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II KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 

"SOCJOLOGIA MEDYCYNY - PROMOCJA ZDROWIA – STARZENIE" 

I KOMUNIKAT 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 

„Socjologia medycyny – promocja zdrowia - starzenie”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 marca 2015 r. 

we Wrocławiu.  

ORGANIZATORZY KONFERENCJI 

 Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

ul. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-345 Wrocław  

 Zakład Antropologii, Instytut Biologii, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu 

ul. Kożuchowska 6, 51-631 Wrocław 

 Polskie Towarzystwo Antropologiczne,  

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań 

 SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, Uniwersytet 

Medyczny we Wrocławiu, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich 

 SKN Antropologów "JUVENIS", Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Biologii, 

Zakład Antropologii 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: 

dr Małgorzata Synowiec-Piłat,  

Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;  

e-mail: m.synowiecpilat@gmail.com 

Kontakt mailowy: konf.promocjizdrowia2@gmail.com 

Aktualności dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie: 

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm 

Wydarzenie towarzyszące Konferencji 

90. rocznica Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 
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Od drugiej połowy XX w. w społeczeństwach rozwiniętych obserwuje się gwałtowny wzrost liczby 

ludzi starych. Zjawisko to, określane mianem starzenia się społeczeństw, niesie ze sobą szereg implikacji w 

wymiarze psychologicznym, społecznym, politycznym, a także zdrowotnym. Socjologowie zwracają uwagę 

na zmiany w postrzeganiu znaczenia i roli osób starszych w społeczeństwie, na przemiany postaw 

społecznych wobec starości i ludzi starych. Wyznacznikami wartościowego, mądrego i dobrego życia stały 

się stopniowo zdrowie, młodość i sprawność. Współcześnie odchodzi się od traktowania procesów starzenia 

się jako naturalnego etapu życia. Postępy w medycynie i innych dziedzinach wiedzy pokazały, że można 

uniknąć lub znacznie zredukować większość symptomów starzenia się, które kiedyś uważano za 

nieuniknione. Według Giddensa jest to przejaw tzw. „socjalizacji natury”. Jak zauważa Kępiński (1992), 

niemożność pogodzenia się z procesem starzenia jest spowodowana przede wszystkim rozwojem cywilizacji 

technicznej, który wzmacnia w człowieku poczucie władzy nad otoczeniem, sprawiając jednocześnie, że 

trudniej przychodzi mu podporządkowanie się prawom przyrody. Rodzi to bunt przeciwko śmierci i starości. 

Najwyższą miarą użyteczności człowieka stała się jego wydajność, co oczywiście nie sprzyja ludziom 

starym. Nie może więc dziwić, iż z lęku przed odrzuceniem czy nawet wykluczeniem społecznym, starsi 

ludzie starają się dorównać młodszym energią, zaangażowaniem, a nawet wyglądem zewnętrznym. Zdają 

sobie sprawę, że z chwilą utraty wydajności, staną się również niepotrzebni. Starość staje się „wstydliwą 

chorobą”, z którą trzeba walczyć; kojarzy się ze zniedołężnieniem, brakiem pełni władz umysłowych, a 

także niewydolnością społeczną i byciem ciężarem dla młodszych. Współcześnie status osób starszych w 

społeczeństwie uległ znacznej degradacji. Osoby starsze mają nie tylko mniej władzy w porównaniu ze 

społeczeństwami przednowoczesnymi, kwestionuje się także ich mądrość i doświadczenie życiowe. 

Negatywne postawy w stosunku do starości rzutują z kolei na psychospołeczne funkcjonowanie starszych 

ludzi oraz jakość ich życia. Z drugiej strony, jakość życia osób starszych ulega obniżeniu na skutek 

pogarszającego się stanu zdrowia. Pojawia się szereg dysfunkcji psychoruchowych, rozwijają się choroby 

przewlekłe, utrudniające codzienne funkcjonowanie i realizację potrzeb. Dlatego też, warto zastanowić się 

nad tym, na jaką pomoc ludzie starsi mogą liczyć oraz czy jest ona adekwatna do ich oczekiwań?; Jaki jest 

zakres i jakość wsparcia dostarczanego starszym ludziom przez rodzinę, inne małe grupy społeczne, a także 

powołane do tego instytucje publiczne?  

