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Działając w imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego mamy  
zaszczyt powiadomić, że w dniach 24 - 25 października 2013 r. odbędzie się  
w Łodzi XII Konferencja Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej „Zdrowie 
zawodnika największą wartością”. 

Wysokokwalifikowany wyczyn sportowy w sposób bezpośredni oddziałowuje  
na stan psychofizyczny zawodnika w czasie treningów, zawodów i po zakończe-
niu kariery. Problemy ochrony zdrowia zawodników w trakcie przygotowania i prze- 
biegu zawodów przy optymalnym zniwelowaniu zagrożeń kontuzjami i utratą zdro-
wia oraz procesów rehabilitacyjnych będą przedmiotem obrad XII Konferencji  
Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej „Zdrowie zawodnika największą 
wartością”, na którą Państwa zapraszamy.  

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji samorządowej,  
uczelni, ośrodków naukowo – badawczych, ośrodków przygotowań olimpijskich, 
związków sportowych i klubów, producentów ubioru, sprzętu i urządzeń sportowych 
a także firm farmaceutycznych i ubezpieczeniowych.

Obrady, pokazy i warsztaty praktyczne badań wydolności, stopnia wytrenowa-
nia, stanu zdrowia oraz efektów leczenia rehabilitacyjnego będą miały miejsce  
w salach i obiektach nowoczesnego Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi.

Zapraszamy do udziały firmy farmaceutyczne oraz producentów sprzętu, wypo- 
sażenia obiektów sportowych, odzieży, ubiorów oraz dozwolonych środków wspo-
magających. 

Z pozdrowieniami i wyrazami uszanowania

prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XII Konferencji Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej

dr Marek Krochmalski

Vice Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego

 XII Konferencji
Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej

mgr Janusz Gołygowski

Vice Przewodniczący  
Komitetu Organizacyjnego

 XII Konferencji
Nowoczesne Technologie w Medycynie Sportowej



KOMITET HONOROWY
Przewodniczący
Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Członkowie
Jolanta Chełmińska
Wojewoda Łódzki

Witold Stępień 
Marszałek Województwa Łódzkiego

prof. dr hab. n. med. Anna Jegier 
Prorektor ds. Kształcenia UM w Łodzi, 

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Paweł Górski 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. n. med. Anna Jegier 

Prorektor ds. Kształcenia UM w Łodzi, Prezes PTMS

Członkowie 
prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż 
Kierownik Kliniki Kardiologii UM w Łodzi

prof. dr hab. med. Tomasz Kostka 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi, 

Kierownik Kliniki Geriatrii UM w Łodzi 

prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Syczewska 
Instytut Matki i Dziecka

prof. nadzw. dr hab. med. Adam Antczak
Dziekan Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi, 

Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej UM w Łodzi 
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prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki 
Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM w Łodzi 

prof. dr hab. n. med. Marek Synder 
Kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi

prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas, 
dr hab. n. med. Marcin Domżalski 

Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi 

dr n. med. Hubert Krysztofiak 
Dyrektor COMS 

dr hab. Andrzej Czamara 
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu 

dr Piotr Mika 
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak 
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni UM w Łodzi

Wiceprzewodniczący
dr Marek Krochmalski

mgr Janusz Gołygowski

Członkowie
mgr Joanna Milczarek

mgr Marta Pisarek-Witulska

mgr Małgorzata Majer

mgr Ewelina Wróblewska
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KOSZTY I TERMINY ZGŁOSZENIA
Koszt uczestnictwa od osoby (wpłaty):

300 zł + VAT od 1 sierpnia 2013 r. do 16 września 2013 r.
400 zł + VAT od 17 września 2013 r. do 15 października 2013 r.

koszt uczestnictwa obejmuje:
• uczestnictwo w obradach • materiały konferencyjne • przerwy kawowe • lunch 
• uroczystą kolację •

Studenci - 80 zł + VAT od osoby i obejmuje:
• uczestnictwo w obradach • materiały konferencyjne • przerwy kawowe • lunch •

Wystawcy - cena 1m2 powierzchni wystawienniczej, niezabudowanej wynosi:

450 zł + VAT od 1 sierpnia 2013 r. do 16 września 2013 r.
500 zł + VAT od 17 września 2013 r. do 15 października 2013 r.

lecz koszt wynajętej powierzchni nie może być niższy niż 1 000 zł – wyposażenie  
stoiska we własnym zakresie. W przypadku konieczności zapewnienia wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska wymagany jest kontakt z Biurem Organizacyjnym.

