Poznaj, zapamiętaj, zarezerwuj czas!
II Komunikat
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej zaprasza:

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej
„Człowiek – Środowisko – Zdrowie”
Data: 08-10 czerwca 2018
Miejsce: Wrocław, Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
http://www.zajezdnia.org/
Tematyka
Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza.
Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie.
Metale w środowisku jako wciąż aktualny problem zdrowia publicznego.
Aktywność fizyczna w zanieczyszczonym środowisku.
Urbanizacja, środowisko, zdrowie. Zmiany klimatu a zdrowie.
Ekspozycja na czynniki chemiczne w środowisku i ich wpływ na zdrowie na różnych etapach
życia.
Zagrożenia zdrowia w mieszkaniach.
Choroby i zaburzenia zdrowia uwarunkowane środowiskowo.
Odory w środowisku i efekty zdrowotne z nimi związane.
Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska czynnikami fizycznymi.
Zanieczyszczenie środowiska światłem a zdrowie.
Humanistyczno – społeczne problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska.
Metody ograniczania wpływu środowiska na zdrowie. Interakcje człowiek – środowisko.
Podczas konferencji odbędzie się kolejne sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie
członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Termin nadsyłania zgłoszeń i streszczeń: 5 maja 2018 r.
Opłaty za uczestnictwo w konferencji
250 zł – studenci, doktoranci,
400 zł – członkowie PTMŚ (z opłaconymi składkami),
500 zł – pozostali uczestnicy.
Opłaty należy kierować do dnia: 5 maja 2018 r., na konto: Polskie Towarzystwo Medycyny
Środowiskowej, ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec, nr konta: 37 1750 0012 0000 0000
2619 9816, Raiffeisen Bank Polska S.A..

Streszczenia prac do 5 maja 2018 r.
Zasady przygotowania streszczenia: format: doc, docx, czcionka: Times New Roman, 12
pkt., pojedynczy odstęp między wersami, marginesy 2,5 cm z każdej strony. Streszczenie
powinno zawierać: tytuł w j. polskim i w j. angielskim; imię i nazwisko (-a) autora (-rów); pełna
nazwa instytucji, adres i adres e-mail autora (-ów). Tekst streszczenia w formie strukturalnej
(do 300 słów): 1) wprowadzenie, 2) cel, 3) materiał i metody, 4) wyniki, 5) wnioski. Słowa
kluczowe (max 5). Streszczenia należy przesyłać na adres mailowy:
konferencjaptms2018@imp.sosnowiec.pl
Streszczenia prac można alternatywnie przesyłać za pomocą platformy Google:
https://goo.gl/forms/Cmp8KCrQQ4vXNfw03

Pełny tekst pracy do druku należy dostarczyć najpóźniej podczas konferencji. Wygłoszone
prace, po zakwalifikowaniu do druku przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w
czasopiśmie: Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine (8 p. MNiSW).
Szczegółowe zasady przygotowania maszynopisu do druku znajdują się na stronie:
http://www.medycynasrodowiskowa.pl/contentid-307.html
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