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Começam amanhã, na Covilhã, as VII Jornadas de Saúde do Idoso e o XI
Congresso Hispano-Luso de Gerontologia
Têm início amanhã as VII Jornadas de Saúde do Idoso, organizadas pelo ACeS Cova da Beira da ARS do Centro e
pela Universidade da Beira Interior (UBI). Tendo como lema "Saúde do Idoso: Investigação e Intervenção", o
evento prolonga-se até dia 8 de novembro e terá lugar na Covilhã, no Grande Auditório da Faculdade de Ciências
da Saúde da UBI.
Em simultâneo com estas jornadas, decorrerá o XI Congresso Hispano-Luso de Gerontologia. O evento é dirigido
a médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, gerontólogos, sociólogos, profissionais que trabalham
com pessoas idosas, técnicos de saúde, investigadores e estudantes da área da saúde e das ciências sociais.
As VII Jornadas de Saúde do Idoso têm, como objetivos:
- Divulgar conhecimentos e boas práticas geriátricas e gerontológicas
- Apresentar investigações relevantes desenvolvidas no âmbito da saúde do idoso
- Debater questões prementes sobre o perfil e medidas de promoção de autonomia e qualidade de vida na
velhice
- Refletir sobre a importância da investigação do desenho contínuo de estratégias de promoção da saúde das
pessoas idosas e estimular a reflexão, critica e investimento científico na geriatria e gerontologia.
Além de um conjunto de sessões temáticas, que conta com um vasto leque de intervenções, o programa inclui a
apresentação de comunicações livres e a realização de mesas redondas e das conferências "Experiencia Vital
Positiva y Longevidad" e "A Felicidade como objectivo e como arma terapêutica".
Temas das sessões:
EMPRENDIMIENTO EN EL ÁMBITO ENVEJECIMIENTO: SILVER ECONOMIE
CÉREBRO E ENVELHECIMENTO
ERGONOMIA Y COMPENSACION COGNITIVA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GERIATRIA: UMA ESPECIALIDADE EM LISTA DE ESPERA
INTIMIDADE NA VELHICE
FRONTEIRA ENTRE A DEPENDÊNCIA E A AUTONOMIA
SAÚDE E ENVELHECIMENTO
BOAS PRÁTICAS E PROMOÇAO DO ENVELHECIMENTO ATIVO
O programa pode ser consultado aqui.
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