Organizator zapewnia rezerwację hoteli wymienionych w załączniku według uzna-
nia uczestników. Proponowane hotele są zlokalizowane obok siebie i organizator za-
pewnia przejazd z hoteli na obrady, z obrad do hoteli. 

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI
Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej

ul. Gdańska 77, 90-613 Łódź
tel./fax: 42 681 96 66, e-mail: ciesc@wp.pl

Biuro Organizacyjne przyjmuje wpłaty na konto:

Kredyt Bank S.A. III O/Łódź 
9515001982-1219800041240000

lub gotówką, osobiście lub za pośrednictwem poczty (na adres biura)
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PROGRAM KONFERENCJI
24 października 2013 r. (czwartek)

9.00 - 10.00   Rejestracja uczestników 
10.00   Otwarcie konferencji  
  prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak
  Powitanie wszystkich uczestników konferencji
  prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
  Wystąpienia Patrona Konferencji 
  Minister Sportu Joanna Mucha 
  Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Honorowego 
  Andrzej Kraśnicki
  Wystąpienie Wojewody Łódzkiego 
  Jolanta Chełmińska
  Wystąpienie Marszałka Województwa Łódzkiego
  Witold Stepień

  REFERAT OTWARCIA 
  Kierunki rozwoju medycyny sportowej XXI wieku 
  prof. dr hab. n. med. Anna Jegier 
11.25   Prezentacje firm uczestniczących w konferencji 
12.00   Lunch 

12.30 - 15.50  SESJA I 
  Wydolność psychofizyczna zawodnika 
  - stopień wytrenowania, genetyka 
  Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska
12.30 - 12.45 Metody oceny wydolności fizycznej w sporcie wyczynowym
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
12.45 - 13.00 "Wypalenie" i kształtowanie motywacji w systemie 
  treningowym
  dr n. med. Piotr Wierzbicki, dr n. med. Marcin Domżalski
13.00 -13.15  B2-mimetyki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej  
  a wydolność fizyczna w sporcie wyczynowym
  prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
13.15 - 13.30 Wpływ treningu na skład ciała sportowca 
  - przemijające fluktuacje a trwała przebudowa
  dr n. med. Radosław Zajdel, mgr inż. Adam Michalski 
13.30 - 13.45 Gospodarka wodno-elektrolitowa u maratończyków  
  i ultramaratończyków - jak unikać zaburzeń?
  prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki

Uczestnik Konferencji otrzyma 9 punktów edukacyjnych.



13.45 - 14.00  Dyskusja 
  Przerwa na kawę 
14.20 - 14.35  Skurcz oskrzeli związany z wysiłkiem w sportach zimowych 
  dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski 
14.35 - 14.50 Zaburzenia krzepnięcia a antykoncepcja hormonalna  
  u zawodniczek
  prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
14.50 - 15.05 Czy jesteśmy genetycznie zaprogramowani  
  do bicia rekordów w sporcie wyczynowym?
  prof. dr hab. n. med. Janusz Szemraj 
15.05 - 15.20 Czynniki genetyczne i środowiskowe warunkujące  
  predyspozycje sportowe bliźniąt
  prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski
15.20 - 15.35 Doping genetyczny
  prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska 
15.35 - 15.50  Dyskusja 
  Przerwa na kawę 

