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SZANOWNI PAŃSTWO 
 

w imieniu Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat”  

 

zapraszam do udziału w warsztatach   
 

Pozytywne podejście do opieki  

choroba Alzheimera i inne formy demencji 
Sześciogodzinne warsztaty poprowadzi Teepa Snow.  

Kim jest Teepa Snow? 

Ekspertem, jednym z najbardziej cenionych na świecie w dziedzinie opieki w demencji.  

Amerykanką, propagatorką i autorką programu „Pozytywne podejście do opieki”. 

Współpracuje z największymi organizacjami alzheimerowskimi na świecie.  
 

Cel warsztatów 

Nauczyć się spoglądać na świat oczami człowieka z demencją.   

Zrozumieć co czuje. Wiedzieć, że to co robi nie jest wynikiem złej woli i złośliwości. 

Poznać jak w życiu codziennym omijać sytuacje stresujące i poprawić komunikację. 
 

Dla kogo 

Zapraszam wszystkich, którzy mają kontakt z osobami chorymi na różne formy demencji. 
 

Termin: 18 września 2019 r. 

Czas: 9:00- 15:00. 
Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3,  87-100 Toruń 

 

Dzięki wsparciu marki   wykład jest bezpłatny! 

Warunkiem udziału w Warsztatach jest dokonanie zgłoszenia na stronie internetowej 

damy-rade.info 
 

Proszę o podzielenie się zaproszeniem ze wszystkimi,  

którym temat demencji jest bliski. 
 

Licząc na Państwa obecność,  

z poważaniem, 

 
Katarzyna Serwińska 
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Program warsztatów  

Teepa Snow 18.09.2019 start 9:00 
Całość warsztatów tłumaczona jest na język polski. 

 

Sesja I   Zmiany mózgu i demencja jako termin wspólny  
Wprowadzenie do tematu demencji. Analiza definicji demencji, charakterystyka 

najczęściej występujących form demencji. Powiązanie zmian zachodzących w mózgu ze 

zmianami zachodzącymi w komunikacji, funkcjonowaniu oraz zachowaniu. Ćwiczenie 

technik budujących pozytywne relacje. 
 

Sesja II Starzenie naturalne i nieprawidłowe, komunikacja i zachowania 
Komunikacja i zachowania – ćwiczenie technik związanych z pozytywnym podejściem, 

odpowiednią sygnalizacją i komunikacją. Jak mam mówić, aby u osoby z demencją 

promować poczucie kontroli, a jak kiedy trzeba rozproszyć i przekierować jej myśli na inne 

tory. Co robić, aby dopasować pomoc do potrzeb. 

 

Sesja III Leki antypsychotyczne a leczenie bólu 

Jak rozpoznawać objawy bólu u osób w różnych fazach zaawansowania demencji. 

Objawy bólowe przy naturalnym starzeniu. Skuteczne sposoby rozpoznawania bólu, przy 

użyciu metod przesiewowych i narzędzi do oceny skali bólu. Leczenie bólu - kwestia leków 

przeciwbólowych i leków używanych w kontroli trudnych zachowań. 
 

O organizatorze wydarzenia - fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat” 

Założycielem Fundacji są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. W jaki sposób 

pomagamy? Fundacja postawiła na edukację. Nasze działania skierowane są zarówno do 

profesjonalistów, jak i opiekunów domowych. 

 

1. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej (MKOD) – w tym roku już 22. Konferencja 

to wydarzenie na skalę światową - miejsce spotkań liderów europejskiej opieki długoterminowej. 

Warsztaty z Teepą Snow będą wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej Konferencji.  

2. Kwartalnik Medi - Forum Opieki Długoterminowej. Pismo jest głosem menedżerów, specjalistów, 

liderów środowiska opieki długoterminowej w Polsce, platformą budowania wiedzy. 

3. Seni Cup Międzynarodowa Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych - jedyne takie mistrzostwa 

na świecie. Wyjątkowa okazja do rozwijania sportowej pasji osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, spełnienia marzeń o wielkim sporcie, oderwania od codzienności.  

4. Damy Radę – edukacja opiekunów domowych, w ramach programu pomagamy ludziom 

oswoić się z tematem opieki nad przewlekle chorym, unieruchomionym i niesamodzielnym 

członkiem rodziny. W ramach dzielenia się wiedzą proponujemy poradnik, filmy instruktażowe 

oraz warsztaty prowadzone przez pielęgniarki. Poradnik „Jak opiekować się osobą przewlekle 

chorą w domu” to kompendium wiedzy z zakresu opieki. Prawie 100 stron porad napisanych we 

współpracy z profesjonalistami, posiada liczne patronaty i rekomendacje. Dostępny jest w wersji 

elektronicznej oraz drukowanej, bezpłatnie dostarczanej wszystkim, którzy o to poproszą. 
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