II edycja
Ogólnopolskiego Konkursu
„Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia”

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zaprasza studentów do udziału w
ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę w formie eseju, dotyczącą zagadnień z
zakresu komunikacji z pacjentem. Zgłaszane prace powinny mieć charakter
interdyscyplinarny, uwzględniać aspekty etyczne, społeczne, psychologiczne i medyczne
związane z komunikowaniem się z pacjentem. W pracach można powoływać się na
wyniki badań prowadzonych w zakresie komunikacji, ale przede wszystkim należy
odwoływać się do własnych doświadczeń i wiedzy zdobytej w kontakcie z pacjentami.
Istotne jest, aby w pracach zostały połączone wymiary teoretyczny i praktyczny.
Właściwa komunikacja stanowi podstawę budowania dobrej relacji między pacjentem a
personelem medycznym. Tym samym przyczynia się do zmniejszenia napięcia i lęku u
pacjentów, poprawia ich samopoczucie i korzystnie wpływa na przestrzeganie zaleceń
lekarskich. To z kolei pośrednio przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia. Dzięki
skutecznej komunikacji pacjent staje się współodpowiedzialny za proces leczenia.

REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA PRACĘ W FORMIE ESEJU Z ZAKRESU KOMUNIKACJI Z PACJENTEM

&1
GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej.
2. Głównym założeniem jest zwrócenie uwagi studentów, szczególnie kierunków
medycznych, na potrzebę rozwijania kompetencji związanych z komunikacją z
pacjentem.

&2
CELE KONKURSU
Konkurs ma na celu:
- promowanie i popularyzację wśród studentów problematyki związanej z
komunikacją z pacjentem;
- upowszechnianie wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentem;
- integrowanie środowiska studenckiego z różnych dziedzin nauki.

&3
PRACE ZGŁASZANE DO KONKURSU
1. Do Konkursu można zgłaszać prace autorskie w wersji elektronicznej,
odwołujące się zarówno do teorii, jak i praktyki w zakresie komunikacji z
pacjentem.
2. Prace zgłaszane do Konkursu muszą być napisane w języku polskim.
3. Do Konkursu mogą zostać zgłaszane prace mające jednego autora lub dwóch
autorów.

4. Autorzy zgłoszonych do Konkursu publikacji muszą mieć zdolność do czynności
prawnych.
5. Zgłaszane prace powinny spełniać następujące wymagania formalne:
- maksymalna objętość 3 strony A4, nie więcej niż 2 500 znaków na stronie,
- czcionka Times New Roman,
- interlinia 1,5,
- marginesy obustronne 2,5 cm.
- powinny zawierać bibliografię: prace cytowane w tekście powinny być
numerowane wg kolejności cytowań. Odwołania do piśmiennictwa w tekście pracy
prosimy umieszczać w nawiasach kwadratowych. Należy podać nazwiska trzech
pierwszych autorów, a jeśli jest ich więcej – dodać skrót i wsp. (et al.), tytuł pracy,
skrót nazwy pisma (wg Index Medicus), rok wydania, wolumen oraz strony
(pierwszą i ostatnią). Rozdziały w książkach lub monografie powinny być cytowane
w następujący sposób: nazwisko i inicjały autorów, tytuł rozdziału, tytuł książki,
nazwisko i inicjał redaktora książki, wolumen, nazwa wydawcy, miejsce wydania,
rok, strony.
&4
TRYB ZGŁASZANIA PRAC DO KONKURSU
1. Pracę w formacie PDF należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 31 lipca 2017 r.
na adres: dialognazdrowie@komunikacjamedyczna.pl
2. W pracy nie należy umieszczać danych osobowych uczestnika.
3. Wraz z pracą, w oddzielnym pliku, należy przesłać zgłoszenie zawierające
następujące informacje:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora lub autorów pracy,
- rok i kierunek studiów,
- dane kontaktowe osoby dokonującej zgłoszenia (adres e-mail, numer
telefonu).

&5

KAPITUŁA KONKURSU
1. Powołuje się Kapitułę Konkursu.
2. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Prezes Polskiego Towarzystwa
Komunikacji Medycznej.
3. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami i przewodniczy jej obradom.
4. W skład Kapituły Konkursu wchodzą następujące osoby: prof. dr hab. Roman
Ossowski, prof. dr hab. Renata Przybylska, prof. dr hab. Krystyna Waszakowa,
prof.

dr

hab.

Tomasz

Pasierski,

prof.

dr

hab.

Jarosław

Barański,

dr Kinga Sobieralska-Michalak, dr Marta Chojnacka-Kuraś, dr Dominika
Kasprowicz.
&6
TRYB OCENY PRAC I WYŁANIANIA PRAC NAGRODZONYCH
1. Członkowie Kapituły Konkursu oceniają nadesłane prace, biorąc pod uwagę
przede wszystkim: ich zgodność z tematem, oryginalność, interdyscyplinarność i
wkład w rozwój praktycznej wiedzy i umiejętności studentów z zakresu
komunikacji z pacjentem.
2. Kapituła Konkursu wyłania trzy najlepsze prace. Ich autorzy są laureatami
nagród pieniężnych. Sponsorem nagród jest Fundacja TZMO "Razem Zmieniamy
Świat"
3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej do dnia 15 października 2017 r.

&7
NAGRODA KONKURSOWA
1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości
odpowiednio: I miejsce – nagroda o wartości 500 zł, II miejsce – nagroda o
wartości 400 zł, III miejsce – nagroda o wartości 300 zł.
2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez Fundację "Razem Zmieniamy
Świat" w grudniowym numerze kwartalnika Medi. Autorzy prac są zobowiązani
do podpisania umowy z Fundacją na przeniesienie praw autorskich.

3. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce podczas II Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”, współorganizowanej przez
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, która odbędzie się w Warszawie w
dniach 27-28 października 2017 r.