16.10 - 18.25  SESJA II 
  Powrót do treningu po urazach i kontuzjach 
  Przewodniczący - dr hab. n. med. Marcin Domżalski, 
  dr Marek Krochmalski
16.10 - 16.25 Wspomaganie procesu leczenia urazów w sporcie 
  - rola zespołu terapeutycznego
  dr hab. n. med. Marcin Domżalski, dr n. med. Piotr Grzelak, 
  dr n. med. Jan Sokal 
16.25 - 16.40 Komórki macierzyste - fakty i mity 
  dr Marek Krochmalski
16.40 - 16.55 Analiza wytrzymałości zębów ludzkich oraz kliniczne  
  badania porównawcze ochraniaczy wewnątrzustnych
  dr n. med. Dominika Gawlak 
16.55 - 17.10   Urazy w obrębie jamy ustnej i głowy - zastosowanie  
  ochraniaczy wewnątrzustnych w sportach walki
  lek. dent. Katarzyna Mańka-Malara 
17.10 - 17.25 Pierwsza pomoc w urazach oraz ochrona przed bólem  
  i kontuzjami zębów
  prof. dr. hab. n. med. Joanna Wysoklińska-Miszczuk, 
  dr n. med. Marta Kusa-Podkańska
17.25 - 17.40 Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej kości skokowej 
  przy pomocy komórek macierzystych 
  dr Marek Krochmalski
17.40 - 17.55 Zastosowanie materiałów bioresorbowalnych  
  w chirurgii kolana
  dr Krzysztof Ficek
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17.55 - 18.10 Nowoczesna ortotyka w sporcie wyczynowym
  dr Maciej Nowak 
18.10 - 18.25  Dyskusja 
18.25   Zakończenie obrad
18.45   Uroczysta kolacja 

25 października 2013 r. (piątek)

9.30 - 11.10  SESJA III 
  Zastosowania nowoczesnych technologii do analizy ruchu, 
  dynamiki i wydolności fizycznej sportowca zwiększające 
  efektywność treningu - warsztaty, prezentacja 
  Przewodniczący - dr n. med. Gianluca Padula
9.30 - 10.15  Analiza ruchu i napięcia mięśniowego w profesjonalnym  
  kolarstwie z jednoczesną analizą wydolności sportowca  
  a zapis badania w czasie rzeczywistym
  dr n. med. Gianluca Padula, dr n. med. Piotr Kosielski, 
  dr n. med. Krzysztof Bortnik, dr n. med. Magdalena Frącek-Wojcie- 
  chowska, dr n. med. Karolina Kopacz 
10.15 - 11.00 Omówienie wyników z jednoczasowej analizy ruchu, 
  napięcia mięśniowego i wydolności
  dr n. med. Gianluca Padula, dr n. med. Piotr Kosielski, 
  dr n. med. Krzysztof Bortnik, dr n. med. Magdalena Frącek-Wojcie- 
  chowska, dr n. med. Karolina Kopacz 
11.00 - 11.10  Dyskusja 
  Przerwa na kawę 

11.50 - 12.30  SESJA IV
  Prezentacja zastosowania antropometrii trójwymiarowej  
  w sporcie wyczynowym 
  Przewodniczący - dr n. med. Radosław Zajdel
11.50 - 12.05 Analiza składu ciała jako monitorowanie obciążeń 
  treningowych  
  dr n. med. Radosław Zajdel, mgr. inż. Adam Michalski
12.05 - 12.20 Badanie wzajemnych proporcji fragmentów ciała  
  u sportowców wyczynowych w zależności od uprawianej  
  dyscypliny sportu 
  dr n. med. Radosław Zajdel, mgr Szymon Grzegorczyk
12.20 - 12.30  Dyskusja 
12.30 - 13.15  Lunch 
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13.30 - 14.45  SESJA V  
  Sporty ekstremalne 
  Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas,  
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż 
13.30 - 13.45  Czy ekstremalny wysiłek wytrzymałościowy może stanowić  
  zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka 
  prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas
13.45 - 14.00 Nowoczesne techniki oceny autonomicznego układu  
  nerwowego u sportowców na przykładzie sportów siłowo-  
  wytrzymałościowych
   dr n. med. Paweł Zalewski
14.00 - 14.15 Fizjologiczne granice w sportach ekstremalnych
  dr hab. n. med. Marcin Domżalski 
14.15 - 14.30 Nagła śmierć sercowa u sportowców
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż 
14.30 - 14.45  Dyskusja
14.45 - 14.50  Zakończenie konferecji

Program konferencji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach internetowych  
Organizatorów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - www.umed.pl (zakładka Uczelnia  
i Pracownicy), Izby Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej - www.ciesc.pl 
(zakładka konferencja), Medical Magnus Sp. z o.o. - www.magnusclinic.pl

Miejsce Konferencji
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251
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patronat                                        patron honorowy
Minister Sportu i Turystyki

Polski Związek Piłki Nożnej


