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Organizatorzy: 
 
Katedra Geriatrii i Gerontologii  Katedra Nauk Społecznych        Pracownia Pielęgniarstwa Społecznego 
                                                                                  Katedry Profilaktyki Zdrowotnej  
                                                  

Wydziału Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia: 

� Dostępność usług opiekuńczych, e- medycyna, e –porada 
� Pacjent z zaburzeniami funkcji poznawczych 
� Przemoc i agresja wobec osób starszych 
� Specyfika pracy socjalnej z osobami starszymi 
� Formy działań instytucjonalnych wobec osób starszych 
� Granice i wskaźniki starości w róŜnych kulturach i cywilizacjach 
� Starość w mediach 
� Etyczne dylematy opiekunów osób starszych objętych opieką w warunkach domowych 
� Aktywność zawodowa seniorów 

 
Dokładny program konferencji (w tym warsztatów) oraz jej miejsce zostaną podane w II komunikacie.

 
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i 
przesłanie go na adres e-mailowy: geriatria@ump.edu.pl 
Osoby wyraŜające chęć prezentacji pracy podczas konferencji oraz publikacji w monografii proszone 
są o wysłanie zgłoszenia do 15 grudnia 2011.  
Osoby zgłaszające się po 15.12.2011 mogą brać jedynie bierny udział w konferencji, bez moŜliwości 
prezentowania prac.  
Warunkiem publikacji jest przesłanie artykułu do 15.01.2012r., pozytywna recenzja oraz 
uczestnictwo w konferencji. Dokładne wytyczne dotyczące przygotowania artykułu do druku, zostaną 
przesłane osobom zainteresowanym publikacją. 

 
Opłata rejestracyjna wynosi: 
udział bierny - opłata wczesna - 100 zł (wpłata do 15 luty 2012 roku); opłata późna – 200 zł (wpłata 
do 11 maja 2012) tytułem udział bierny,  obejmuje: udział we wszystkich sesjach, materiały 
konferencyjne (w tym monografia), certyfikat uczestnictwa, lunch i napoje (kawa/herbata). 
udział bierny - opłata studencka – 50 zł; tytułem udział bierny,  obejmuje: udział we wszystkich 
sesjach, materiały konferencyjne (w tym monografia), certyfikat uczestnictwa, lunch i napoje 
(kawa/herbata). 
udział czynny - opłata wczesna - 450 zł (wpłata do 15 luty 2012 roku); opłata późna – 550 zł (wpłata 
do 11 maja 2012) tytułem udział czynny,  obejmuje: udział we wszystkich sesjach, materiały 
konferencyjne (w tym monografia), certyfikat uczestnictwa, publikacja jednej pracy w monografii, 
lunch i napoje (kawa/herbata). 

 
Opłatę naleŜy wnosić na następujący rachunek bankowy: 

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

KONFERENCJA GERIATRYCZNA  (imię i nazwisko) udział bierny lub czynny 
 
Szczegółowy program Konferencji, zawierający tematy zakwalifikowanych prezentacji, zostanie 
przesłany jako Komunikat II w marcu 2012r. 

Adres organizatorów: 
Katedra Geriatrii i Gerontologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

ul. Święcickiego 6   60-781 Poznań 
Email:  geriatria@ump.edu.pl    Tel./fax: 061-8546573 
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