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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału
w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej
,,Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla
zespołu interdyscyplinarnego", która odbędzie się
w dniach 19-20 maja 2017 roku w Centrum
Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Podczas Konferencji wykłady i prezentacje
poprowadzą najlepsi krajowi oraz zagraniczni eksperci.
Pragniemy, aby program naukowy odzwierciedlał jak
najbardziej codzienny charakter pracy z pacjentem
odmiennym kulturowo. W związku z tym liczymy na
Państwa głos i udział w dyskusjach, które pomogą
przedstawić różnego rodzaju doświadczenia związane
z międzykulturową opieką medyczną w Polsce i za
granicą, przenosząc dobre praktyki do naszego kraju.
Konferencja skierowana jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników
medycznych, farmaceutów, dietetyków, logopedów, terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych,
osób pracujących w opiece społecznej, instytucjach państwowych, prawników, pedagogów, bioetyków,
psychologów, psychoterapeutów, socjologów i wszystkich osób, które związane są zawodowo z tematyką
naszego wydarzenia.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Prof. dr hab. Michał Musielak
Przewodniczący Komitetu Naukowego

TEMATY SESJI KONFERENCJI
1. Transplantologia w wielokulturowości.
2. Komunikacja międzykulturowa w opiece medycznej.
3. Nowoczesne technologie, a wielokulturowość.
4. Holistyczny model opieki nad pacjentem wielokulturowym.
5. Pacjent wielokulturowy: rozliczanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
6. Prawne aspekty przyjęcia pacjenta wielokulturowego.
7. Praca personelu medycznego na misjach.
8. Edukacja w wielokulturowości.
9. Dieta a wielokulturowość.
10. Varia.
11. Sesja studencka- Doświadczenia związane z opieką nad pacjentem
pochodzącym z różnych kultur.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
1.

Warsztaty edukacyjne.

2.

Konsultacje eksperckie.

3.

Wieczór artystyczny.

4.

Wycieczki tematyczne.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, który znajduje się na
stronie internetowej www.interculture.pl jak i terminowe uiszczenie opłaty rejestracyjnej.
Zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu przyjmowane będą do dnia 19.11.2017 r.

KATEGORIA UCZESTNICTWA

OPŁATA

Rejestracja dla licealistów oraz

50,00 PLN

uczestników projektu MEDI+
Rejestracja dla studentów I, II, III stopnia

200,00 PLN

Rejestracja dla pozostałych
uczestników konferencji

400,00 PLN

OPŁATA KONFERENCYJNA OBEJMUJE
• materiały zjazdowe
• możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów
• przerwy kawowe i lunch w dniach: 04.12-05.12.2017r.
• zniżki na bilety MPK w Poznaniu w dniach: 04.12-05.12.2017r.
•organizatorzy przewidują publikację wybranych przez Komitet Naukowy prac
w monografii pokonferencyjnej w cenie 100,00 PLN- płatne oddzielnie
• do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty
• rezerwacja hoteli we własnym zakresie

KONTAKT

Katedra Nauk Społecznych
Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Adama Wrzoska
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