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Szanowni Państwo! 

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego VI Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej z cyklu  Nauki o zdrowiu – kierunki zmian i perspektywy 

rozwoju pod hasłem Globalne wyzwania nauk o zdrowiu, mamy zaszczyt zaprosić 

Państwa do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu, które odbędzie się 2 grudnia 

2021r. w Płocku.  

 

Tematyka Konferencji porusza szeroko pojęte kierunki zmian i perspektywy 

rozwoju w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu a także wieloaspektowego 

odniesienia do pandemii koronawirusa SARS CoV–2 oraz jej wpływu na funkcjonowanie 

ochrony zdrowia. 

Konferencja jest skierowana do pielęgniarek, położnych, kosmetologów, 

psychologów, lekarzy, rehabilitantów, dietetyków oraz innych zawodów z dziedziny 

nauk medycznych i nauk o zdrowiu, studentów oraz absolwentów tych kierunków oraz 

nauczycieli zajmujących się problematyka zdrowia oraz wszystkich osób 

zainteresowanych zdrowiem i urodą. 

Mamy nadzieję, że konferencja oprócz bogatego zasobu wiedzy umożliwi 

Państwu nawiązanie silnych i trwałych relacji zawodowych i naukowych, krajowych 

i międzynarodowych.  

 

                     Z wyrazami szacunku 

dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – prof. Uczelni 

            Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

       Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 
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Informacje ogólne  

Data konferencji: 2 grudnia 2021 r.  

Miejsce Konferencji: Wydział Nauk o Zdrowiu, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 

 

Tematyka wiodąca sesji plenarnych: 

 

o Pandemia Sars CoV-2 a organizacja i merytoryka świadczeń zdrowotnych i usług 

kosmetologicznych. 

o Kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia i kosmetologii. 

o Perspektywy rozwoju opieki pielęgniarskiej, położniczej w obliczu potrzeb pacjentów, 

świadczeniodawców usług zdrowotnych, studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo oraz 

innych kierunków nauk o zdrowiu. 

o Nowe kompetencje pielęgniarek, położnych i innych specjalistów systemu ochrony zdrowia 

oraz usług kosmetologicznych. 

o Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w kontekście rozwoju i uwarunkowań 

prawnych kompetencji zawodowych. 

o Dylematy etyczne w ochronie zdrowia i kosmetologii. 

o Samodzielność zawodowa i odpowiedzialność w pielęgniarstwie, położnictwie, kosmetologii 

oraz innych naukach medycznych i naukach o zdrowiu. 

o Prewencja zdarzeń niepożądanych występujących w praktyce pielęgniarskiej, 

kosmetologicznej, położniczej i innych obszarach świadczeń zdrowotnych. 

o Nadzór merytoryczny w pielęgniarstwie i położnictwie (konsultanci krajowi i wojewódzcy) oraz 

innych naukach medycznych i naukach o zdrowiu. 

o Problemy występujące w obszarach pielęgniarstwa klinicznego wszystkich specjalności 

(chirurgiczne, położnicze, ginekologiczne, zachowawcze, pediatryczne, psychiatryczne, 

neurologiczne, operacyjne, nefrologiczne, anestezjologiczne i intensywnej opieki, opieki 

długoterminowej, opieki paliatywnej, geriatryczne, kardiologiczne, onkologiczne, w dziedzinie 

promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej i inne). 

o Diagnostyka, terapia, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne i usługi kosmetologiczne jako 

odpowiedź na problemy zdrowotne i estetyczne. 

o Aspekty estetyczne w pielęgnacji kobiet i mężczyzn. 

o Varia 

Szczegółowy program konferencji i sposób logowania zostanie wysłany na adres e-mail 

podany w karcie zgłoszenia. 

