
W dniach 19-20 listopada 2010 r. w Hotelu GROMADA w Warszawie odbył

się  X  Jubileuszowy Interdyscyplinarny  Kongres  Naukowy nt.  „Przewlekłe  zespoły

bólowe narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych”.

Organizatorami  wydarzenia  były:  Fundacja  Edukacji  Medycznej,  Promocji

Zdrowia,  Sztuki  i  Kultury  „Ars  Medica”,  redakcja  czasopisma  „Ortopedia

Traumatologia Rehabilitacja”,  Katedra i  Klinika Ortopedii i  Traumatologii Narządu

Ruchu  oraz  Katedra  i  Klinika  Rehabilitacji  Warszawskiego  Uniwersytetu

Medycznego,  Wyższa  Szkoła  Fizjoterapii  we  Wrocławiu,  Zakład  Rehabilitacji

Oddziału  Fizjoterapii  II  Wydziału  Lekarskiego  WUM  oraz  Fundacja  Rozwoju

Medycyny Sportowej.

Do współpracy przy tworzeniu i realizacji Kongresu po raz kolejny udało się

zaprosić  Konsultantów  Krajowych,  Prezesów  i  członków  zarządu  Towarzystw

Naukowych  związanych  z  tematem  spotkania,  tj.:  Polskiego  Towarzystwa

Rehabilitacji,  Polskiego  Towarzystwa  Fizjoterapii,  Polskiego  Towarzystwa

Ortopedycznego  i  Traumatologicznego  oraz  Polskiego  Towarzystwa  Medycyny

Sportowej.

W  Kongresie  wzięło  udział  ponad  370  uczestników,  wykładowców  

i  zaproszonych gości.  Przeprowadzono 4 sesje  plenarne,  wygłoszono 31 referatów.

Spotkanie, tradycyjnie już, zakończył tzw. okrągły stół, podczas którego dyskutowano

nt. przewlekłych zespołów bólowych narządu ruchu u młodzieży i młodych dorosłych

jako istotnego problemu interdyscyplinarnego.

Jubileusz powiązano z wręczeniem, podczas inauguracji Kongresu, odznaczeń

resortowych  „Za  zasługi  dla  ochrony  zdrowia”  oraz  „Medalu  Komisji  Edukacji

Narodowej”  kolegom  najbardziej  zasłużonym  dla  organizacji  wszystkich

dotychczasowych  kongresów  interdyscyplinarnych  (lista  osób  odznaczonych  

w załączniku).

Kolejnym  ważnym  punktem  było  ogłoszenie  laureatów  cyklicznego  już

konkursu  „Praca  Roku”,  którego  inicjatorem  jest  dwumiesięcznik  „Ortopedia

Traumatologia Rehabilitacja” (OTR). Zwycięzcom i wyróżnionym nagrody wręczyli

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski i dr n. med. Dariusz Białoszewski – Redaktor

Naczelny OTR.



X Jubileuszowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy był przedsięwzięciem  

o wysokiej randze naukowej i dużym wymiarze organizacyjnym. Zamknął on, razem 

z  kończącą  się  „Dekadą  Kości  i  Stawów”,  obecną  linię  merytoryczną  Kongresów

Interdyscyplinarnych,  których  celem  było  stworzenie  platformy  służącej  wymianie

poglądów  oraz  doświadczeń  pomiędzy  naukowcami  i  praktykami  (lekarzami  

i fizjoterapeutami).

Poziom  naukowy  i  szkoleniowy  spotkania,  zaproszeni  do  udziału  Goście  

i Wykładowcy, w większości najwybitniejsi przedstawiciele nauk medycznych oraz

bogaty i różnorodny przekrój zawodowy Uczestników sprawiły, że Kongres, zgodnie 

z  licznymi  opiniami,  które  nadeszły  do  organizatorów,  zakończył  się  sukcesem  –

zarówno naukowym, jak i organizacyjnym.


