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Stáří spojuje 2016 – program dvoudenní konference 
 
 
Prosíme, přihlašujte se na příslušných odkazech na každý den zvlášť! 
 
 

1) Vůle k autonomii, podpora a péče (31. 5. 2016) 
Přihlášky: Vůle k autonomii, podpora a péče (31. 5. 2016) 

    
 

a) Smysluplnost života, participace a osamělost ve stáří.  

 Jane Fonda: Life’s third act  (Třetí dějství života.) 

 Prof. Peter Tavel: Smysluplnost života, participace a osamělost ve stáří 

 Mgr. Věra Suchomelová: Důstojnost a potřeba smyslu a kontinuity životního příběhu. 

 MUDr. Radkin Honzák: Jak se nezbláznit v seniorském věku; jak si zachovat autonomii a zdravý rozum. 
Osloveni:  
Mgr. Václav Pícl. 
 

b) Silná, zdravá a soběstačná rodina. 

 Prof. Lenka Šulová: Vývojová psychologie a význam rodiny včetně seniorů pro vývoj dítěte; význam 
rodiny pro život seniorů 

 Prof. Hynek Jeřábek: Vztahy mezi generacemi v situaci pečování; zejména soudržnost rodiny. 

 Giovanni Lamura (IT): Family carers of older people. New experiences in the field of intergenerational 
relationships and programmes to bring together younger and older generations (including both active 
and frail older people). 

 Dr. Radka Dudová Péče o seniora v rodině v perspektivě životního běhu - kdo jsou neformální 
pečovatelé a co jim péče přináší a bere.  

 
c) Komunitní rámec přátelský k autonomii jednotlivce. 

 MUDr. Zdeněk Kalvach: SIPS; zachování a kultivování alespoň dílčí autonomie a podpora smysluplné 
naplněnosti života i při omezené autonomii jako nástroje dignitogeneze.  

 Mgr. Jakub Žákavec:  Podpora asistivních technologií.   

 Ing. Patrik Nacher: Aktualizování základních kompetencí pro rozvoj soběstačnosti. 

 Mgr. Irena Ropková: Role města a podpora celoživotního učení. 

 Mgr. Marcela Petrová Kafková  "Jak využívají kraje potenciálu seniorů? Regionální aplikace Active 
Ageing Index, jeho přínosy a limity. 

Osloveni:  
Ing. Dan Jiránek (SMO), PhDr. Tomáš Klinecký, Petr Dolínek, JUDr. Dana Kořínková, Camille Latimier
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2) Senior mezi zdravím a nemocí (1. 6. 2016) 

Přihlášky: Senior mezi zdravím a nemocí (1. 6. 2016) 
 

a) Pojetí zdraví a nezdraví ve stáří, jejich účelné intervence a obecná charakteristika křehkých 
geriatrických pacientů. MUDr. Zdeněk Kalvach, video. 
 

b) Kapitoly z dlouhodobé péče. Doc. Iva Holmerová, Dr. Rostislav Čevela,  Dr. Libuše Čeledová,  
- Co nového ve vývoji konceptu 
- Identifikace a účinná podpora ohrožených seniorů (depistáž, dispenzarizace, koordinace, 

poradenství) - komu ten klíčový úkol patří?  
- Funkční geriatrické hodnocení a kritéria pro přiznání příspěvku na péči. 

 
c) Geriatrická problematika transformace psychiatrických služeb; terénní psychiatrie a účinná 

podpora života lidí se syndromem demence.  
MUDr. Tamara Tošnerová: Pečující dnes.  
Osloveni: MUDr. Jan Pfeiffer ml. 
 

d) Seniorské aspekty očkování dospělých. 
Osloven: prof. Roman Prymula. 
 

e) Koordinovaná rehabilitace v seniorském věku. Doc. Olga Švestková. 
 

f) Farmakologie v seniorském věku. 
Oslovena: PhDr. Ivana Plechatá. 
 

 
 
V průběhu obou dnů bude zajištěno drobné občerstvení (káva a bageta). 
Účast na konferenci je pro všechny účastníky zdarma.  
 
 
Prosíme, přihlašujte se na příslušných odkazech na každý den zvlášť! 
 
 
V případě dotazů kontaktujte Markétu Dlouhou: 
E-mail: marketa.dlouha@zivot90.cz; info@giops.cz  
Tel.: 222 333 501; 606 031 732. 
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