 

PANELE TEMATYCZNE 

Kliniczno - pielęgniarski Kosmetologiczny Położniczy 
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Zgłoszenie uczestnictwa  

Warunkiem udziału w Konferencji jest przesłanie do dnia 15 listopada 2021 r.  

karty uczestnictwa na adres: konferencjawnz2021@mazowiecka.edu.pl. W tytule maila 

należy wpisać: 

„VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauki o Zdrowiu – 2 grudnia 2021” 

  

mailto:konferencjawnz2021@mazowiecka.edu.pl
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Komitet Naukowy Konferencji 
 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – prof. Uczelni – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, 

Opiekun Naukowy Studenckiego Koła Pielęgniarstwa Nowoczesnego oraz Studenckiego Koła Symulacji Medycznych 

Za-ca Przewodniczącego Komitetu Naukowego: dr Maciej Kornatowski 
 
Prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki 
prof. dr hab. n. med. Grażyna Broniarczyk – Dyła  
prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus  
prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz   
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora - Kornatowska   
prof. dr hab. n. med. Paweł Piotr Liberski       
prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski  
prof. dr hab. n. med. Wielisław Papierz   
prof. dr hab. n. med. Tomasz Pertyński   
prof. dr hab. n. med. Michał Radwan  
prof. dr hab. n. med. Beata Sikorska  
prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska  
prof. dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans 
prof. dr hab. Janina Sawicka  
dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora  
dr hab. Zbigniew Klimiuk  
dr hab. n. o zdr. Anna Jurczak 
dr hab. n. o zdr. Mariusz Kozakiewicz 
dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz 
dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński  
dr n. med. Grażyna Dykowska  
dr n. med. Wiesław Fidecki  
dr n. med. Beata Haor  
dr n. med. Maciej Kornatowski  
dr n. med. Tomasz Kornatowski  
dr n. med. Mariola Pietrzak  
dr n. med. Mariola Rybka  
dr n. med. Zofia Sienkiewicz  
dr n. med. Joanna Soin  
dr n. med. Małgorzata Soroka  
dr n. o kult. fiz. Aleksandra Szabert 

 
 
 
 
Komitet Organizacyjny Konferencji     

                                  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  
dr  Maciej Kornatowski 
Za-cy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego:  
mgr Ewa Jolanta Węgrzynowska 
mgr Adrianna Frydrysiak - Brzozowska  
mgr Sylwia Benirowska 
mgr Sylwia Sieczka 
mgr Katarzyna Witkowska 
mgr Kinga Piórkowska  
Członkowie Komitetu Organizacyjnego 
dr n. o zdr. Joanna Artkop 
mgr Renata Bienias 
mgr Katarzyna Błoch 
mgr Renata Cichocka 
mgr Agnieszka Reszelska 
mgr Renata Godlewska  
mgr Wioletta Janecka 
mgr Eliza Kolczyńska 
mgr Małgorzata Michalska  
mgr Sandra Moderacka  
mgr Monika Tomasiewicz 
mgr Aleksandra Sikorska – Iwańska  
mgr Anna Szymańska 
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Opłaty za udział w Konferencji 

Udział w Konferencji: bezpłatny 

Koszt publikacji 150 zł (więcej informacji poniżej). 

 

Wpłaty za publikację należy dokonać najpóźniej do dnia 15 listopada 2021r.  

na konto Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku 

PKO BP SA: 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077 

z dopiskiem:  Imię i nazwisko „VI Konferencja Naukowa  Nauki o Zdrowiu  – 2 grudnia 2021” 

 

Publikacje 

Zapraszamy do przesyłania artykułów do Monografii, których tematyka związana będzie z sesjami 

Konferencji lub do Kwartalnika Międzynarodowego „Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” 

publikowanych za pośrednictwem Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

O zatwierdzeniu referatu do publikacji w Monografii lub Kwartalniku decyduje odpowiednio: Komitet 

Naukowy Konferencji lub Zespół Redakcyjny Kwartalnika Międzynarodowego „Pielęgniarstwo w opiece 

długoterminowej”, po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 

W zgłoszeniu prosimy wskazać miejsce publikacji artykułu: 

a) Monografia 

b) Kwartalnik Międzynarodowy „Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” 

Koszt publikacji: 150 zł za każdy nadesłany artykuł (opłata przesłana na konto zgodnie z podanymi 

terminami opłat, z dopiskiem „Imię i nazwisko autora, tytuł artykułu”). 

Prosimy o przygotowanie tekstów zgodnie z wymogami Konferencji. 

Pełne teksty artykułów prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail biura 

organizacyjnego konferencjawnz2021@mazowiecka.edu.pl  do dnia 15 listopada 2021 r. 

 

Biuro organizacyjne Konferencji

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Pl. Dąbrowskiego 2 / Pokój A1, A102 

09-402 Płock 

tel. (24) 366 54 14 

konferencjawnz2021@mazowiecka.edu.pl 

www.mazowiecka.edu.pl 
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