Gerontolodzy, geriatrzy i biolodzy ewolucyjni od dawna próbują znaleźć odpowiedzi na najbardziej 

fundamentalne pytania dotyczące procesu starzenia się, m.in. jak przebiegała jego ewolucja, jak wyznaczyć 

– zawsze umowną – granicę pomiędzy osobnikiem młodym i starym, jak odróżnić procesy chorobowe 
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wymagające leczenia od dysfunkcji występujących naturalnie w podeszłym wieku, dlaczego kobiety żyją 

dłużej od mężczyzn a niektóre populacje znacznie dłużej od innych, co jest przyczyną starzenia się na 

poziomie molekularnym i komórkowym, czy jest ono wynikiem „zaprogramowania” genetycznego, czy 

może jest tylko podatnym na zmiany, plastycznym procesem w ontogenezie oraz czy istnieją zabiegi 

medyczne (anti-aging medicine) mogące przeciwdziałać niekorzystnym konsekwencjom upływającego 

czasu. Choć wiele problemów zostało już rozwiązanych, a współczesna wiedza z zakresu biogerontologii 

jest bardzo obszerna, to można zaryzykować stwierdzenie, iż starzenie się oraz zróżnicowana 

międzyosobniczo długość trwania życia wciąż pozostają jednymi z największych zagadek w biologii. Istotne 

wydaje się zatem wskazanie czynników biologicznych i środowiskowych, które w świetle najnowszych 

badań naukowych determinują dynamikę i intensywność procesów starzenia się. Wiele teorii jest już dziś 

nieaktualnych, a pojawiły się nowe koncepcje znacznie lepiej wyjaśniające jego biologiczne podłoże. 

Pozwalają one na działania opóźniające starzenie, a przede wszystkim promować i praktycznie wdrażać 

zasady zdrowego starzenia się. 

W związku z powyższym, w imieniu Komitetu Organizacyjnego, mamy przyjemność zaprosić na 

kolejną edycję ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja 

zdrowia - …”, która poświęcona będzie tym razem zagadnieniu starości w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale 

także integracja środowiska akademickiego. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy naukowców 

reprezentujących takie dyscypliny, jak socjologia, antropologia fizyczna i kulturowa, psychologia, 

medycyna, demografia, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia, a także praktyków pracujących z 

osobami starszymi, bądź na rzecz osób starszych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką starzenia. 

Nadrzędnym celem konferencji będzie nie tylko poznanie stanu aktualnych badań na temat starości, 

prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, ale także próba wypracowania strategii 

przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym, psychologicznym i zdrowotnym z nią związanych, 

zarówno na poziomie mikro-, jak i makrostrukturalnym. 

Zapraszamy do przygotowania zarówno referatów poglądowych, jak i oryginalnych, będących 

wynikiem realizowanych przez Państwa badań dotyczących szeroko pojętej problematyki starzenia.  

Przewidziany czas referatu to 15 min. 
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Proponowane tematy sesji naukowych: 

1. Społeczne i psychologiczne aspekty starzenia się. 

2. Socjologia medycyny i promocja zdrowia dla zdrowego starzenia się.  

3. Zdrowie i jego zagrożenia w okresie starości. Medyczne i biologiczne aspekty starzenia.  

4. Starzenie i jego skutki w wymiarze demograficznym.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem (czynnym lub biernym) w konferencji prosimy o 

przesłanie zgłoszenia do 16.01.2015 r. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie 

konferencji: http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm 

Planowana jest publikacja referatów w jednej z dwóch form:   

 jako artykułu w czasopiśmie „Anthropological Review”, którego jeden tom poświęcony będzie 

wybranym antropologicznym i socjologicznym aspektom starzenia. 

Link do strony czasopisma: http://www.ptantropologiczne.pl/strona.php?p=7   

 jako rozdziału w recenzowanej monografii.  

Zakwalifikowanie artykułu do druku uzależnione będzie od uzyskania pozytywnej oceny recenzentów. 

Szczegółowe informacje (terminy oraz zasady przygotowania tekstu do druku) podane zostaną Państwu w 

następnych komunikatach konferencyjnych.  

Referentów zainteresowanych publikacją artykułu, prosimy o przesłanie do 19.03.2015 r. tekstu referatu 

drogą mailową na adres: konf.promocjizdrowia2@gmail.com 

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy również studentów. W ramach sesji 

studenckich zorganizowany zostanie konkurs na najlepsze prace. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca 

będzie publikacja referatu jako rozdziału w książce (po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych) 

oraz dla laureatów pierwszych trzech miejsc - uzyskanie certyfikatu potwierdzającego zwycięstwo w 

konkursie. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające czynne uczestnictwo w 

konferencji. Prosimy o przygotowanie prac mieszczących się w podanej powyżej tematyce dla referentów w 

sesjach naukowych.   

W sesji studenckiej oraz konkursie prac mogą brać udział tylko studenci I i II stopnia studiów. 

