
OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE                      
DNI PIELĘGNIARSTWA KLINICZNEGO 

PEDIATRIA

DZIECKO WOBEC ZAGROŻEŃ CYWILIZACYJNYCH 
XXI WIEKU

22 kwietnia 2016 godz. 9
sala nr 8 Centrum Biblioteczno – Informacyjne WUM 

ul. Żwirki i Wigury 63 Warszawa



PATRONAT  HONOROWY

J.M. prof. dr hab. n. med. Marek KrawczykJ.M. prof. dr hab. n. med. Marek KrawczykJ.M. prof. dr hab. n. med. Marek KrawczykJ.M. prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

****

prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowskiprof. dr hab. n. med. Piotr Małkowskiprof. dr hab. n. med. Piotr Małkowskiprof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Dziekan Dziekan Dziekan Dziekan Wydziału Wydziału Wydziału Wydziału Nauki o ZdrowiuNauki o ZdrowiuNauki o ZdrowiuNauki o Zdrowiu

****

ORGANIZATORZY

Zakład Piel ęgniarstwa Klinicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

oraz
Studenckie Koło Naukowe 

Pielęgniarstwa Pediatrycznego



KOMITET NAUKOWY

dr hab. med. Bożena Czarkowska – Pączek - przewodnicząca
prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski
prof. dr hab. med. Marek Kulus
dr hab. Beata Pyrżak
dr Katarzyna Kądziela
dr Zofia Sienkiewicz
mgr Maria Nowak
mgr Alicja Mikulska
mgr Małgorzata Papiernik



KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Maria Nowak – przewodnicząca 
dr hab. med. Bożena Czarkowska – Pączek
mgr Alicja Mikulska
mgr Małgorzata Papiernik
mgr Alicja Wieczorek
mgr Katarzyna Wesołowska
mgr Anna Kaczyńska
mgr Arleta Majchrzak
Danuta Ryszewska

oraz
studenci SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego



PROGRAM KONFERENCJI

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 09:10 Otwarcie konferencji

09:10 – 10:30  Sesja I – sesja ekspertów

09:10 – 9:30 Prof. dr hab. Andrzej Radzikowski – Szczepienia dzieci. Priorytety

09:30 – 9:50 Prof. dr hab. Marek Kulus – Alergie w XXI wieku - czy to już epidemia?

09:50 – 10:10 Prof. dr hab. Filip Rybakowski – Psychiczne uwarunkowania umieralności w 

populacji dziecięco – młodzieżowej

10:10 – 10:30 Dr hab. Beata Pyrżak – Profilaktyka i leczenie otyłości okresu wczesnego 

dzieciństwa

10:30 – 10:50  Przerwa

10:50 – 13:00 Sesja II – sesja przeznaczona dla piel ęgniarek i poło żnych i 

innych specjalistów w dziedzinie pediatrii

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:30 Sesja III – sesja przeznaczona  dla stu dentów

10:30 – 12:00 Sesja plakatowa

15:30 – 16:00 Podsumowanie konferencji, wr ęczenie wyró żnień



REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC
∗ OCZEKUJEMY NA PRACE ORYGINALNE   

Prezentacja – 7 minut + streszczenie do 250 słów.

∗ TERMIN SKŁADANIA STRESZCZEŃ - 27.03.2016

∗ STRESZCZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ NA  ADRES                    
arleta.majchrzak@wum.edu.pl z dopiskiem   
„streszczenie” 

∗ WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ NA 
STRONIE http://zpk.wum.edu.pl/ w zakładce
„Konferencje”

∗ INFORMACJI UDZIELA Pani Arleta Majchrzak
ul. E. Ciołka 27 Warszawa pokój 106B
Tel./fax.: 22 836-09-72 
e – mail: arleta.majchrzak@wum.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: 
arleta.majchrzak@wum.edu.pl do dnia 27.03.2016 w temacie 
wpisać: „Formularz zgłoszeniowy na konferencję” 
(wzór formularza dostępny na stronie http://zpk.wum.edu.pl/ 
w zakładce „Konferencje”)

Za udział w konferencji przysługuje 7 punktów eduka cyjnych.

Uczestnik nadsyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że wyraża zgodę na 
wykorzystanie danych osobowych do celów organizacyjnych, z zachowaniem 
wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)                                                                                                                       



Aby prace zostały wydrukowane w monografii pokonferencyjnej, powinny
być nadesłane w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2016. Każdy
artykuł powinien mieć min. 20 000 znaków ze spacjami.

Artykuł powinien zawierać kolejno następujące dane: pełne imię i
nazwisko autora (ów), nazwa i miejsce zakładu pracy, tytuł artykułu.
Streszczenia (abstrakt) - nie więcej niż 250 wyrazów, tekst artykułu.

Tekst artykułu:
Praca pogl ądowa: wprowadzenie, cel, rozwinięcie, podsumowanie,
piśmiennictwo
Praca oryginalna: wprowadzenie, materiał i metoda, wyniki (tekst,
tabele, ilustracje i wykresy wyników), omówienie/dyskusja, wnioski,
piśmiennictwo.
Piśmiennictwo w pracy powinno być w kolejności cytowania (Vancouver
style). Każda pozycja powinna zawierać kolejno: nazwisko autora (ów) i
pierwsze litery imion, tytuł pracy, wydawnictwo (lub nazwa czasopisma)
rok, strony np. Kowalski W., Malinowski A., Tytuł pracy, Magazyn
Pielęgniarki i położnej, 2016, tom 1, strony 1 – 5.

Wersja elektroniczna artykułu powinna być przygotowana z użyciem
edytora Microsoft Word, tekst powinien być napisany czcionką Times
New Roman (CE), wielkość 12 pkt z odstępem 1,5 między wierszami i
marginesami: górny – 2,5 cm; dolny 2,5 cm; lewy 2,5cm; prawy 2,5 cm.
Niedopuszczalne są wszelkie wyróżnienia tekstu (pogrubienia i
pochylenia). Akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami
(tabulatorem). Pozycje piśmiennictwa w tekście należy pisać w
kwadratowych nawiasach np. [3, 4, 7].

Organizatorzy zastrzegaj ą sobie prawo do wyboru prac do druku.


