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Konferencja jest skierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych szeroko pojętego
obszaru ochrony zdrowia: lekarzy, pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych, fizjoterapeutów,
dietetyków, kosmetologów, terapeutów zajęciowych, diagnostów oraz innych osób
zajmujących się zdrowiem zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także studentów i doktorantów
w/w dziedzin nauki.

Tematyka konferencji:
1. Cukrzyca – problem zespołu terapeutycznego (sesja pod patronatem Stowarzyszenia
Edukacji Diabetologicznej)
2. Dietoterapia (bioaktywne komponenty diety, żywność funkcjonalna, przeciwutleniacze,
żywienie w zdrowiu i chorobie)
3. Profilaktyka i edukacja w chorobach cywilizacyjnych
4. Profilaktyka wieku dziecięcego (pod patronatem Fundacji Bank Mleka Kobiecego)
5. Czy możliwe jest życie bez konserwantów (sesja pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Mikrobiologów)
6. Sesja doktorantów pod patronatem Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych
(wystąpienia ustne lub plakatowe)
7. Sesja Studencka – wystąpienia ustne lub plakatowe
8. Varia
Miejsce konferencji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, ul. Batorego 64,
budynek F.
Komitet organizacyjny wystąpi o przyznanie punktów edukacyjnych po ustaleniu
szczegółowego planu przebiegu konferencji.
Prace, które zostaną zatwierdzone do prezentacji (doniesienia 15 minutowe) po pozytywnej
recenzji mogą ukazać się w monografii, która zostanie wydana po konferencji.
Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji:
 udział czynny + streszczenie pracy (wersja w języku polskim i angielskim) – 30.06.2018
(informacja o przyjęciu referatu i formie prezentacji do 21.07.2018)
 udział bierny –15.09.2018

Przesłanie całego artykułu do publikacji po przyjęciu streszczenia należy wysłać do
30.07.2018r.
- Doktoranci i studenci przygotowujący wystąpienie w formie plakatu proszeni są o
przygotowanie 3 min. prezentacji ustnej (multimedialnej). Z każdej w/w grup komisja wyłoni
3 najlepsze prace, które autorzy przedstawią w formie ustnej.

Koszt uczestnictwa w konferencji:
 uczestnik czynny - 200,00 zł
 uczestnik bierny - 160,00 zł
 publikacja w monografii – 145 zł (możliwość druku bez udziału w konferencji)
 student z uczestnictwem czynnym – 60,00 zł
 student z uczestnictwem biernym - 35,00 zł
 student PWSZ w Skierniewicach – udział bezpłatny
 uroczysta kolacja w pierwszym dniu konferencji – 80,00zł

Termin wnoszenia opłat:
- udział czynny: 30.06.2018
- udział bierny: 15.09.2018
- publikacja monografii bez udziału w konferencji: 30.06.2018
W opłacie konferencyjnej zawarte jest: udział w obradach, przerwa kawowa, obiad, certyfikat
uczestnictwa, książeczka streszczeń.
Opłaty należy dokonać na konto: PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595 z dopiskiem
Zdrowie 2018
Zgłoszenia uczestnictwa czynnego i biernego oraz streszczenia prac i całe prace prosimy
wysyłać na adres e-mailowy: smarczewska@pwsz.skierniewice.pl z dopiskiem Zdrowie 2018

Hotele:
Hotel Dworek; Adres: Józefa Piłsudskiego 24, 96-100 Skierniewice; Telefon: 46 832 58 83
Hotel Maraton; Adres: Jana III Sobieskiego 16k, 96-100 Skierniewice; Telefon: 46 832 46 28
Business Center; Adres: St. Rybickiego 8, 96-100 Skierniewice; Telefon: 46 833 30 30
Dworek ‘Pamiętna Hotel”; Adres: Pamiętna 14, 96-100 Skierniewice; Telefon: 46 831 07 57
Hostel TELTO - tanie noclegi; 609-300-588 -całodobowo, 693-281-361 lub drogą mailową hostel@telto.pl hostel@telto.pl

KARTA CZYNNEGO UCZESTNICTWA
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wielowymiarowość zdrowia
Zgłoszenie udziału czynnego i dokonanie opłaty do 30.06.2018
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy: …………………………………………………………….
miejsce pracy: ………………………………………………………………………………......
stanowisko: ………………………………………………………………………………..........
adres do korespondencji :
ulica, nr domu, mieszkania: ……………………………………………………………………
kod pocztowy, miejscowość: …………………………………………………………………..
nr telefonu / nr tel. kom.: ………………………………………………………………………
e-mail: ………………………………………………………………………………................
Dane do faktury :
nazwa zakładu pracy / instytucji: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….............................
adres: ………………………………………………………………………………...................
NIP: ……………………………………………………………………………….....................