Natomiast doktorantów, jako absolwentów uczelni wyższych, zapraszamy do wzięcia udziału w sesjach 

naukowych na ogólnych zasadach.  
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Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie konferencji:  

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm 

Regulamin konkursu oraz zasady przygotowania tekstu do druku dostępne będą na stronie internetowej 

konferencji: http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm  

Studentów biorących udział w konkursie prac, prosimy o przesłanie do 20.02.2015 r. tekstu referatu 

drogą mailową na adres: skn.promocjizdrowia@gmail.com 

Do udziału w konferencji zachęcamy lekarzy, którzy chcą uzyskać punkty edukacyjne  

(10 punktów za udział czynny w konferencji - wygłoszenie referatu oraz punkty za udział bierny. Informacja 

o liczbie punktów zostanie podana w lutym 2015 r., po ustaleniu programu konferencji). Uczestnicy 

otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.  

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.  

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie konferencji:  

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm 

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł prosimy wpłacać do 13.02.2015 r. na poniżej podane konto.  

 

Termin konferencji: 20-21 marzec 2015 r. 

Miejsce konferencji: Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, campus przy ul. Chełmońskiego  

 

Wysokość opłaty konferencyjnej:  

Udział czynny: 

 500 zł dla referentów,  

 100 zł dla studentów.   

Opłatę uczestnictwa uiszczają również współautorzy referatu, jeżeli chcą otrzymać materiały konferencyjne, 

certyfikaty oraz uczestniczyć w obiadach i spotkaniu integracyjnym.  

Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty konferencyjnej: materiały konferencyjne, certyfikat 

uczestnictwa, kawę/herbatę w przerwach między obradami, 2 obiady, wieczorne spotkanie integracyjne oraz 

wycieczkę po zabytkowej części Wrocławia. 
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Opłatę konferencyjną (na poniżej podane konto) prosimy wpłacać: 

 Referenci: do 13.02.2015 r. - 500 zł; od 14.02.- 20.02.2015 r. – 600 zł 

 Studenci: do 13.02.2015 r. - 100 zł; 14.02.- 20.02.2015 r. – 150 zł 

Udział bierny: 

 400 zł za uczestnictwo bierne 

 400 zł za uczestnictwo bierne – punkty edukacyjne  

Organizatorzy zapewniają w ramach opłaty: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, kawę/herbatę 

w przerwach między obradami, 2 obiady, wycieczkę po zabytkowej części Wrocławia.    

Opłatę konferencyjną (na poniżej podane konto) prosimy wpłacać: 

 do 13.02.2015 r. - 400 zł; od 14.02.- 20.02.2015 r. – 500 zł 

Konto: 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 

Konto: BZ WBK XXXV O/Wrocław  

35 1500 1793 1217 9000 9997 0000 

z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika konferencji, Konferencja Socjologia medycyny 

 

Informacje dotyczące podmiotu (instytucja/osoba fizyczna), na który ma być wystawiona faktura: 

nazwa instytucji/nazwisko, adres, NIP instytucji. 

Fakturę otrzymają wszyscy uczestnicy. Jeżeli nie chcą Państwo, by faktura została wystawiona na instytucję, 

finansującą koszt konferencji, proszę podać swoje dane personalne. 

Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów w hotelach. Rezerwacji prosimy dokonywać 

osobiście. W II komunikacie prześlemy Państwu propozycje miejsc noclegowych.   

Formularze zgłoszeniowe dla uczestników (czynnych i biernych) i studentów oraz bieżące informacje na 

temat konferencji dostępne są na stronie internetowej:  

http://www.skn-promocjizdrowia.eu/konf-promocjizdrowia2.htm 
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Warunki uczestnictwa w  

II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej  

„Socjologia medycyny – promocja zdrowia - starzenie” 

Wrocław 20-21.03.2015 r.  

 

Warunkiem czynnego uczestnictwa w konferencji jest nadesłanie zgłoszenia i tematu referatu wraz ze 

streszczeniem do 16.01.2015 r. oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.  

Zakwalifikowanie artykułu do druku uzależnione jest od pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego.  

 

TERMINARZ 

 Zgłoszenie uczestnictwa wraz ze streszczeniem referatu (do 1200 znaków): do 16.01.2015 r. 

 Studentów biorących udział w konkursie prac, prosimy o przesłanie tekstu referatu drogą mailową 

(skn.promocjizdrowia@gmail.com) do 20.02.2015 r. 

 Autorów zainteresowanych publikacją, prosimy o przesłanie tekstu referatu drogą mailową 

(konf.promocjizdrowia2@gmail.com) do 19.03.2015 r.  

 Informacja o akceptacji tematów referatów:   

Referenci w sesjach naukowych – do 25.01.2015 r. 

Studenci – do 30.01.2015 r. 

 Wysłanie programu szczegółowego: 13.03.2015 r. 

 Konferencja: 20-21.03.2015 r. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: 

e-mail: konf.promocjizdrowia2@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.  

Z wyrazami szacunku 

w imieniu Komitetu Organizacyjnego 

    dr Małgorzata Synowiec-Piłat 


