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III OGÓLNOPOLSKA 
KONFERENCJA NAUKOWA 

S a m o t n o ś ć    c z ł o w i e k a 
w  zdrowiu, chorobie  i  niepełnosprawności 

 

BARLINEK  24-25 października 2019 r. 

Barlinecki Ośrodek Kultury, ul. Podwale 9 

mailto:ksamotni@pum.edu.pl


 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA KONFERENCJI  

 

 Samotność w ujęciu filozoficznym, psychologicznym, socjologicznym, pedagogicznym 

 Osamotnienie opiekunów osób niepełnosprawnych i chorych      

 Choroba przewlekła i niepełnosprawność jako źródło samotności 

 Przemoc jako źródło i przyczyna samotności  

 Problemy osamotnienia, izolacji i wykluczenia 

 Uzależnienia a samotność 

 Praca  zawodowa źródłem samotności 

 Samotność związana z płcią i wiekiem  

 Samotne rodzicielstwo  

 

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany po nadesłaniu zgłoszeń i streszczeń na 

stronie:  

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-nauk-humanistycznych-w-

medycynie/konferencje  

 

REJESTRACJA 

Zgłaszanie uczestnictwa w konferencji na formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na stronie 

Konferencji: 

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-nauk-humanistycznych-w-medycynie/konferencje  

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa czynnego upływa  

15 września 2019 r. 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa biernego upływa 20 października 2019 r. 

 

ZGŁOSZENIE STRESZCZENIA 

Osoby biorące czynny udział w Konferencji proszone są o przesłanie streszczenia strukturalnego dla 

oryginalnych prac badawczych lub streszczenia dla prac poglądowych w języku polskim jedynie za 

pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie: 

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-nauk-humanistycznych-w-medycynie/konferencje 

Termin nadsyłania streszczeń upływa 15 września 2019 r. 

Istnieje możliwość publikowania artykułu w kwartalniku Family Medicine & Primary Care Review  

(12 MNiSW). Opłata dla uczestników konferencji po zaakceptowaniu do druku 300 zł.  

Regulamin publikowania prac 
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OPŁATA KONFERENCYJNA 

Opłata za pełny udział w Konferencji wynosi 250 zł (wpłata do 31.08.2019 r.) / 350 zł (wpłata 

1.09.2019 r. lub później) i obejmuje: 

 udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

 materiały konferencyjne 

 przerwy kawowe 

 lunch 

Studenci (studia I o, II o, III o ) – opłata wynosi 100 zł i obejmuje: 

 udział w sesji plenarnej, plakatowej i sesjach tematycznych, 

 materiały konferencyjne 

 przerwy kawowe 

 lunch 

 

Uczestnictwo w uroczystej kolacji (24 października 2019 r.) w Restauracji Strzelecka 18 w Barlinku 

wynosi 100 zł. 

Opłatę za udział czynny należy uiścić w formie przelewu do 6 października 2019 r., a opłatę za 

udział bierny do 22 października 2019 r.  

 

Wpłaty  

na konto Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin 

Santander Bank Polska S.A.  06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 

z dopiskiem „konferencja - Samotność człowieka” 

 

ZAKWATEROWANIE 

Dla wszystkich uczestników korzystających z noclegów podajemy wykaz hoteli z linkami stron 

internetowych. Rezerwacji należy dokonywać we własnym zakresie. Organizatorzy nie pośredniczą 

w rezerwacji miejsc noclegowych. 

 Hotel Barlinek http://www.hotelbarlinek.pl/  

 Hotel Alma http://www.hotelalma.pl/  

 Pokoje gościnne „Panorama”  http://www.bok.barlinek.pl/ 

 
 

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z Organizatorami: 

 

tel. (91) 4414 751 w godz. 8:00 – 15:00 

fax. (91) 4414 752 

email: ksamotni@pum.edu.pl 
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