Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
32600 Oświęcim, ul. M. Kolbego 8
tel.: 33 842 98 04 , 508 968 683, fax: 33 M3 05 30
ełnai l: konferencjainoz@gmail.com

ZAPROSZENlE
InsĘtut Nauk o Zdrowiu, Małopolskiej Uczelni Państwowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
serdecznie zapras7A do udziafu
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Szkoleniowej

CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGR/ĄCJA

BóL lLEczENlE RAN

-

W \^ryM IARZE NTERDYSCYPL| NARNYM
I

która odbędzie się dnia 28-29.10.2022 roku
w Małopolskiej Uczelni Panstwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Cel konferencji:
Ból i leczenie ran, w szeroko pojęĘmwymiarzejestjednym z najczęściejwymienianych czynników
planowania opieki nad chotym, w celu poprawy odczuwalnej jakości życia. CharakterysĘka, rodzaje,
przyczyny, lokalizacja i ocena bóIu i ran to najistotniejsze deterrninanty walki z nim
w aspekciefizycznym, psychicznym i duchowym,

Serdecmie zapraszamy, do wzięcia udziału, w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo CZŁOWEĘ ZDROWIE, INTEGRACJA, w dniach 28 - 29 października 2022 roku
organizowanej, przez Małopolską Uczelnię Pństwową im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu. Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń w zakresie metod zapobiegania,
rozpomawania, klasyfikowania i leczenia ran i bólu w aspekcie interdyscyplinarnym, ze szczególnym
uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, sposobów leczenia i działń wspomagających to leczenie.
Szkoleniowej:

Udziń w konferencji stworzy możliwośćprezentacji wyników badań własnych, wymiany myśli
naukowej, dyskusji w podjętym temacie oraz przeĘcia niezwykłego spotkarria z autorytetami w tej
dziedzinie, praktykami i badaczami problemu.

Zorganizowane zostaną również oparte o najnowsze
warsźaty szkoleniowe w zakresie:

o
.

wficzne i wiedzę w omawianym

temacie

biochirurgii(larwoterapii),
nowoczesnych opatruŃów, dostępnych na rynku, dedykowanych, do |eczenia trudno
gojących się ran,

o terapii

podciśnieniowej (MWT)

i trudno gojących się ran.

- ,,ńoty

środek"w leczeniu

powikłanych

Obecnośćna konferencji, stworzy równiez możliwość,integracji i zacieśnienie wspóĘracy oraznańązartie
nowych kontaktów. To wydarzenie tegorocznej jesieni - zapraszamy.

Najdalsza podróż w lepsze jutro
zaczyna się od pierwszego kroku..-zróbmy go dzisiaj...
Lao Tzu

Do udziału w konferencji zapraszamy:

.
o
o
o
.
o
o

pielęgniarki, połozne, ratowników medycznych, którzy na co dzień w pracy stykają się
z bólem w aspekcie wielowymiarowym i problematyką leczenia ran.
Lekarzy wielu specjalności, zajmujących się leczeniem ran i bólu, w szerokim tego słowa
znaczeniu.
Dietetyków, prowadzących leczenie żywieniowe, znacząco wspomagające terapie ran i bólu
wywołanego przeznie.
Fizjoterapeutów, którzy z problemem bólu stykają się na co dzień.
psycholodzy, kapelani, którzy pracują z ludźmi cierpiącymi w wymiarze psychicznym
i duchowym.
osoby chcące się podzielić się wynikami swoich badań prowadzonych w zakresie tematyki
konferencji.
studentów kierunków medycznych: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa
medyczne go, di eteĘki, ftzj oter apii, wychowa nia ftzy czne go,

WARUNKIUCZESTNICTWA
rejestracja zgłoszeńza pośrednictwem liŃu

https://forms.gle/GqDUGfwcVA7GJPHM6

W przypadku braku możliwościzgłoszenia za pośrednictwem linku, zgłoszenie prosimy wysłać
poprzez e-mail: konfęrenci ainoz@email,com
podając imię, nazwisko, §rtuł zawodowy, wykonywany zawód, formę uczestnictwa, oraz
ewentualną chęć uczestnictwa w uroczystej kolacji

Wpłatyprosimydokonywaćnanrkonta: 451090 2590 0000 0001 3232 4938
Z

adnotacją w Ęrtule przelewu (Imię i Nazwisko, forma uczestnictwa)
orazprzesłanie potwierdzęniaprzelewu na e-mail: konfęręncjainoz@gmail.com

I termin rejestracji do 10.09.202ż
opłata konferencyjna czynna (wystąpienie lub prezentacja multimedialna}- l20 zł
opłata konferencyjna bierna
sesja studencka

-

-

100zł

30 zł

Koszt dodatkowy:

warsztaty szkoleniowe

-

50 zl

WarsztaĘ z ogrlniczoną liczbą osób. Decyduje kolejność zgłoszeń,w pierwszej kolejności przyjmowane
są zgłoszenia osób uczestniczących w formie czynnej, biemej lub sesji studenckiej.

II termin rejestracji od 11.09

-

30.09

opłata konferencyjna czynna (wystąpienie lub prezentacja multimedialna)- 1,40 zl
opłata konferencyjna bierna
sesja sfudencka

-

50

-

120zł

zl

Koszt dodatkowy:
warsźaty szkoleniowe -70 zł
Opłata konferencyj na gwarantuj

o
o
o
o

e:

uczestnictwo w merytorycmych sesjach i wykładach
Materiały konferencyjne i edukacyjne
przerwg kawową z poczęsfunkiem, mini lunch
certyfikat z punktami edukacyjnymi

Termin zgłoszenia streszczeń do czynnego uczestnictwa:

1

5.09.

202żr.

Warunki nadsyłania streszczeń:
e-m ail : konferencj
(w języku

ainoz@gmail.com

polskim i angielskim)

Praca oryginalna: od 200-250 słów w układzie: cel pracy, materiał i metody, wyniki i wnioski
Praca poglądowa: od 200-250 słów w układzie: wstęp, rozwinięcie omawianego tematu, wnioski
Praca kazuistyczna: od 200-250 słów w układzie: wstęp, opis przypadku, omówienie
charakterys ty cnty ch obj awów, leczenia i podsumowanie

Dodatkowo dla chętnych opłata zawieczór integracyjny z uroczy§tą kolacją:

Kosź: 150 zł
Szczegółowe informacje w II ogłoszeniu

Możliwośćpublikacji w punktowanej monografii,,CzłowiekrZdrowie,Integracja"
I termin

-

II termin

do 20. 09.2022r. - 150zł (monografia do odbioru w dniu konferencji)

-

po 20. 09. żOż2r.- 150zł (monografia do odbioru po konferencji - termin będzie

podany do informacji)

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu wrazz tekstem do publikacji na adres:

człowiekzdrowieinte graci a@uczelniaoswiecim.edu.pI
Santander Bank Polska SA , numer konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

