
                               
 

 

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych 

pod patronatem JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 

prof. dr hab. Marcina Gruchały 

 

Współczesna Położna w Nauce i Praktyce  
   komunikat I 

 

Termin:  

19 - 20 października 2018 r. 

 

Miejsce: 

 Hotel Dal 

ul. Czarny Dwór 4, Gdańsk 

   

 

 Konferencja  dedykowana jest dla wszystkich środowisk, które w swojej pracy mają 

lub będą miały kontakt z noworodkiem, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą oraz kobietą 

 z problemami ginekologicznymi na każdym etapie życia. 

 Jest to wydarzenie międzynarodowe, na które pragniemy zaprosić wybitnych 

wykładowców, którzy pomogą Państwu rozbudować, utrwalić i uaktualnić wiedzę w zakresie 

położnictwa, ginekologii i neonatologii. Przekonani jesteśmy, że jak przy każdej edycji, tak  

i tym razem, zagwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny spotkań przy jak najlepszej 

atmosferze.  

 

Organizatorzy: 

 

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny  

Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

 

Wykaz planowanych sesji:* 

- sesja położnicza, 

- sesja ginekologiczna, 

- sesja neonatologiczna, 

- sesja medycyny rozrodu, 

- sesja studencko-doktorancka, 

- Varia, 



                               
 
 

 

Biuro organizacyjne:  

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański 

Uniwersytet Medyczny 

ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk 

tel./fax +48 58 349 19 68 

 

Rejestracja: 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mail: zppg@gumed.edu.pl 

Pytania dotyczące konferencji: tel. 58 349-19-68 

W zgłoszeniu prosimy podać informację dotyczącą uczestnictwa czynnego/biernego.  

W przypadku uczestnictwa czynnego prosimy o przesłanie planowanego tematu wystąpienia 

bądź plakatu. 

Możliwość publikacji artykułu w punktowanym czasopiśmie naukowym (szczegóły  

w komunikacie II). 

 

Opłaty: 

Uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne (w tym książka abstraktów), przerwy 

kawowe, lunch x 2, udział w uroczystej kolacji - 350 zł. 

 

Uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne (w tym książka abstraktów), przerwy 

kawowe, lunch x 2 - 250 zł. 

 

Studenci/doktoranci, materiały konferencyjne (w tym książka abstraktów), przerwy 

kawowe, lunch x 2 - 130zł. 

 

Istnieje możliwość wykupienia noclegu w hotelu konferencyjnym w cenie: 

Koszt pokoju 1-osobowego to 150 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu  

Koszt pokoju 2-osobowego 179 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 

Koszt pokoju 3-osobowego 269 zł/doba ze śniadaniem w postaci bufetu 

 

Prosimy o wpłatę na konto: 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 

Nr konta  ING Bank Śląski SA Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622 

W tytule opłaty należy dodać:  

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych, 19-20 października 2018r. oraz Imię  

i Nazwisko Uczestnika  

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji  organizator nie przewiduje zwrotu kosztów 

wniesionych opłat. 

 

Szczegółowy program podany zostanie w późniejszym terminie. 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planowanych sesji. 

 

mailto:zppg@gumed.edu.pl

