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KOMUNIKAT II 
Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 

 

1. Tytuł konferencji: 

 

VI Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe –  

Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu – akcja reaktywacja 

 

 

2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 

 

1 czerwca 2017 r., godz. 09:00 - 16:30 

Aula A Centrum Dydaktyczne 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Ks. Trojdena 2A, Warszawa 

 

3. Organizator konferencji: 

 

Studenckie Koło Naukowe Managerów Zdrowia WUM 

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

 

Biuro organizatora: 

 

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa 

E-mail: kolo.managerow.zdrowia@gmail.com 



4. Komitet Naukowy: 

 

Przewodniczący: 

Prof. dr hab. Bolesław  Samoliński – Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń 

Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Sekretarz: 

Dr n. o zdr. Edyta Krzych - Fałta – Adiunkt Zakładu Profilaktyki Za-grożeń 

Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Członkowie: 

Dr n. med. Mariusz Gujski - Redaktor Naczelny Czasopisma „Służba Zdrowia”, 

Twórca wielu projektów edukacyjnych poświęconych kwestiom promocji 

zdrowia. Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia”. 

 

5. Komitet Organizacyjny: 

 

Przewodniczący: 

dr n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta - Adiunkt Zakładu Profilaktyki Zagrożeń 

Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 

Sekretarz: 

Maja Żołądek – Przewodnicząca Koła, Studentka Wydziału Nauki o Zdrowiu 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierunek Zdrowie Publiczne) 

 

Członkowie: 

Studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

(kierunek Zdrowie Publiczne) 

 

 

 



6. Zasięg konferencji: 

 

Ogólnopolska 

 

7. Język konferencji: 

 

Polski 

 

8. Przewidywana liczba uczestników ogółem: 

 

400 uczestników 

 

9. Cel konferencji: 

 

Celem organizowanej konferencji jest wymiana poglądów, doświadczeń naukowych 

w dziedzinach nauk o zdrowiu: szeroko pojętym zdrowiu publicznym, medycynie 

społecznej i środowiskowej. Konferencja przeznaczona dla studentów oraz 

absolwentów uczelni medycznych, a także studentów i absolwentów kierunków 

pozamedycznych zainteresowanych wymianą poglądów oraz doświadczeń 

naukowych w obszarze nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego, epidemiologii, 

medycyny społecznej i środowiskowej, promocji zdrowia jak również zagadnień z 

zakresu prawa medycznego oraz ekonomii i zarządzania w sektorze zdrowotnym.  

 

10. Program ramowy konferencji: 

 

• Polityka społeczna i zdrowotna, organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej; 

• Problemy zdrowia publicznego w Polsce i na świecie; 

• Jakość usług medycznych i satysfakcja pacjentów; 

• Prawa pacjenta; 

• Zdrowie publiczne dawniej i dziś  

• Ratownictwo medyczne w teorii i praktyce  

• Deficyt pielęgniarek w Polsce  

• Zdrowie matki i dziecka 

• Wybrane zagrożenia współczesnej medycyny  

• Choroby cywilizacyjne jako narastający problem XXI wieku  



• Pacjent jako podmiot naszych działań; 

• Komunikacja interpersonalna; 

• Sposoby poprawy jakości życia chorych; 

• Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, ewaluacja programów zdrowotnych; 

• Epidemiologia chorób w Polsce i na świecie; 

• Środowiskowe uwarunkowania zdrowia; 

• Psychospołeczne problemy pacjentów; 

• Varia 

*szczegółowy plan konferencji zostanie udostępniony w marcu 

 

11. Ostateczne terminy: 

 

• Zgłoszenia czynne i bierne na podstawie formularza dostępnego na 

stronie internetowej sympozjum: http://wdnoz.wum.edu.pl/. 

• Termin nadsyłania abstraktów upływa 15 marca 2017. 

• Termin nadsyłania pełnych wersji prac upływa 15 kwietnia 2017. 

• Termin nadsyłania zgłoszeń biernych upływa 31 maja 2017. 

 

12. Wymagania techniczne dotyczące nadsyłanych abstraktów i prac: 

 

Wymagania dotyczące abstraktów: 

 

• Plik zawierający abstrakt powinien być zapisany w formacie *.doc lub 

*.rtf; 

• Nazwa nadesłanego pliku powinna wyglądać wg. następującego 

schematu: [Nazwisko pierwszego autora]_[Imię pierwszego 

Autora]_[Trzy pierwsze słowa tytułu pracy]_Abstrakt.doc lub rtf 

Przykład:  Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Abstrakt.doc lub 

                   Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Abstrakt.rtf 

• W nazwach plików prosimy nie stosować polskich znaków; 

• Abstrakt powinien zawierać: 

 

 Imię i nazwisko autora lub autorów pracy, nazwę kierunku 

studiów, rok studiów, nazwę uczelni; 



 Tytuł pracy w wersji polskiej i angielskiej; 

 

• Maksymalna wielkość abstraktu: 1 strona A4 bez piśmiennictwa przy 

zastosowaniu czcionki o wielkości 12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza 

Wymagania dotyczące prac: 

 

• Plik zawierający pracę powinien być zapisany w formacie *.doc lub 

*.rtf; 

• Nazwa nadesłanego pliku powinna wyglądać wg. następującego 

schematu: [Nazwisko pierwszego autora]_[Imię pierwszego 

Autora]_[Trzy pierwsze słowa tytułu pracy]_Praca.doc lub rtf 

Przykład:  Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Praca.doc lub 

                   Kowalski_Jan_WplywReklamyNa_Praca.rtf 

• W nazwach plików prosimy nie stosować polskich znaków; 

• W pracy zaleca się używać czcionki o wielkości 12 pkt. Przy za-

chowaniu interlinii 1,5 wiersza. 

• Praca nie powinna być dłuższa niż 4 strony (A4 przy zastosowaniu 

czcionki o wielkości 12 pkt. z interlinią 1,5 wiersza). 

 

13. Opłata rejestracyjna: 

 

Uczestnictwo w VI Studenckim Sympozjum Naukowym – Warszawskie Dni 

Nauki o Zdrowiu jest bezpłatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Informacje uzupełniające 

 

Imienny certyfikat poświadczający udział w Konferencji uprawniający do otrzymania 

określonej liczby punktów edukacyjnych jest przyznawany po uprzednim zarejestrowaniu się 

na stronie www.wdnoz.wum.edu.pl w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 

października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego 

lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2226 z późn. zm.) i w zgodzie ze zmianami z 

dnia 11 sierpnia 2016r. za udział w Konferencji Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu przysługuje 

1 pkt. za 1 godzinę jej trwania.  

Ponadto na zasadach tego samego rozporządzenia uczestnik, który przedstawi wykład 

lub doniesienie w formie ustnej podczas Konferencji na podstawie programu uprawniony jest 

do otrzymania 15pkt. edukacyjnych.  

Uczestnik za wygłoszenie swoich wyników badań pracy naukowej, która otrzyma nagrodę I, II 

bądź III stopnia, oprócz nagrody rzeczowej otrzyma możliwość publikacji pracy w 

czasopismach punktowanych, na zasadach określonych przez MNiSW.  

Organizator planuje także druk książki z abstraktami jak i książki pokonferencyjnej 

zawierającej pełne wersje nadesłanych prac. 

 

 

Z WYRAZAMI SZACUNKU, 
DR N. O ZDR. EDYTA KRZYCH-FAŁTA 

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 
VI SSN – WARSZAWSKIE DNI NAUKI O ZDROWIU 2017 

 

 

 

 

 


