
KOMUNIKAT I

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego 
Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

serdecznie zapraszają do udziału w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: 
„Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym”, która odbędzie się 
w dniach  roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 12-13 maja 2018

PROBLEMATYKA To już XXIII konferencja, zgodnie z tradycją organizowana co dwa lata, 
dotycząca zagadnień związanych z psychosomatyką. Konferencja 
tworzy pole do wymiany myśli i aktualnych doniesień naukowych przez 
psychologów i  lekarzy,  pracujących naukowo i  kl inicznie, 
zainteresowanych związkami pomiędzy czynnikami psychicznymi            
i zaburzeniami somatycznymi.

Głównym celem konferencji jest nawiązanie do interdyscyplinarnego 
charakteru zaburzeń psychosomatycznych, które współcześnie są 
ujmowane jako dysfunkcje lub zmiany organiczne, w przebiegu których 
czynniki psychiczne odgrywają znaczącą rolę w pojawianiu się, nasilaniu 
oraz zanikaniu objawów. Podejście interdyscyplinarne umożliwia 
wieloaspektową analizę problemu oraz, co się z tym wiąże, dogłębne 
zrozumienie analizowanego zagadnienia, którego etiologia wykracza 
poza ramy jednej dyscypliny. 

Tematem poprzedniej XXII Konferencji, która odbyła się w 2016 roku         
w Łodzi, były aktualne trendy oraz nowe perspektywy w psychosomatyce. 
Kontynuując tradycję bieżąca edycja Konferencj i  będzie 
skoncentrowana na aktywnym radzeniu sobie z zaburzeniami 
psychosomatycznymi, podkreślając praktyczny wymiar analizowanego 
problemu. Mamy nadzieję, że Konferencja będzie doskonałą okazją do 
wymiany własnych doświadczeń naukowych oraz klinicznych, a także 
okaże się inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań praktycznych.

PROPONOWANE
OBSZARY TEMATYCZNE

     Związki pomiędzy stresem i zdrowiem 
     Bieżące trendy w rozwoju psychosomatyki jako      
     interdyscyplinarnej dziedziny naukowej
     Terapia zaburzeń psychosomatycznych 
     Zagadnienia związane z psychosomatyką w kontekście
     pracy klinicznej
     Profilaktyka zaburzeń psychosomatycznych



KONTAKT Sekretarz Konferencji: 
mgr Paulina Golińska 
tel.: 698 418 525
e-mail: psychosomatyka@ug.edu.pl

REJESTRACJA Rejestracji na Konferencję można dokonać drogą internetową:
www.psychosomatyka.ug.edu.pl

FORMY UCZESTNICTWA Podczas Konferencji przewidziano różne formy wystąpień.
.

     Sympozjum
     Referat
     Plakat
     Warsztat
     Wystąpienie w ramach Sesji doktorantów
.

Warunkiem  jest udział , organizacji sympozjum minimum 5 osób
reprezentujących co najmniej trzy ośrodki naukowe. Organizatorów 
sympozjum prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z indywidualnymi 
tematami i abstraktami wszystkich zaplanowanych wystąpień. 
Poszczególnych uczestników prosimy o potwierdzenie swojego 
udziału poprzez wskazanie Organizatora i sympozjum.

TERMINY I OPŁATY Termin nadsyłania propozycji wystąpień: .15 marca 2018
Opłata konferencyjna w I terminie, który wyznaczony jest 
do 31 marca 2018 wynosi:
.

     350 zł
     250 zł dla członków Sekcji Medycyny Psychosomatycznej 
     Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
     250 zł dla doktorantów
.

W drugim terminie ( ) od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2018
opłata konferencyjna wzrasta o 50 zł.
.

Opłatę konferencyjną prosimy przesyłać na konto 
Uniwersytetu Gdańskiego: Bank PKO SA IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
z dopiskiem: k 778
.

Osoby, które dokonują wpłaty z osobistego konta proszone są 
o podanie danych do faktury: nazwa miejsca pracy, adres, NIP.
Brak wpłaty  jest równoznaczny z rezygnacją do 26.04.2018 r.
czynnego udziału w Konferencji

Bardzo serdecznie zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji udziału.
Czekamy na Państwa w Gdańsku!

MIEJSCE Konferencja odbędzie się w budynku 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego: 
ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

http://www.psychosomatyka.ug.edu.pl
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