KOMUNIKAT NR 1
XXIX ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY SPORTOWEJ

„MEDYCYNA W SPORCIE I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”
13-15 października 2011, Bydgoszcz
Centrum Kongresowe Opery Nova
Szanowni Państwo!
Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej (PTMS) wraz z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem
PTMS ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXIX Zjeździe Naukowym
„Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej”, który odbędzie się w dniach
13-15 października 2011 roku w Bydgoszczy.
W czasie Zjazdu omawiane będą zagadnienia dotyczące różnych aspektów medycyny
sportowej. Jej uczestnikami będą wybitni specjaliści różnych dziedzin nauki m.in.: nauk
medycznych, biologicznych, o kulturze fizycznej, o kulturze zdrowotnej, farmaceutycznych,
humanistycznych. W Zjeździe udział wezmą lekarze specjaliści medycyny sportowej, chorób
wewnętrznych, pediatrii, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i
traumatologii, rehabilitacji medycznej, medycyny rodzinnej oraz fizjoterapeuci, trenerzy, dietetycy,
psycholodzy.
W licznych sesjach naukowych zaprezentujemy zagadnienia związane nie tylko ze sportem
wyczynowym, ale również z ideą aktywności fizycznej adresowaną do szerokich grup
społeczeństwa.
Mamy nadzieję, że zaszczycą Państwo nas swoją obecnością. Dołożymy wszelkich starań,
aby to ważne wydarzenie dostarczyło wszystkim uczestnikom nowych informacji, było inspiracją
do wymiany poglądów oraz nawiązania nowych kontaktów zawodowych.
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Cele i zadania

1. Wymiana informacji naukowych dotyczących medycyny sportowej.
2. Szkolenie lekarzy, trenerów, dietetyków, psychologów.

Program Ramowy
I: Program aktywności fizycznej dla osób w starszym wieku
prof. dr hab. med. Małgorzata Tafil–Klawe
prof. dr hab. med. Tomasz Kostka
dr Gabriel Chęsy
II: Biochemia i fizjologia wysiłku fizycznego
prof. dr hab. med. Krystyna Nazar
dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Szyguła
III: Trening wysokogórski. Korzyści i zagrożenia.
prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski
dr med. Piotr Kończakowski
IV: Psychiatria i psychologia w sporcie.
prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz
dr hab. prof. nadzw. Jan Blecharz
dr Marek Graczyk

V: Kardiologia sportowa.
prof. dr hab. med. Anna Jegier
prof. dr hab. med. Jacek Kubica
VI: Urazy czaszkowo-mózgowe i urazy kręgosłupa
prof. dr hab. med. Artur Dziak
dr hab. med. prof. nadzw. Tadeusz Trzaska
dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Widuchowski
VII: Ortopedia i traumatologia sportowa. Fizjoterapia w sporcie.
prof. dr hab. med. Artur Dziak
dr hab. med. prof. nadzw. Tadeusz Trzaska
dr hab. med. prof. nadzw. Jerzy Widuchowski
dr Andrzej Czamara
VIII: Wady postawy dzieci i młodzieży.
prof. dr hab. med. Romuald Lewicki
dr hab. prof. nadzw. Wojciech Hagner
dr med. Andrzej Bugajski
IX: Olimpiada Londyn 2012 – sesja lekarzy olimpijskich
dr med. Hubert Krysztofiak
dr med. Andrzej Rakowski
dr med. Wiesław Tomaszewski
X: Doping, suplementacja i dietetyka w sporcie
prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński
dr hab. prof. nadzw. Andrzej Ziemba
dr Andrzej Pokrywka
XI: Badanie kwalifikacyjne do uprawiania w sporcie w świetle obowiązujących przepisów.
Dagmara Korbasińska
Wanda Szelachowska
dr med. Andrzej Bugajski
dr med. Witold Furgał
dr med. Andrzej Rakowski
XII: Sesja plakatowa
mb

Warsztaty szkoleniowe
1.
2.

Nowoczesne metody rehabilitacji narządu ruchu.
Szkolenie dla trenerów:
• Zmęczenie i przetrenowanie w sporcie. Monitorowanie wysiłku fizycznego.
• Metody kształtowania szybkości i wytrzymałości w różnych dyscyplinach sportu.

