
 

 

 

 Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy  

Uniwersytetu Mikołaja Koprenika  w Toruniu, 

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

 

zapraszają na 
 

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową 

„Współczesna opieka geriatryczna - teoria i praktyka” 

Lublin, 14 marca 2023 roku 
 

Patronat honorowy: 

JM Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lubline 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska 
 

Miejsce konferencji:    

 

Konferencja odbędzie się w wersji zdalnej 

Rozpoczęcie konferencji o godz. 15:30 

 

Tematy przewodnie konferencji: 

1. Stan zdrowia osób w podeszłym wieku. 

2. Interdyscyplinarność/interprofesjonalność w opiece geriatrycznej. 

3. Jakość życia osób w podeszłym wieku. 

4. Promocja zdrowia w wieku podeszłym. 

5. Psychologiczno-socjologiczne aspekty starości. 



 

 

6. Sesja studencka/doktorantów.  

 

Podczas konferencji przewidziane są wystąpienia ustne oraz sesja e-posterów,  

w tym sesja studencka 

 

Organizatorzy planują wydanie Książki streszczeń w wersji elektronicznej. 

 

OPŁATY: 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 6 marca 2023 roku 
 

Ważne terminy: 

- do 6 marca 2023 roku – przyjmowanie zgłoszeń na konferencję i streszczeń 

- 14 marca 2023 roku - konferencja 

 

Adres do korespondencji i nadsyłania zgłoszeń: 

 

konferencja.geriatryczna@umlub.pl 
 

Wraz z kartą zgłoszeniową prosimy o przesłanie streszczenia pracy oraz skanu podpisanej 

klauzuli RODO. 

 

Szczegółowe informacje organizacyjne (w tym informacje o narzędziu/platformie do zdalnego 

udziału w konferencji) zostaną przesłane osobom zgłaszającym udział w konferencji. 

 

UWAGA: 

Kartę zgłoszenia należy przesłać w formacie edytowalnym WORD. 

Wraz z kartą prosimy przesłać streszczenia wystąpień. 



 

 

 
Wytyczne do streszczenia pracy: 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Współczesna  opieka geriatryczna - teoria i praktyka” 

Lublin, 14 marca 2023 

 

Streszczenie pracy należy przesłać do 6 marca 2023 r.  na adres: 

konferencja.geriatryczna@umlub.pl  

 

Streszczenie tylko w języku polskim  

Ilość słów - max. 200. 

Edytora Microsoft Word, czcionka Times New Roman (CE), wielkość 12 pkt., odstęp między 

wierszami 1,5; marginesy 2,5 cm; akapity należy zaznaczyć wyraźnymi wcięciami 

(tabulatorem).  

 

Tytuł wystąpienia:  

Autor/Autorzy:  

Afiliacja: 

Opiekun pracy (jeśli jest) 

 

Praca oryginalna 

Streszczenie  

Wstęp: 

Cel pracy: 

Materiał i metody: 

Wyniki: 

Wnioski: 

Słowa kluczowe: 

 

Praca poglądowa/kazuistyczna 

Streszczenie 

Wstęp: 

Cel pracy: 

Podstawowe założenia: 

Podsumowanie: 

Słowa kluczowe: 



 

 

  



 

 

 
Streszczenie – przykład: 
 

Ocena jakość życia pacjentów geriatrycznych 

Mariusz Wysokiński1, Wiesław Fidecki2, Kornelia Kędziora-Kornatowska3, Katarzyna Van 

Damme-Ostapowicz4, Monika Biercewicz3, Kamil Kuszplak1 
1Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2Paracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
3Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu 
4Western Norway University of Applied Sciences, Faculty of Health and Social Sciences, 

Norway  

Wprowadzenie 

Jakość życia jest szeroko ujmowanym poczuciem szczęścia, satysfakcją z życia, oraz 

dobrostanem we wszystkich jego dziedzinach. Postrzegana jest w wymiarze subiektywnym i 

obiektywnym.  

Cel 

Celem badań było określenie subiektywnej jakości życia pacjentów geriatrycznych. 

Materiał i metoda 

Badania przeprowadzono w grupie 210 pacjentów w podeszłym wieku 

hospitalizowanych na terenie Lublina i Bydgoszczy. Średnia wieku badanych była na 

poziomie 78,3 lat. 

