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9-10 października 2017 r.
Warszawa, AIRPORT Hotel Okęcie
ul. 17 stycznia 24

Komunikat I

Szanowni Państwo,

10 sesji tematycznych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
zaprasza na Międzynarodową Konferencję
Naukową
Pielęgniarstwo
polskie,
europejskie, światowe, która odbędzie się
9-10 października 2017 r. w Warszawie,
AIRPORT Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24.



Problemy współczesnego pielęgniarstwa



Zarządzanie
opieką
– rozwiązania systemowe



Zharmonizowane
i położnych w UE

kształcenie



Standardy
w pielęgniarstwie

praktyki



Transkulturowa Europa – nowe wyzwania dla
pielęgniarek i położnych



Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola
pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej

Wykłady odbywać się będą w języku polskim
i angielskim.



Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna
– miejsce i rola pielęgniarki i położnej

Planowany początek: godz. 9.00 (9.X.)



Zdrowie psychiczne wartością nadrzędną

Zakończenie: godz. 17.00 (10.X.)



Profilaktyka współczesnych form uzależnień



Inne
propozycje
i wykładów

Do udziału w Konferencji zapraszamy
pielęgniarki i położne, kierowniczą kadrę
pielęgniarską, nauczycieli akademickich,
kierowników podmiotów leczniczych, aby
podzielili się doświadczeniami i poglądami
w 10 sesjach tematycznych.

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień.

zdrowotną
pielęgniarek

klinicznej

tematów

sesji
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UCZESTNICTWO

PRZYGOTOWANIE STRESZCZEŃ,
PUBLIKACJA MATERIAŁÓW

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest
zgłoszenie udziału w Konferencji (biernego lub
czynnego) do dnia 30 lipca 2017 roku (karta
zgłoszenia) oraz wniesienie opłaty. Po tym
okresie koszt uczestnictwa będzie wyższy.


Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
600 zł (bez noclegu)



Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
785 zł (z jednym noclegiem – 9/10.X.)



Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:
970 zł (z dwoma noclegami – 8/9.X.
i 9/10.X.)

W ramach opłaty Uczestnik otrzymuje: udział
w
wykładach,
materiały
konferencyjne,
certyfikat, przerwy kawowe ciągłe, dwa obiady
w formie lunchu, kolacja w dniu 9.X., jeden lub
dwa
noclegi
w
pokoju
2
os.
w Hotelu Airport Okęcie, symultaniczne
tłumaczenie (jęz. angielski).
Opłatę za udział w konferencji proszę wpłacić
na konto:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78, lok.10, 02-757 Warszawa
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/Warszawa
Nr 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 z
dopiskiem „Konferencja Międzynarodowa”

WAŻNE TERMINY

Streszczenie referatu w języku polskim i angielskim
należy przygotować wg następujących wytycznych:
do 1000 znaków ze spacjami każde ze streszczeń,
czcionka Times New Roman 12p., pojedynczy odstęp
między wierszami. Zawartość streszczenia nazwisko
autora pracy, tytuł pracy, słowa kluczowe (najwyżej
5). Struktura streszczenia pracy: wprowadzenie, cel,
materiał i metody, wyniki, wnioski – uzależnione od
charakteru pracy.
Organizatorzy
Konferencji
przewidują
druk
nadesłanych streszczeń i prac w materiałach
konferencyjnych z nadanym numerem ISBN, lub w
Magazynie Pielęgniarki i Położnej. Komitet Naukowy
zakwalifikuje prace do wygłoszenia i do druku.

WYMOGI PUBLIKACJI
Tekst artykułu o objętości do 40 tys. znaków,
zapisany w formacie .doc, .docx prosimy przysłać
do 15 sierpnia 2017 r. w wersji elektronicznej na
adres:
konferencja@nipip.pl. Tekst artykułu
powinien zawierać: tytuł naukowy oraz imię i
nazwisko autora, reprezentowaną uczelnię/instytucję,
tytuł artykułu – napisany czcionką Times New Roman
14 (pogrubiony) w języku polskim i angielskim; po
tytule prosimy o umieszczenie słów kluczowych w
języku polskim i angielskim oraz streszczenia w
języku polskim i angielskim.
Tekst opracowania powinien być napisany czcionką
Times New Roman 12, odstępy między wierszami –
1;0. Tekst powinien być ciągły (niewyjustowany),
bez numerów stron, akapity powinny być wstawiane
funkcją tabulator (1,25 cm).
Tytuły w treści artykułu powinny być pogrubione.

Zgłoszenie udziału w konferencji do dnia
30 lipca 2017 r. faksem (22) 327 61 60;
e-mailem: konferencja@nipip.pl lub pocztą
na adres: 02-757 Warszawa, ul. Pory 78,
lok. 10.
Zgłoszenie tematu referatu na konferencję
i
przesłanie
streszczenia
wystąpienia
do 30 lipca 2017 r. wraz ze zgłoszeniem
uczestnictwa (kartą zgłoszenia).

Zgłoszenie całej pracy celem publikacji
w
materiałach
konferencyjnych
do 15 sierpnia 2017 r.

Przypisy dolne umieszczane przy pomocy funkcji
automatycznego
wstawiania,
w
standardzie
europejskim, np.:
Jurkowska G. (red.), Pielęgniarstwo internistyczne,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s.
203.
Skolimowska E., Opieka nad pacjentami po amputacji
kończyn,
w:
Pielęgniarstwo
w
opiece
długoterminowej,
red.
nauk.
K.
KędzioraKornatowska, M. Muszalik, E. Skolimowska,
Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s. 51-52.
Kowalski A., Pielęgniarstwo transkulturowe, „Magazyn
Pielęgniarki i Położnej”, 11 (2010) s. 142.
Piotrowska
A.,
Kształcenie
ustawiczne,
w:
Encyklopedia
pedagogiczna
XXI
wieku,
red. T. Pilch, t. 4, Żak, Warszawa 2005, s. 921-922.
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KARTA ZGŁOSENIA UCZESTNICTWA
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe
Warszawa, 9 – 10 października 2017 r.
Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na
nr faxu 22 327 61 60 lub na adres e-mail: konferencja@nipip.pl
Nazwisko i imię
Miejsce pracy
Tytuł naukowy

Stanowisko
Ulica:

Adres do korespondencji

Zgłaszam uczestnictwo
w konferencji*

Kod pocztowy

e-mail

Czynne

Bierne
TAK

Nr lokalu

Miejscowość

Nr telefonu:

8/9.X.

Noclegi

Nr domu

NIE

9/10.X.

Czy wskazuje Pani/Pan drugą osobę do
pokoju 2 os.

TAK

NIE

Jeżeli TAK proszę podać imię i nazwisko:
………………………………………………..

TAK

Temat wystąpienia

NIE

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię lub nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura
Ulica

Dane do wystawienia
faktury VAT

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

NIP

pieczątka instytucji

Czytelny podpis uczestnika, jeżeli sam uiszcza
opłatę lub podpis i pieczątka dyrektora instytucji

Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie mojego wystąpienia w materiałach konferencyjnych. Równocześnie upoważniam
wydawcę do zredagowania publikowanych treści bez zmian ich idei.

………………………………………………..
Data

podpis

Zgłoszenie zostanie przyjęte pod warunkiem wypełnienia wszystkich pól w karcie zgłoszenia
i
dokonania
wpłaty
na
konto:
Naczelna
Izba
Pielęgniarek
i
Położnych,
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lok.10, na rachunek: DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/Warszawa
Nr 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 z dopiskiem „Konferencja Międzynarodowa”.
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