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Milí priatelia,

Organizátori konferencie

v dňoch 27. a 28. marca 2014 sa v priestoroch historickej
budovy Parku oddychu a kultúry Čierny orol v Prešove uskutočnila
prvá medzinárodná vedecko-odborná konferencia pod názvom
„Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ACH a demenciami
rôzneho typu etiológie“.
Dôvod organizovania odbornej konferencie bol veľmi
jednoduchý. Žijeme v časoch, keď nárast demencie je obrovskou
hrozbou vo všetkých vyspelých štátoch s vyšším vekom dožitia
obyvateľov. Starostlivosť o týchto ľudí si vyžaduje nemalé finančné
prostriedky, ale v prvom rade adekvátne sociálne a zdravotnícke
zariadenia, ktoré sú vybavené vyškoleným a vzdelaným personálom.
Bez toho, aby sme pochopili charakter a následné prejavy demencie
a v dôsledku toho aj Alzheimerovu chorobu, nemôžeme hovoriť o
starostlivosti na očakávanej úrovni.
Tým, že oblasť sociálnych služieb sa neustále vyvíja v zmysle
novovznikajúcich trendov a metód, práca s osobami, ktoré trpia
demenciou, sa stáva výnimočne náročná.

č

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave

č

Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.
P. Gojdiča v Prešove

č

Zariadenie pre seniorov Harmónia Prešov
- Cemjata

č

Prešovský samosprávny kraj - odbor
sociálny

č

Mesto Prešov – Sekcia služieb občanom

Táto konferencia bola len jednou z možností, navzájom sa
podeliť o vlastné skúsenosti a vedomosti, ktoré sa týkajú
spomínanej témy.

Záštitu nad medzinárodnou vedeckoodbornou konferenciou prevzal primátor
mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari.

PhDr. Slavko POPTRAJANOVSKI
riaditeľ ZpS Harmónia, Prešov – Cemjata

Osobnú podporu konferencii vyjadril
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,
zriaďovateľ Vysokej školy zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
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Cieľom konferencie bolo podnietiť diskusiu na medzinárodnej úrovni medzi špičkovými odborníkmi zo Slovenska, Českej
republiky a Holandska zaoberajúcimi sa touto problematikou, ako aj výmena odborných skúsenosti pri identifikácii potrieb pre
poskytovanie kvalitnejších sociálnych služieb pre cieľovú skupinu ľudí, ktorí trpia „Alzheimerovou chorobu a demenciami
rôzneho typu etiológie“.
Konferencii sa zúčastnili nielen významné osobnosti
vedeckého, odborného a spoločenského života zo Slovenska,
ale aj zo zahraničia:

ź poslankyňa prešovského krajského a mestského
zastupiteľstva Ing. Andrea Turčanová,
ź vedúca sociálneho odboru pri Vyššom územnom celku
Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Margita
Poptrajanovski,
ź riaditeľ sekcie služieb občanom pri Mestskom úrade
mesta Prešov PhDr. Matúš Háber,
ź zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR Ing. Mgr. Viera Filipova a Mgr. Zdenka
Ďuricová - Telgartská,
ź kvestor Ústavu zdravotníctva a sociálnych vied Petra
Pavla Gojdiča v Prešove Ing. Jozef Chovanec,
ź poslanec zastupiteľstva Pardubického kraja a člen rady
pre sociálnu oblasť Ing. Pavel Šotola,
ź vedúca odboru sociálnej práce Úradu Pardubického
kraja Ing. Helena Zahálková,
ź hostia z Holandska pani Willy a pán Ary Versluis,
ź riaditeľka Domova u Fontány z mesta Přelouč v Českej
republike PhDr. Danuše Fomiczevová.
Príspevok o poskytovaní sociálnych služieb v Indii mal
predniesť Altaf S. Ralpheal, ktorý sa z objektívnych príčin
konferencie nezúčastnil.

Záznam medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom
Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia Alzhaimerovou
chorobou a demenciami rôzneho typu etiológie natočil a
spracoval v krátkej reportáži Prešovskej lokálnej
internetovej televízie tv7 Prešov p. Radomír Kreheľ.
Spomínanú reportáž nájdete na:
http://www.tv7.sk/index.php/spravodajstvomenu/mesto-spravodajstvo/222-medzinarodna-vedeckakonferencia
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Účastníci konferencie, ktorých bolo vyše 160 osôb, si počas dvoch dní vypočuli 24 odborných príspevkov, ktoré úzko súviseli s
témou : Komplexná starostlivosť o ľudí, ktorí trpia ACH a demenciami rôzneho typu etiológie.

