
XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
 OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Zarządzanie jakością opieki w aspektach: ekonomicznym, medycznym i społecznym

Toruń  
23-25 września 2014

Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to 
największe w Polsce wydarzenie edukacyjne dla profesjo-
nalistów działających na rzecz osób przewlekle chorych, 

niepełnosprawnych i starszych. Co roku bierze w nim udział bli-
sko 1000 specjalistów z całej Europy. Wysoki poziom merytorycz-
ny TDOD gwarantuje stała współpraca z liderami i twórcami opieki 
długoterminowej w Polsce i za granicą. Wykłady są tłumaczone na 
cztery języki: polski, angielski, niemiecki i rosyjski. 

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:
	dyrektorów i personel zarządzający placówkami 

opieki długoterminowej i pomocy społecznej
	pielęgniarki
	personel terapeutyczny i opiekuńczy

OPŁATA: 492 zł
Opłata obejmuje: 
 opłatę za uczestnictwo w Konferencji
 materiały konferencyjne
 wyżywienie i przerwy kawowe
 udział w imprezach towarzyszących

ORGANIZATORZY:

KONTAKT:
Biuro Konferencyjne
Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej TZMO SA
tel./fax: 56 612 35 83, 56 612 33 49
E-mail: ecod@tzmo.com.pl

WIĘCEJ INFORMACJI: www.tdod.pl
ZGŁOSZENIA online do 31 sierpnia 2014 r. na stronie www.tdod.pl

PATRONAT MERYTORYCZNY: PATRONAT MEDIALNY:

TORUŃSKIE DNI OPIEKI 
DŁUGOTERMINOWEJ

Hotel Telefon www Koszt 1 os. Koszt 2 os.

B&B** 56 621 81 00 www.hotelbb.pl 159 zł

Ibis Budget* 56 657 60 01 www.ibis.com 153 zł

Gromada*** 56 622 60 60 www.gromada.pl 110 zł 150 zł

Retman*** 56 657 44 60 www.retman.pl 160 zł 200 zł

Solaris*** 56 471 30 42 www.hotel-solaris.pl 228 zł 276 zł

Kopernik*** 56 659 73 33 www.hotelewam.pl 170 zł 200 zł

Pod Czarną Róża *** 56 621 96 37 www.hotelczarnaroza.pl 150 zł 190 zł

Helios *** 56 619 61 82 www.mercure.com 351 zł 391 zł

Rekomendowane hotele – sugerowane ceny dla uczestników Konferencji na hasło „SENI”



TORUŃSKIE DNI OPIEKI 
DŁUGOTERMINOWEJ

23 września 
Aula UMK
18.00 Wieczór inauguracyjny 
	wykład inauguracyjny – prof. Tomasz Grodzicki Konsultant 

Krajowy ds. Geriatrii 
	wieczór artystyczny i bankiet

24 września
Hotel Copernicus
(sesje tłumaczone na j. polski, angielski, niemiecki, rosyjski)
9.00 – 10.30 sesja I 
Optymalizacja kosztów a jakość w opiece długoterminowej
Moderator: Marcin Zawadzki
	Optymalizacja kosztów a jakość opieki w placówkach opieki 

długoterminowej w Szwajcarii – David Isler 
	Zarządzanie jakością a optymalizacja kosztów w placówkach 

opieki długoterminowej w Czechach – dr Jirí Horecký
	Zarządzanie kosztami w placówce opieki długoterminowej 

w Polsce – Marcin Zawadzki 

11.00 – 12.30 sesja II 
Efektywne zarządzanie personelem
Moderator: dr Artur Kasprowicz 
	Optymalizacja zatrudnienia a jakość opieki – dr Heike 

Geschwindner 
	Determinanty efektywnego zarządzania personelem w 

placówce  
– dr Agnes Egervari

	Znaczenie komunikacji i informacji w zarządzaniu personelem 
– dr Artur Kasprowicz 

13.30 – 15.30
Panel dyskusyjny dyrektorów domów pomocy społecznej
Jak efektywnie zarządzać placówką?

14.00 – 15.30 sesja III 
Jakość życia w przebiegu choroby przewlekłej
Moderator: prof. zw. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska 
	Testament życia – dr Sophie Pautex
	Stres w przebiegu choroby – prof. zw. dr hab. n. med. 

Jadwiga Jośko-Ochojska
	Godność w chorobie – Barbara Łukawska 

16.00 – 17.30 sesja IV 
Nowoczesne technologie w opiece nad osobami 
niesamodzielnymi
Moderator: prof. Piotr Błądowski
	Kwestia akceptacji i potrzeba technologii asystujących z punktu 

widzenia opiekunów w placówkach opieki długoterminowej  
– Christoph Schmid

	Etyczne i prawne aspekty zastosowania technologii w opiece 
nad osobami niesamodzielnymi 

	Cyberoko – nowy sposób komunikacji z pacjentami apalicznym 
– prof. Andrzej Czyżewski

18.00 Kolacja w ramach wieczoru integracyjnego  
w plenerze

25 września 
Hotel Copernicus
(sesja w j. polskim)
10.00 – 12.00 sesja V 
Bezpieczne warunki pracy w placówkach opieki 
długoterminowej
Moderator: dr Beata Ochocka
	Strategie zapobiegania  zakażeniom w placówkach opieki 

długoterminowej – dr Beata Ochocka 
	Diagnozowanie zakażeń w placówkach opieki 

długoterminowej – konieczność czy wskazanie? – doc. 
Jadwiga Wójkowska-Mach

	Zakażenia grzybicze i inne nowe – Agnieszka Jarosz

PROGRAM
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16.00 – 17.30 sesja IV 
Nowoczesne technologie w opiece nad osobami  
niesamodzielnymi
Moderator: prof. Piotr Błędowski

– dr Arne Manzeschke