3. Kurs wprowadzający do specjalizacji w dziedzinie medycyna sportowa
„Doping a wspomaganie zdolności wysiłkowych organizmu” - 15.10.2011r.
Uwaga! Szczegółowy Program Naukowy i tematyka Warsztatów zostaną podane
w kolejnych komunikatach.

ISTOTNE INFORMACJE
Data i miejsce
13-15 października 2011 rok
Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz
Opłaty
Opłaty
Członkowie PTMS – składka opłacona do 2011r.
Pozostali uczestnicy
Sportowcy, studenci, doktoranci, stażyści, emeryci
Osoby towarzyszące
- dla osób towarzyszących nie przewiduje się materiałów zjazdowych,

Do
15 lipca 2011 r.
350,450,200,-

Po
15 lipca 2011 r.
400,500,250,-

100,-

100,-

150,200,150,-

200,250,170,-

streszczeń i certyfikatu

Warsztaty szkoleniowe dla członków PTMS *
Warsztaty szkoleniowe dla pozostałych osób *
Uroczysta kolacja – 14.10.2011 r. (liczba miejsc ograniczona)

*Liczba miejsc ograniczona, cena obejmuje opłatę za 1 warsztat
Zgłoszenia udziału w Zjeździe przyjmowane będą najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

OPŁATA ZJAZDOWA OBEJMUJE
• udział w obradach naukowych i sesjach naukowo-szkoleniowych
• otrzymanie materiałów zjazdowych, streszczeń, certyfikatu uczestnictwa i punktów
edukacyjnych
• napoje w czasie przerw w obradach

Certyfikaty
Udział w Zjeździe honorowany będzie certyfikatem z punktami edukacyjnymi.
Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w Zjeździe będą wydawane w recepcji Zjazdu
15 października 2011r. po zakończeniu obrad.
Najlepsze prace wybrane przez Komitet Naukowy Zjazdu opublikowane będą w czasopiśmie
„Medycyna Sportowa”.
Zgłaszanie streszczeń prac
Streszczenia prac nigdzie wcześniej nie przedstawianych oraz nie publikowanych do 250 słów
w języku polskim i angielskim należy przesyłać do Komitetu Naukowego Zjazdu PTMS w
formie elektronicznej na adres: ptms@umed.lodz.pl
Termin nadsyłania streszczeń upływa z dniem 30 czerwca 2011 roku.
Prace będą prezentowane w postaci doniesienia ustnego lub plakatu. Komitet Naukowy
zadecyduje o kwalifikacji pracy i formie prezentacji. Zaakceptowane streszczenia
wydrukowane zostaną w suplemencie czasopisma afiliowanego przez Polskie Towarzystwo
Medycyny Sportowej.
Regulamin zgłaszania prac
1.
2.

3.

4.
5.

Do prezentacji ustnej i do sesji plakatowej można zgłaszać doniesienia zgodnie z podaną
tematyką zjazdu.
W formularzu obowiązkowo należy podać adres e-mailowy pierwszego autora lub osoby
prezentującej pracę, ponieważ dalsza korespondencja będzie prowadzona wyłącznie
drogą elektroniczną.
Tematy prac wraz ze streszczeniami zamieszczonymi wyłącznie na oryginalnych
formularzach należy przesłać najpóźniej do 30 czerwca 2011 r. na adres:
ptms@umed.lodz.pl
Gotowe do pobrania formularze znajdują się na stronie internetowej www.ptms.org.pl
(czcionka 12 pkt Times New Roman, odstęp 1,5 wiersza)
Do 15 lipca b.r. wszyscy Autorzy zgłoszonych doniesień otrzymają informację o
zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej.
W przypadku zakwalifikowania pracy do sesji plakatowej rozmiar plakatu nie może
przekroczyć 90 x 120 cm

Punkty edukacyjne
Uczestnikom Zjazdu przysługują punkty edukacyjne (na podstawie Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 6 października 2004r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz decyzji Okręgowej Izby Lekarskiej w
Warszawie).
Język Zjazdu
polski
Walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej
Zebranie odbędzie się podczas Zjazdu w dniu 14 października 2011 r.
w godz. 17:45 – I termin; 18:00 – II termin