Vo štvrtok, 27. marca 2014 sa prezentovali:

ź Mgr. Tatiana Billá, PhD. a Ing. Jozef Chovanec, PhD.
Alzheimerova choroba ako súčasť dnešného života
ź prof. JUDr. Vojtech Tkáč
Ľudské práva a starší ľudia

ź Sitová Erika
Transportné pomôcky a ich využitie
ź Mgr. Mária Wirth, PhD.
Koncepcia metódy validácie podľa Naomi feil u pacientov
s Alzheimerovou chorobou
ź Willy Versluis, Holandsko
Sociálna starostlivosť o klientov s demenciou v Holandsku
ź PhDr. Danuše Fomiczevová, Česká republika
Poskytování péče osobám s Alzheimerovou chorobou
v pobytovém zařízení v Domově u fontány, Přelouč

V piatok, 28. marca 2014 sa prezentovali:

ź Mgr. Mária Heverová a
mim. prof. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
Skúsenosti Belgicka so sociálnou starostlivosťou
orientovanou na poskytovanie podpory a
pomoci seniorom trpiacich Alzheimerovou chorobou
ź MUDr. Ľubomír Jacko, MPH, PhD. a
MUDr. Marián Babčák, PhD.
Degeneratívne ochorenia bedrového kĺbu u ľudí
s demenciami
ź Mgr. Adriana Tóthová, Mária Čunderlíková a Andrea
Kolmanová
Centrum MEMORY n.o. a jeho rozhodujúce faktory
poskytovania kvalitnej starostlivosti ľuďom s ACH
ź Ing. Anton Kurnát a PhDr. Jaroslava Vertaľová
Starostlivosť o ľudí s demenciou v DSS Alia v Bardejove

ź MUDr. Martin Hrivňák
Inkurabilná inkontinencia u pacientov s demenciou

ź PhDr. Jaroslava Vertaľová a PhDr. Karolína Hlavinková
Sociálna rehabilitácia a terapeutické metódy ako súčasť
komplexnej starostlivosti o ľudí s ACH a demenciami

ź PhDr. Ingrid Ferenčíková
Aktivizácia ľudí trpiacich ACH s demenciami rôzneho
typu etiológie

ź Mgr. Henrieta Košalová
Využitie prvkov tanečno-pohybovej terapie v práci s ľuďmi
s demenciou a ACH

ź Mgr. Nataša Cvengrošová
Využitie terapeutických bábik v terapii demencie

ź ThDr. Vansač Peter, PhD.
Vybrané metódy sociálnej terapie v ZpS pre osoby, ktoré
trpia ACH

ź Mgr. Bc. Danka Petrufová a Mgr. Katarína Kiseľaková
Spomínajme spoločne – reminiscencia ako
nefarmakologický prístup v starostlivosti o seniorov s ACH
ź PhDr. Ľubomíra Tkáčová PhD. a Bc. Katarína Lancošová
Implementácia bazálnej stimulácie do ošetrovateľskej
starostlivosti u pacientov s ACH
ź PhDr. Mária Popovičová, PhDr. a
mim. prof. Darina Wiczmándyová, PhD.
Systém starostlivosti orientovaný na klientov s ACH na
Slovensku a v zahraničí
ź PhDr. Miroslava Tokovská, PhD.
Riešenie sociálnych dôsledkov ACH v podpornej skupine
ź Mgr. et Mgr. Monika Turacová
Aktivizácia seniorov s Alzheimerovou chorobou v dennom
stacionári
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ź PhDr. Dagmar Magurová, PhD.,
PhDr. Terézia Fertaľová, PhD. a PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Implementácia konceptu NAOMI FEIL v terapii demencii
ź Mgr. Iveta Kurčáková a Mgr. Monika Takačová
Reminiscenčná terapia, ako doplnkový nefarmakologický
prístup v liečbe ľudí s ACH
ź Mgr. Soňa Floreková a PhDr. Zuzana Jurčová
Sociálne služby ako neoddeliteľná súčasť života človeka v
spoločnosti

www.zpscemjata.sk
Súčasťou konferencie bola aj organizácia slávnostného
večera, na ktorom vystúpili s krásnym umeleckým
programom „O histórii Cemjaty“ študenti z Pedagogickej a
sociálnej akadémie v Prešove, speváčka muzikálových
piesníi Zuzana Leššová a malý-veľký muž Peter Armstrong
Ondrija.
O zábavu tanečného charakteru sa postarala skupina
MooN z Medzilaboriec.

Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať našim
sponzorom, bez ktorých by sa podujatie nebolo
uskutočnilo:

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

OZ Strieborné Krídla,
MSM Slovakia, s.r.o.,
Hartman – Rico spol. s r.o.,
Pekáreň Florida,
PKO Prešov,
Nutricia, s.r.o.,
SAD, a.s., Prešov,
Inmédia spol. s r.o.,
OZ TOLAMIR,
webový portál Sociálny Prešov,
penzión Alex.

Pevne verím, že táto konferencia bude mať svoje
pokračovanie aj do budúcna a prispeje k skvalitneniu práce
v oblasti sociálnej starostlivosti o ľudí, ktorí trpia rôznymi
zdravotnými ťažkosťami, vrátane chorôb v dôsledku
staroby.

PhDr. Slavko Poptrajanovski
riaditeľ ZpS Harmónia,
Prešov – Cemjata
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