
 

IIII  OOGGÓÓLLNNOOPPOOLLSSKKAA  KKOONNFFEERREENNCCJJAA  NNAAUUKKOOWWAA  
15 maja 2010 

Poznań  

CCZZŁŁOOWWIIEEKK  WW  WWIIEEKKUU  PPOODDEESSZZŁŁYYMM  WWEE  WWSSPPÓÓŁŁCCZZEESSNNYYMM  
SSPPOOŁŁEECCZZEEŃŃSSTTWWIIEE  --  PPOOZZYYTTYYWWNNAA  SSTTAARROOŚŚĆĆ  

 

KKOOMMUUNNIIKKAATT  IIII  
 
 
 

Organizatorzy: 
 

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

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
Miejsce odbywania konferencji: Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70, Poznań, Sala 202 

 
 
 

Podczas sesji plenarnej zaproszeni goście wygłoszą wykłady m.in. z następujących zagadnień

• Co to znaczy zestarzeć się pozytywnie? -prof. K. Kędziora-Kornatowska (Katedra i Klinika Geriatrii UMK w Bydgoszczy), 

: 

• Psychologiczne aspekty pozytywnego starzenia - prof. A. Brzezińska (Instytut Psychologii UAM Poznań), 
• Aktywność fizyczna jako niezbędny element pozytywnego starzenia - mgr Adrianna Borowicz (Zakład Geriatrii i Gerontologii 

UM w Poznaniu, Oddział Rehabilitacji i Fizjoterapii SPZOZ im. R. Kocha w Wolsztynie), 
• Czy starość w DPS może być pozytywna? - mgr E. Szwałkiewicz (Stowarzyszenie na Rzecz Chorych Długotrwale 

Unieruchomionych - „Niebieski Parasol”, Olsztyn), 
• Inicjatywy podejmowane dla poprawy opieki nad osobami starszymi  

- przedstawiciel władz lokalnych. 
 

Podczas Konferencji odbędzie się także sesja prezentacji ustnych oraz  warsztaty: 
WARSZTAT I: Nowoczesne techniki insulinoterapii - prezentacja i ćwiczenia (NovoNordisk) 
WARSZTAT II: Zasady aktywizacji fizycznej osób starszych 
WARSZTAT III: Tai Chi jako jedna z rekomendowanych dla osób starszych form ruchu 

 
 

 
Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o przesłanie  
na adres organizatorów 

Zakład Geriatrii i Gerontologii Katedra Patofizjologii 
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
ul. Święcickiego 6   60-781 Poznań 
Email: geriatria@ump.edu.pl 
Tel./fax: 61-8546573 

 
informacji zawierającej następujące dane: 
• imię i nazwisko, 
• adres poczty elektronicznej, 
• dane jednostki afiliacyjnej ( miejsce nauki, pracy), 
• ewentualna chęć prezentacji pracy podczas konferencji  

(pełny tekst pracy należy przedłożyć do dnia 19.02.2010) 
 
Osoby zgłaszające się po 19.02.2010 mogą brać jedynie bierny udział w 
Konferencji, bez możliwości prezentowania prac. 
 
Łączna liczba uczestników Konferencji jest ograniczona do 150 osób; 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłata rejestracyjna wynosi: 
• opłata wczesna: 100 zł (wpłata do: 30 marca 2010
• opłata pełna: 200 zł (wpłata po 30 marca 2010 roku), 

 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 19.02.2010

Opłata obejmuje: 

 roku. 
Zakwalifikowane prace zostaną opublikowane w monografii. 

• udział we wszystkich sesjach, materiały konferencyjne, certyfikat 
uczestnictwa, 

• lunch oraz kawę/herbatę, 
• monografię zawierającą zakwalifikowane do druku prace przygotowane 

na konferencję. 
 
Opłaty należy dokonać 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” 

 


