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                                             Organizatorzy: 
 
 
 

Zakład Geriatrii i Gerontologii                 Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego 
     Wydziału Nauk o Zdrowiu                        Katedry Profilaktyki Zdrowotnej  
               Wydziału Nauk o Zdrowiu 

                                Uniwersytetu  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia: 
� Specyfika starszego pacjenta w kontekście społecznym i medycznym 
� Zapotrzebowanie na pomoc i wsparcie 

� Aktywizacja psychiczna i fizyczna osób starszych 
� Organizacja czasu wolnego 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o przesłanie na adres organizatorów, w 
terminie do: 18. luty 2011r, informacji zawierającej następujące dane: 
� imię i nazwisko, 
� adres poczty elektronicznej, 
� dane jednostki afiliacyjnej, 
� ewentualna chęć prezentacji pracy podczas konferencji 
Osoby zgłaszające się po wyżej wymienionym terminie mogą brać jedynie bierny udział w Konferencji, bez 
możliwości prezentowania prac.  
Łączna liczba uczestników Konferencji jest ograniczona do 300 osób; decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Opłata rejestracyjna wynosi: 
� opłata wczesna - 100 zł (wpłata do 30 marca 2011 roku) 
� opłata pełna - 200 zł (wpłata do 7 maja 2011 roku) 
� opłata studencka – 50 zł 
� opłata za publikację – 300 zł (opłata obejmuje możliwość zgłoszenia tylko 1 pracy); w razie 

zainteresowania publikacją ( tylko prace prezentowane) należy przesłać pełną treść artykułu do dnia 
18.02.2010r. Zakwalifikowane prace zostaną opublikowane w monografii,  lub w Geriatrii (4 punkty 
KBN), lub w Problemach higieny i epidemiologii (4 punkty KBN).  

 
Opłata obejmuje: 

� udział we wszystkich sesjach, 
� materiały konferencyjne, 
� certyfikat uczestnictwa, 
� lunch oraz kawa/herbata 

 
Opłaty należy wnosić na następujący rachunek bankowy: 

Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000  tytuł wpłaty: 

KONFERENCJA GERIATRYCZNA „Człowiek w wieku podeszłym” 

 
Szczegółowy program Konferencji, zawierający tematy zakwalifikowanych prezentacji oraz informację o miejscu 
konferencji, zostaną umieszczone w Komunikacie II w marcu2011r. 
 

Adres organizatorów: 
Zakład Geriatrii i Gerontologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Święcickiego 6   

 60-781 Poznań, Tel./fax. 61-854-65-73     e-mail: geriatria@ump.edu.pl 
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