SPRAWOZDANIE
W dniach 1-2 lipca 2011 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się
I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa czasopisma „Medycyna Sportowa”
pt. „Medycyna sportowa w grach zespołowych”.
Organizatorami wydarzenia były: redakcja czasopisma „Medycyna Sportowa”,
Komisja Medyczna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Oddział Warszawski Polskiego
Towarzystwa Medycyny Sportowej, Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki
i Kultury ARS MEDICA, Fundacja Rozwoju Medycyny Sportowej, Medical Magnus Clinic,
Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu i Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej.
Stołeczne Centrum Olimpijskie gościło w swych progach wielu lekarzy,
przedstawicieli nauk związanych ze sportem, działaczy związkowych, fizjoterapeutów,
a także trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego.
W dziesięciu, zróżnicowanych tematycznie sesjach naukowych poruszono kilka
kluczowych, w kontekście tematu wiodącego, zagadnień – począwszy od wybranych
aspektów fizjologii i biochemii wysiłku, medycyny w sporcie dzieci i młodzieży, żywienia
i suplementacji w grach zespołowych, psychologii, poprzez odrębności sportu kobiet w grach
zespołowych, zespoły przetrenowania i przewlekłego zmęczenia, homeopatię, profilaktykę,
diagnostykę i leczenie urazów, rehabilitację praktyczną schorzeń i obrażeń narządu ruchu, aż
po tematy wolne. Wygłoszono ponad czterdzieści referatów.
Wspomnianym sesjom towarzyszyła wystawa, w której udział wzięły następujące
firmy: Accuro-Sumer/Chattanooga (producent i dystrybutor sprzętu do fizjoterapii,
rehabilitacji i odnowy biologicznej), Acta Balneologica (czasopismo naukowo-edukacyjne
poświęcone leczeniu uzdrowiskowemu), Bauerfeind AG (producent i dystrybutor implantów,
protez, pończoch uciskowych i wkładek do obuwia), Boiron (produkty homeopatyczne), BTL
Polska (sprzęt medyczny i rehabilitacyjny), Domowe Sanatorium (fotele masujące), EEG
Instytut (centrum medyczno-neuropsychoterapeutyczne), Estheticpharma (medycyna
estetyczna, ortopedia), Gamed (terapia falą uderzeniową), Konsorcjum EIB S.A – PWS
Konstanta S.A (ubezpieczenia), Kriomedpol (producent urządzeń do kriochirurgii
i krioterapii), Medical Diagnostic System (dystrybutor diagnostycznego i terapeutycznego
sprzętu medycznego), Oceanic (producent kosmetyków), Olimp Laboratoires (producent
suplementów diety i witamin), Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej, Kriosystem
(producent i dostawca komór kriogenicznych), Quisser Pharma (m.in. preparaty z serii
Doppelherz), Red Bull (napoje energetyczne), Technomex (sprzęt rehabilitacyjny), Vitafon
PL Leonids Berkovics (dystrybutor urządzeń do fizykoterapii medycznej).
W pierwszym dniu obrad, mimo niesprzyjającej aury, rozegrane zostały
X. Jubileuszowe Mistrzostwa Polski w Ringo dla Lekarzy i innych profesji Ochrony Zdrowia.
(rozszerzone sprawozdanie zawierające m.in. wyniki zawodów w ringo, zdjęcia z Konferencji
itp. – w przyszłym tygodniu)

