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Kraków, 19 listopada 2015 r. 

 

 Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego  

ma przyjemność zaprosić 19 listopada 2015 r. na VI Ogólnopolską Naukową Konferencję 

Logopedyczną zatytułowaną „NOWA LOGOPEDIA – Diagnoza i terapia osób starszych”. 

W związku z faktem intensywnego starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie 

zwiększoną zachorowalnością najstarszej warstwy społecznej, można przyjąć jako pewnik, że 

coraz więcej ludzi starych i starzejących się będzie potrzebowało także pomocy logopedycznej.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom logopedów-praktyków, przedstawicieli środowisk 

naukowych zajmujących się zagadnieniami gerontologopedii, a także członków rodzin  

i opiekunów osób starszych, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w naukowym spotkaniu. 

Szeroki zakres tematyczny proponowanej Państwu konferencji naukowej pozwoli poruszać 

kwestie związane z profilaktyką starości fizjologicznej oraz skutkami starości patologicznej. 

Przedmiotem naszego zainteresowania są przede wszystkimi postępujące upośledzenia funkcji 

życiowych, zaburzenia komunikowania się w schorzeniach neurodegeneracyjnych, diagnoza  

i terapia zaburzeń mowy i języka u osób w okresie starości, a także neurobiologiczne podstawy 

starzenia się.  

Z wielką radością pragniemy także poinformować, że swój udział w konferencji 

zapowiedzieli wybitni polscy naukowcy-logopedzi: prof. JOLANTA PANASIUK (Uniwersytet 

Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie), prof. MAŁGORZATA RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA 

(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. STANISŁAW MILEWSKI (Uniwersytet 

Gdański), oraz Kierownik goszczącej Małopolski Oddział Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju  

w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – prof. JAGODA CIESZYŃSKA-ROŻEK. W związku 

ze wzrastającą zachorowalnością osób dorosłych na schorzenia laryngologiczne i onkologiczne, 

w tym roku po raz pierwszy nawiązaliśmy współpracę ze znakomitymi lekarzami z Oddziału 

Otolaryngologicznego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie. 

Podczas konferencji zaszczycą nas referatami prof. MACIEJ MODRZEJEWSKI oraz jego 

współpracownicy.  



Zachęcając Państwa do refleksji nad sytuacją osób starszych proponujemy następujące 

kręgi tematyczne: 

1. Zakres oddziaływań gerontologopedycznych. 

2. Starzenie się fizjologiczne. 

3. Różnicowanie normy i patologii w procesie starzenia się. 

4. Diagnoza i terapia osób starszych z zaburzeniami mowy o różnej etologii: 

neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, laryngologicznej, psychologicznej i 

społecznej. 

5. Psychoterapeutyczna  pomoc pacjentowi i jego rodzinie. 

6. Miejsce i rola logopedy w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, 

instytucjach i organizacjach służących rozwojowi seniorów (Uniwersytety Trzeciego 

Wieku, Kluby Seniora). 

7. Zagadnienia etyki logopedy podejmującego się pracy z osobami starszymi. 

8. Interdyscyplinarność pomocy senioralnej – pierwsza pomoc osobom starszym, 

farmakologia i diety, prawa pacjenta i konsultacja prawna, współpraca 

kardiologiczno-geriatryczna itd.  

 

 

Materiały konferencyjne zostaną wydane w recenzowanej, punktowanej serii  

„Nowa Logopedia”, t. 7: Diagnoza i terapia osób starszych. 

Serdecznie zapraszamy do Krakowa! 

ORGANIZATORZY:  

Zastępcy Przewodniczącego Małopolskiego Oddziału  

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego: 

dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń,  

dr Anna Siudak,  

kontakt: siudaka@gmail.com, tel. 691507302 

http://hatesz.vot.pl/logopedia  

 

 

Forma uczestnictwa: 

 uczestnictwo czynne 200 zł., dla członków PTL – 180 zł (do 25.10.2015) 

(Cena zawiera opłatę za publikację w naukowym, recenzowanym i punktowanym 

czasopiśmie „Nowa Logopedia”, certyfikat potwierdzający uczestnictwo, obiad oraz VI 

tom „Nowej Logopedii”);  

 uczestnictwo bierne 150 zł, dla członków PTL – 120 zł. (do 10.11.2015) 

(Cena zawiera opłatę za certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a dla uczestników 

ubiegłorocznej konferencji: „Rozumienie – diagnoza i terapia” dodatkowo VI tom „Nowej 

Logopedii);  
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