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Warszawa, 24 czerwca 2020r. 

ZAPROSZENIE NA SREBRNĄ DEBATĘ   
 

Zdrowie w pandemii – czyli jak wejść w dobrej kondycji do 

nowej normalności i budować siły do dalszej walki 

 z koronawirusem? 

 

Data: 30 czerwca 2020 roku (wtorek) 

Czas trwania: 18:00 – 19:30  

Miejsce: platforma abcsenior.com  

Forma:  Debata on-line  

Rejestracja: https://abcsenior.com/zdrowie-w-pandemii/  

Koszt: nieodpłatnie 

 

Partnerem debaty jest firma Adamed 

 
Srebrna Debata Zdrowie w pandemii – czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalno-
ści i budować siły do dalszej walki z koronawirusem, to pierwsze wydarzenie z cyklu Srebr-
nych Debat zaplanowanych w roku 2020, podejmujących ważne społecznie tematy związane 
z pokoleniem silver. 
 

Cała rozmowa będzie transmitowana na żywo na kanale ABCsenior, dostępna po zalogowaniu 
się. 
 
W debacie udział wezmą:  
 
prelegenci: 

 prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń 
Środowiskowych i Alergologii WUM 

 

https://abcsenior.com/zdrowie-w-pandemii/


 

 

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej Telefon:  +48 786 200 301 
ul. Wilanowska 14 lok. 51 (Powiśle) e-mail:  biuro@kigs.org.pl 

00-422 Warszawa NIP:  7010443843  

Numer KRS: 0000524902 Konto: 06 1090 2851 0000 0001 2953 9623 

 dr Mariusz Saganowski – Ordynator  Oddziału geriatryczno – internistycznego w Szpi-
talu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej 
 

 dr Tomasz Komendziński – Kognitywista z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych 

UMK 

 

 dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów 

 

 Helena Norowicz – Polska aktorka i modelka 

 
Moderator:  

 Marzena Rudnicka – Prezes Zarządu KIGS 

 
 
Tezy jakie zostaną omówione podczas debaty:  
 

 Czy nastąpiła zmiana nawyków i zachowania osób starszych w wyniku obostrzeń i 
pandemii w rozumieniu rytmu dnia, przyzwyczajeń? 

 Co jest najtrudniejsze w dbaniu o zdrowie w tym trudnym czasie? 

 Dlaczego seniorzy właśnie znaleźli się w grupie ryzyka?  

 Czy istnieje złoty przepis na lepsze zdrowie?  

 Czy są badania mierzące zmiany kondycji zdrowotnej wskutek pandemii? 

 Jakie najczęstsze błędy popełniają seniorzy w zachowaniu tzw. rozsądnej postawy 
wobec koronawirusa, diagnostyki i zapobieganiu. 

 Jak psychika wpływa na zdrowie fizyczne? Czy stan lęku i izolacji sprzyja obniżeniu 
odporności? 

 Gdzie szukać pomocy, zanim pójdziemy do lekarza?  

 

 


