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n BIURO ORGANIZACYJNE
Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów (BOKiZ) 
Fundacji Uniwersytetu Medycznego 
ul. Tęczowa 3,   60-275 Poznań 
tel./faks (061) 662 1620 
email: biuro@bokiz.pl 
www.bokiz.pl 

www.wnoz2010.poznan.pl www.wnoz2010.poznan.pl



Szanowni Państwo,

przemiany, jakie zaszły w świecie pod koniec XX i na po-
czątku XXI wieku – starzenie się populacji, zwiększająca się 
grupa osób niepełnosprawnych, „stare” i „nowe” problemy 
ochrony zdrowia, odkrycie nowych chorób, postęp w dzie-
dzinie nauk medycznych, wkraczanie różnorodnych tech-
nologii w życie przeciętnego człowieka – przyczyniły się do 
zmian także w perspektywie sprawowania opieki nad czło-
wiekiem w stanie zdrowia, choroby lub przejawiającego 
różne niepełnosprawności. Nowa sytuacja determinowana 
jest przez stan niepewności oraz artykułowanie coraz więk-
szej liczby pytań. Dlatego w obszarze nauki wyłaniają się 
nowe dyscypliny i subdyscypliny, coraz częściej konieczna 
okazuje się inter- lub transdyscyplinarność w podejściu do 
złożonych problemów badawczych. Przykładem dziedziny 
badań, w której inter- i transdyscyplinarność jest rozwijana, 
są NAUKI O ZDROWIU. 

Ostatnie 35 lat działalności poznańskiego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu to ewolucyjny proces dochodzenia do współ-
czesnego kształtu przestrzeni badawczej nauk o zdrowiu. 
Początkowo ograniczony do jednej dyscypliny – Pielęgniar-
stwa, a współcześnie obejmujący obok wymienionej – Fi-
zjoterapię, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne i Zdrowie 
Publiczne, Elektroradiologię. 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia 
udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wyzwa-
nia naukowe i dydaktyczno-organizacyjne wydziałów nauk 
o zdrowiu w Polsce oraz obchodach Jubileuszu XXXV-lecia 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. 
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

www.wnoz2010.poznan.pl www.wnoz2010.poznan.pl

n OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 Fizjoterapia – II Konferencja Fizjoterapeutyczna 
„Fizjoterapia we współczesnym świecie”.

 Położnictwo – IV Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowo-Szkoleniowa „Zdrowie kobiety wyzwaniem 
dla współczesnej medycyny”.

 Pielęgniarstwo – Sesja jubileuszowa z okazji 190-le-
cia urodzin i 100-lecia śmierci Florence Nightingale 
„Teraźniejszość jako pomost między tradycją i przy-
szłością w pielęgniarstwie”.

 Zdrowie Publiczne – „Polityka zdrowotna w Polsce 
i na świecie. Między przeszłością a wyzwaniami 
przyszłości.”

 Elektroradiologia –  Elektroradiologia
 Ratownictwo medyczne – Ratownik medyczny 

w systemie ochrony zdrowia. Stan aktualny, per-
spektywy rozwoju zawodowego.

n REJESTRACJA UCZESTNICTWA
Zgłaszanie uczestnictwa wyłącznie drogą elektro-
niczną ze strony www.wnoz2010.poznan.pl

n ZGŁASZANIE DONIESIEŃ NAUKOWYCH
Komitet Naukowy przyjmuje prace, które nie były 
wcześniej prezentowane ani publikowane. Stresz-
czenia w języku polskim i angielskim należy zgłaszać 
ze strony internetowej konferencji.

 Termin nadsyłania prac –  do 01.04.2010 r.

 Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i wygłoszone 
w ramach konferencji prace, po pozytywnej weryfikacji przez 
redakcję, mogą zostać opublikowane w następujących czaso-
pismach: Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, Polski 
Przegląd Nauk o Zdrowiu, Balneologia Polska, Pielęgniar-
stwo Polskie oraz w monografii.

 Istnieje możliwość zgłoszenia pracy do Ginekologii Polskiej – 
termin nadsyłania prac – do 15.03.2010 r.  
Jeżeli praca nie zostanie zakwalifikowana do GP, istnieje 
możliwość publikacji w innym czasopiśmie.

 Szczegóły dotyczące przygotowania maszynopisu znajdują 
się na stronie internetowej konferencji.
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