwolą na skuteczniejsze
merytoryczne wdrożenie postępowania zwiększającego szansę tej marginalizowanej grupy chorych.
Konferencja nie tylko integruje środowisko praktyków opieki zdrowotnej ale i naukowców, których
dokonania wyznaczają nowe kierunki działań w stosunku do pacjentów.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się m.in. dr hab. Marek Binder (UJ Kraków), dr
Geraldine Martens (Uniwersytet w Liege, Belgia), dr Mario Rosanova (Uniwersytet w Mediolanie,
Włochy), dr Jacobo Sitt (ICM Paryż, Francja, Kenneth Holmgrist (Szwecja), Prof. dr hab. Krzysztof
Leśniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), dr hab. Piotr Zieliński (AWF Gdańsk), dr
Bibianna Bałaj (UMK Toruń), Elżbieta Dróżdż-Kubicka (Fundacja AKOGO), dr Anna Rasmus (UKSW
Bydgoszcz), Angelika Losko (Warszawa), dr hab. Jacek Matulewski (UMK Toruń),
dr Grzegorz Biliński (Akademia Rehabilitacji, Opole), dr Karolina Kryś-Noszczyk (Fundacja „Pobudka
w Zdrowiu”, Częstochowa)
W kontekście powyższych zagadnień i

kierunków pracy z pacjentem pochylimy się również nad

zagadnieniami etycznymi
W czasie konferencji odbędą się również warsztaty z zakresu :
1.

Warsztat pielęgnacja pacjenta w stanie apalicznym – dla personelu i rodzin w tym
- zakładanie, pielęgnacja rurki tracheostomijnej
- PEG, sonda – zakładanie, pielęgnacja

2.

Stymulacja podstawowa i mobilizacja chorych – warsztaty Stymulacji Bazalnej ( WARSZTAT
PRZEZNACZONY DLA 20 OSÓB)

3.

Szkolenie z diagnozy pacjenta za pomocą Skali Wychodzenia ze Śpiączki JFK (CRS-R). Szkolenie
odbędzie się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło” ( WARSZTAT PRZEZNACZONY
DLA 14 OSÓB)
(koszt udziału w warsztatach 50,00 zł, ilość miejsc ograniczona- osoby zainteresowane proszone są o
dopisek na formularzu zgłoszeniowym).

Serdecznie zapraszamy na Konferencję!
Z wyrazami szacunku
Janina Mirończuk
Prezes Fundacji „Światło”

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
Zgłoszenia do 10 października 2019 r.
- drogą elektroniczną: fundacjaswiatlo@gmail.com
- listownie: ul. Grunwaldzka 64 87-100 Toruń
- fax. (56) 651- 12-17
Odpłatność uczestników 200,00 zł (bez zakwaterowania)
Rodziny pacjentów 100,00 zł (bez zakwaterowania)
Studenci 50,00 zł (bez zakwaterowania)
Dokonywanie wpłat do 10 października 2019 r.
Wpłata na konto: Fundacja „Światło”
PeKaO S.A. I O/Toruń nr 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
Z nazwiskiem osoby wpłacającej i dopiskiem KONFERENCJA 2019
Zakwaterowanie Hotel Filmar, Toruń ul. Grudziądzka 45 tel. 56 669 48 00.
Możliwość rezerwacji noclegu przez Fundację lub osobiście.
W przypadku pośredniczenia Fundacji w rezerwacji noclegu prosimy o kontakt mailowy.
Za udział na Konferencji przyznawane będą lekarzom punkty edukacyjne.

