X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
7 CZERWCA 2019r.
Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE

Opieka i aktywizacja osób w wieku podeszłym.
KOMUNIKAT I
Organizatorzy:
Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego, Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej oraz
Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Oddział Poznański.
Konferencja będzie obejmowała następujące zagadnienia:
1. Opieka nad osobą starszą w domu i instytucji.
2. Specyfika przebiegu procesu chorobowego i pielęgnacji u osób starszych.
3. Różne formy opieki nad osobami w okresie starości.
4. Propozycje wsparcia opiekuna.
5. Aktywizacja poznawcza i ruchowa osób starszych.
6. Miejsce osoby starszej w społeczeństwie.
7. Działalność opieki społecznej i formy udzielanego wsparcia.
8. Senior przewlekle chory.

Rejestracja on- line
http://uczelnia.ump.edu.pl/geriatria/

Opłata rejestracyjna wynosi:
-

opłata wczesna: 100 zł (opłata do 31.03.2019r)
opłata późna : 150 zł (do 27.05.2019r)
opłata studencka: 60 zł ( do 27.05.2019r)
opłata dla seniorów: 80 zł ( do 27.05.2019r)

Opłata obejmuje: udział w sesjach i warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat
uczestnictwa, lunch i napoje podczas przerw.
Warunkiem aktywnego uczestnictwa (prezentacja ustna, e-poster) jest przesłanie do
30.03.2019r streszczenia wystąpienia.
Do prezentacji ustnej zostaną wybrane najciekawsze zgłoszone tematy.
Opłaty dodatkowe:
Rozdział w Monografii (ok. 20 000 – 21 000 znaków) – 400 zł
Rozdziały po przygotowaniu zgodnie z dołączonym regulaminem należy przesłać do
8.02.2019r na adres: stanislawskajoanna@wp.pl. Opłata po pozytywnej ocenie recenzenta do
12.03.2019r.
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Opłatę należy przesłać na konto: Bank Handlowy 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 w tyt.
płatności należy podać: Konferencja KPZ: Człowiek w wieku podeszłym oraz swoje imię i
nazwisko.

Regulamin publikacji w Monografii : CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE
WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. Opieka i aktywizacja osób w wieku
podeszłym.
1. W monografii zostaną opublikowane tylko artykuły pozytywnie ocenione przez
recenzentów i opłacone do 12.03.2019 r.
2. Objętość rozdziałów – ok. 20 000 – 21000 znaków (ze spacjami), wielkość liter 12, edytor
tekstu: Time New Roman, marginesy 2,5 cm, odstęp pomiędzy wersami 1,5; max. 3 tabele lub
2 ryciny.
3. Strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim, imiona i nazwiska autorów
oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni są autorzy, skróconą
wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do korespondencji, jego e-mail, telefon.
4. Tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków.
5. Tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, poprawny
językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego.
6. W tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące działy:
wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski i piśmiennictwo.
7. Nazwy łacińskie oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić kursywą.
8. Skróty, symbole i jednostki bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie znane.
Skróty i symbole mało znane musza być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w
nawiasie). Skrótów nie należy stosować w tytule pracy.
9. Materiał źródłowy przytaczany w tekście pracy należy sporządzić numerując według
kolejności cytowania, w nawiasach kwadratowych np. [1,2].
10. Cytując artykuły zamieszczane w czasopismach należy opisywać je wg standardu
Vancouver tj. Kowalski J, Nowak J. Napięciowe bóle głowy. J Med. 2009; 1:12-27.
W przypadku cytatu z książki należy podać np. Nowicki P. Radość życia w okresie starości.
Warszawa PWN, 2009: 12-32.
W przypadku cytowania rozdziału pochodzącego z książki należy podać np. Pawlak P. Życie i
umieranie. W: Malinowski A (red.). Gerontologia. Warszawa PWN, 2009: 12-32.
Cytując prace zamieszczone w Internecie np. Kowalski M. Alergie u dzieci.
http://www.alergologia.pl/artykuly/pokaz/alergie-u-dzieci.html (data pobrania 15.11.2018)
11. Tabele powinny być oznaczone numerami arabskimi, z użyciem pełnego wyrazu Tabela
(np. Tabela 1). Tytuły w języku polskim powinny znajdować się nad tabelami.
12. Ryciny powinny być oznaczone numerami arabskimi, z użyciem pełnego wyrazu Rycina
(np. Rycina 1). Tytuły w języku polskim powinny znajdować się nad rycinami.
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Regulamin dla wszystkich osób planujących prezentacje ustne (także dla osób
przygotowujących rozdział do monografii). Streszczenia będą w materiałach konferencyjnych
(jako luźny druk).

Regulamin przygotowania streszczenia: CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE
WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE. Opieka i aktywizacja osób w wieku
podeszłym.
1. Streszczenie (max. 250 słów, czcionka Time New Roman, wielkość 12), w języku
polskim, należy przesłać do 30.03.2019 na adres: stanislawskajoanna@wp.pl
2. Streszczenia powinny mieć następujący układ:
 Wstęp
 Cel badań
 Materiał i Metody
 Wyniki
 Wnioski
 Słowa kluczowe
3. Streszczenia mające formę niezgodną z wyżej opisaną nie będą przyjmowane.
4. O terminie i formie prezentacji pracy autorzy zostaną poinformowani na co najmniej
20 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

