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Council. International travel costs must be found by the successful 
candidates.
Interested candidates should obtain an information leaflet and ap
plication form from Information Centre at the British Council (tel. 022 
695 59 00, e-mail: Ewa.Puzdrowskabritcoun.org.pl), complete the form 
and return it with 2 references, in English, (see para 10 of the 
application form) to Ewa Puzdrowska at the British Council by 15 May 
1998.

The interviews will be held at the British Council at the beginning of 
June 1998 at times that are mutually convenient to the British Council 
and the candidates.

It is possible that shortlisted candidates will be required to take the 
IELTS language test at the British Council.

If you have any further questions please contact Ms Ewa Puzdrowska at 
the British Council.

The British Council, Al. Jerozolimskie 59, 00-697 Warszawa, tel. 022 
695 59 00, fax 022 621 99 55

★

zapraszamy do wzięcia udziału w:

XV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

„Zastosowanie psychiatrii sądowej 
w prawie cywilnym i medycznym”

która odbędzie się w dniach 12-15 listopada 1998 r. w Szczecinie.

Celem konferencji jest: przedyskutowanie możliwości szerszego 
stosowania i rozumienia prawa w psychiatrii oraz innych dyscyplinach 
medycznych oraz poszerzenie zakresu i form informacji o lekach.

W programie przewidziano trzy sesje:
1. psychiatria sądowa w prawie cywilnym w sprawach o ubezwłas

nowolnienie, unieważnienie: małżeństwa, umowy czy testamentu 
itp.,
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2. problem zgody poinformowanego i kompetentnego pacjenta (angiel
ski termin: informed consent) w psychiatrii i innych dyscyplinach 
medycznych,

3. nowe standardy prawne i etyczne informacji o lekach oraz zakres 
i forma ich stosowania, sesja ta będzie prowadzona przez przed
stawicieli firm farmaceutycznych.

W konferencji przewidujemy udział gości z: Holandii, Niemiec, 
Austrii, Szwajcarii, Belgii, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy, a także 
wybitnych znawców psychiatrii i psychologii sądowej z Polski.

Rezerwacji dokonuje indywidualnie każdy uczestnik w miejscu 
obrad tj. w Hotelu Orbis SA REDA ul. Cukrowa 2, 71-004 Szczecin, 
fax 091/482-63-23, tlx 0425265, telefon 0-91/482-24-61. Koszt jednego 
noclegu ze śniadaniem wynosi:
• w pokoju 1 osobowym 100 zł,
• w pokoju 2 osobowym 140 zł/70 zł od osoby.

Wszystkie pokoje posiadają: łazienkę, TV satelitarną, radio, telefon. 
Obok hotelu znajduje się parking strzeżony, stacja benzynowa, stacje 
naprawy samochodów, Centrum Handlowe Macro Cash.
Termin rezerwacji hotelu do 30 maja 1998 r.

Opłata zjazdowa wynosi 100 zł i należy ją  wpłacić na konto Sekcji 
Psychiatrii Sądowej do 30 czerwca 1998 r. Prosimy jednocześnie 
o uregulowanie zaległych i bieżących składek (po 30 zł), jednocześnie 
z opłatą zjazdową na konto:

Dr Zdzisław Majchrzyk, mgr Teresa Gordon 
Sekcja Psychiatrii Sądowej PTP 
Klinika Psychiatrii Sądowej 
ul. Partyzantów 2/4 
05-800 Pruszków
tel. 758-66-54, fax 758-66-54, 758-18-12
Konto: PKO Oddz. Pruszków Nr 10201228-112527-270-1-111

Tematy i streszczenia referatów do 1 str., znormalizowanego maszy
nopisu należy przesłać również do Zarządu Sekcji Psychiatrii Sądowej 
w Pruszkowie w terminie do 30 czerwca 1998 r., a pełny tekst do 
30 września 1998 r., co jest podyktowane potrzebą tłumaczenia tekstu 
na j. angielski.

Językami obrad będą polski i angielski. W przypadku dużej liczby 
zgłoszeń planuje się zorganizować sesję plakatową.

Organizatorzy planują szereg imprez towarzyszących:
1. spotkanie towarzyskie na statku PŻM, połączone ze zwiedzaniem 

portu i Zalewu Szczecińskiego,
2. zwiedzanie placówek psychiatrycznej służby zdrowia, w tym nowe

go Centrum Psychiatrii,
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3. zwiedzanie Szczecina, w tym mapy plastycznej w Urzędzie Miej
skim,

4. inne według propozycji uctestników np. wycieczka do Berlina itp.

Przewodniczący Przewodniczący Sekcji
Komitetu Organizacyjnego Psychiatrii Sądowej

I - I  I - I
dr med. Jerzy Pobocha dr Zdzisław Majchrzyk

★

Redakcja „Palestry” zwraca się z uprzejmą prośbą do Autorów, 
aby przy nadsyłaniu swoich opracowań załączali do tych materia
łów krótkie ich streszczenie (tzw. abstrakty), w miarę możności 
także w języku angielskim.