Rezygnuję z faktury

[ ]

…………………………………..
Podpis

KARTA ZGŁOSZENA PREZENTACJI PRACY
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy: …………………………………………………………….
miejsce pracy: ………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..............................
stanowisko: ………………………………………………………………………………...........
tytuł pracy: ………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………..............................
autor / autorzy: ……………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………..............................
Afiliacja autorów pracy: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..............................





Prosimy o nadesłanie streszczeń w języku polskim i angielskim w terminie do 30.06.2018
r.
Streszczenie (maksimum 250 słów, czcionka Times New Roman, wielkość 12) prosimy
przesyłać pocztą elektroniczną w formacie Word 97-2003 na adres e-mailowy:
smarczewska@pwsz.skierniewice.pl
Streszczenie pracy wg następującego układu :
Imiona i nazwiska (w pełnym brzmieniu) autora / autorów pracy
Miejsce pracy autora / autorów
Tytuł pracy
Wstęp
Cel pracy
Materiał i metody
Wyniki
Wnioski
Słowa kluczowe (3-5 słów)
 O zakwalifikowaniu pracy do prezentacji, po decyzji Komitetu Naukowego
Konferencji, poinformujemy Państwa w terminie do 21.07.2018.
Proponujemy Państwu publikację w recenzowanej monografii (planowany termin
wydania I kwartał 2019roku)

KARTA BIERNEGO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wielowymiarowość zdrowia
Zgłoszenie udziału biernego i dokonanie opłaty do 15.09.2018 r.
Imię i nazwisko : ………………………………………………………………………………..
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy : ……………………………………………………………
miejsce pracy : ……………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………..............................
stanowisko : ……………………………………………………………………………….........
adres do korespondencji :
ulica, nr domu, mieszkania : ……………………………………………………………………
kod pocztowy, miejscowość : …………………………………………………………………..
nr telefonu / nr tel. kom. : ………………………………………………………………………
e-mail : ………………………………………………………………………………................
Dane do faktury :
nazwa zakładu pracy / instytucji : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..............................
adres : ………………………………………………………………………………..................
NIP : ………………………………………………………………………………....................
Rezygnuję z faktury [ ]

…………………………………..
podpis

Wytyczne dla autorów monografii pokonferencyjnej
Wielowymiarowość zdrowia
W monografii mogą być umieszczone prace poglądowe i oryginalne o tematyce zgodnej
z tematyką konferencji. Koszt wydrukowania jednej pracy w monografii wynosi 145,00 zł.
Praca zostanie opublikowana wyłącznie po dokonaniu opłaty za druk pracy i przesłaniu
oświadczenia autorów (tekst poniżej). Prace napisane niezgodnie z Regulaminem nie będą
odsyłane autorom.
Prace poddane zostaną recenzji przez specjalistów z danej dziedziny. Rada Redakcyjna
zastrzega sobie prawo do dokonania drobnych poprawek językowych, graficznych i układu
tekstu nie wpływających na treść merytoryczną pracy bez uzgodnienia z autorem. Za
opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie. Pierwszy autor
rozdziału otrzyma jeden egzemplarz monografii, bez ponoszenia kosztów jego zakupu (zostanie
przesłany pocztą). Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne z
oświadczeniem, iż praca ta nie była wcześniej publikowana lub złożona w Redakcji innego
czasopisma
Praca powinna obejmować minimum 20 000 znaków ze spacjami (bez streszczenia), ale
nie więcej niż 23.000 (tj. pół arkusza redakcyjnego)
Układ pracy:
- Strona tytułowa powinna zawierać kolejno:
Nazwisko, imię, tytuł/stopień naukowy
Afiliacja pracy (nazwa instytucji, w której przygotowano i opracowano materiał)
Tytuł pracy (w języku polskim i angielskim)
Adres do korespondencji, telefon, e:mail
- Streszczenie w języku polskim
- Streszczenie w języku angielskim
 w streszczeniu pracy poglądowej należy wyodrębnić: Wprowadzenie, Cel pracy,
Rozwinięcie, Podsumowanie, słowa kluczowe (3-5),
 w

streszczeniu

pracy

oryginalnej:

Wprowadzenie,

i Metody, Wyniki i Wnioski, słowa kluczowe (3-5),
(streszczenie powinno zawierać od 200 do 250 wyrazów)

Cel

pracy,

Materiał

- Tekst
Praca oryginalna:
Tytuł rozdziału, Wprowadzenie, Cel, Materiał i metoda, Wyniki, Dyskusja – omówienie
wyników, Wnioski, Piśmiennictwo – w kolejności cytowania
Praca poglądowa: Tytuł rozdziału, Wprowadzenie, Cel, Rozwinięcie, Podsumowanie,
Piśmiennictwo – w kolejności cytowania
Tekst powinien być napisany czcionką numer 12 Times New Roman, tytuł pogrubiony
czcionką 12, tekst wyjustowany w prawo, interlinia 1,5, marginesy - górny 2 cm, dolny 2 cm,
lewy 3 cm, prawy 2 cm, strony ponumerowane w prawym dolnym rogu, niedopuszczalne są
wszelkie wyróżnienia tekstu np. pogrubienia, jedynie nazwy łacińskie należy wyróżnić
kursywą
- Piśmiennictwo w kolejności cytowania (Vancouver styl) powinno zostać umieszczone
w nawiasie kwadratowym z numerem np. [2]. Każda pozycja powinna zawierać kolejno: –
nazwisko inicjał imienia (imion), tytuł, wydawnictwo (lub nazwa czasopisma), miasto/państwo
strony, (lub numer czasopisma), rok wydania,.
Przykład:
Łuszczyńska A, Nadwaga i otyłość. Interwencje Psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007
Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P, Otyłość i nadwaga w populacji rozwojowej,
„Hygeid Public Heath” 1: 28-35, 47, 2012
Kostka T., Rehabilitacja i aktywność ruchowa osób w starszym wieku [w] Galus K. (red),
Geriatria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 277-287, Wrocław
2007
Strony internetowe muszą posiadać datę dostępu w nawiasie zwykłym np.: (dostęp:
15.02.2018)
Ryciny (fotografie, wykresy traktowane są jako ryciny) – w kolorze, szarościach lub
czarno-białe, należy wypośrodkować, tytuł numer ryciny wypośrodkowany, czcionka 12,
źródło – czcionka 10 umieszczone pod ryciną.
Tabele należy umieścić pośrodku strony, tytuł tabeli nad tabelą, wypośrodkowany –
czcionka 12, źródło pod tabelą – czcionka 10. Nagłówki wypośrodkowane, tekst wyrównany
do lewej, liczby wyrównane do prawej, tekst w tabeli napisany czcionką 10.
Do każdej ryciny i tabeli powinno być odwołanie w tekście. Odwołanie powinno
zawierać numer ryciny i tabeli. Do zapisu używamy skrótów: tabl., ryc.
Tytuły tabel i rycin podajemy w języku polskim i angielskim.

Pełny tekst pracy w języku polskim, napisany zgodnie z powyższymi wymogami plus
oświadczenia autora (karta poniżej) należy przesłać do 30 lipca 2018 roku pocztą elektroniczną
na adres: smarczewska@pwsz.skierniewice.pl oraz pocztą tradycyjną (1 kopia wydruku oraz
wersja elektroniczna na płycie CD) na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Skierniewicach, ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice z dopiskiem: Monografia – 2018

................................, dn................2018r.

……………………………………………
Imię, nazwisko/tytuł, stopień głównego autora
……………………………………………..
Adres korespondencyjny
………………………………………………
Telefon, e:mail

Oświadczenie
Proszę o przyjęcie do druku rozdziału pt. ......................................................................
...................................................................................................................................................,
autora/ów: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
w recenzowanej monografii naukowej i oświadczam, że praca ta nie była nigdzie publikowana,
jak również nie została złożona u innego wydawcy.
Niniejszym nieodpłatnie przenoszę na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do ww.
artykułu. Przeniesienie dotyczy wszystkich pól eksploatacji, w tym wydawanie drukiem,
nośniki elektroniczne, Internet, pola określone w art. 50. Obowiązującej Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami, na
terytorium Polski i zagranicy.
Oświadczam, iż ww. artykuł jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich
innych osób, także w zakresie materiału ilustracyjnego (fotografii, rysunków, wykresów, tabel).
Oświadczam, że znana mi jest treść Regulaminu Druku Prac w monografii, który
w całości akceptuję.

........................................................................................................
czytelny podpis pierwszego autora