Materiał badawczy zebrano przy pomocy wystandaryzowanego narzędzia badawczego - 

polskiej wersji skali WHOQOL-Bref. 

Wyniki 

 Badani określili ogólną jakość swojego życia na poziomie średniej 3,32, a stan 

zdrowia na poziomie 2,7. Na podobnym poziomie oceniono dziedzinę psychologiczną (12,5) 

oraz socjalną (12,46). Dziedzina środowiskowa uzyskała wynik 12,3. Najniżej oceniona 

została dziedzina somatyczna (9,92).  

Wnioski 

Samoocena jakości życia przewlekle chorych osób starszych kształtowała się na 

obniżonym poziomie. Wiek i poziom wykształcenia istotnie różnicowały ocenę jakości życia 

badanych. 

Słowa kluczowe: jakość życia, pacjent geriatryczny, skala WHOQOL-Bref. 

 



 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Współczesna opieka geriatryczna - teoria i praktyka” 

Lublin, 14 marca 2023 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI 

 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 6 marca 2023 roku na adres: 

 

konferencja.geriatryczna@umlub.pl  
 

 

Nazwisko i imię uczestnika:………………..…………………..………………………………………..  

Stopień naukowy/tytuł zawodowy/student …………………………………………….……………… 

Nazwa instytucji: …………………………………………………………………………………..…….  

telefon kontaktowy :……………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Udział czynny:     referat □  e-poster □ 
 
Udział czynny-student/doktorant:  referat □ e-poster □ 
 
Udział bierny □  
 
 
Tytuł wystąpienia: …………………………………………………………………….………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Autor/Autorzy: …….…………..………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
Afiliacja: ………………………………………………………….……………………………………….. 

Opiekun pracy (jeśli jest): .......................................................................................................................... 

 

 

…………………………….……….  
                 podpis uczestnika 

 

UWAGA: Kartę zgłoszenia należy przesłać w formacie edytowalnym WORD (nie PDF). 

Wraz z kartą prosimy przesłać streszczenie wystąpienia oraz klauzulę RODO 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w ramach konferencji naukowo-szkoleniowej pt. 

 „Współczesna opieka geriatryczna - teoria i praktyka” Lublin 14 marca 2023 roku  

Dane osobowe Uczestników Konferencji podlegają ochronie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 

ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konferencji 

naukowo-szkoleniowej jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, reprezentowany przez 

Rektora, z siedzibą Al. Racławickie 1; 20- 059 Lublin;  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się: - listownie (IOD, al. Racławickie 1 (Collegium Novum) 20-059 

Lublin) lub za pośrednictwem adresu email: iod@umlub.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w 

Konferencji naukowo-szkoleniowej, komunikowania się z uczestnikami w celu 

organizacji wydarzenia naukowego, udokumentowania jego przebiegu. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, e Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej 

„RODO", w związku z ustawą z dnia 9 grudnia 2019 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85) oraz realizowaną przez uczelnię na jej 

podstawie misją, jaką jest prowadzenie działalności naukowej, kształtowanie postaw 

obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu 

gospodarki opartej na innowacjach.  

4. Konferencja „Współczesna opieka geriatryczna - teoria i praktyka” 

odbędzie się na platformie do kontaktów zdalnych - ZOOM. W czasie trwania 

Konferencji wizerunek uczestników nie będzie utrwalany przez Administratora 

danych w jakikolwiek sposób, dostępny będzie Administratorowi i jej uczestnikom 

tylko w czasie rzeczywistym.  

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w 

konferencji naukowo -szkoleniowej będą przetwarzane przez okres przechowywania 



przez administratora dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej tego 

wydarzenia.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane.  

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 

zostaną udostępnione odrębnym administratorom w celu realizacji konferencji. W 

przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe 

mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności 

przetwarzanych danych.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych 

narusza przepisy RODO.  

10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które 

opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego 

RODO.  

 

 

……………………………………………………….  

Data i podpis uczestnika konferencji 
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Wnioski

Tytuł pracy

Nazwiska autorów
Afiljacja 

Wstęp Cel pracy
Dwa zdania wprowadzające w temat pracy Zapisany jednym zdaniem

Materiał – kogo badano?
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WynikiMateriał i metody
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