Wdniach25-26czerwcabr.,wCentrumOlimpijskimwWarszawie,odbyłsię

KONGrES NAuKOWy
POLSKIEGO TOWArZySTWA
MEdyCyNy SPOrTOWEJ
nt.

rOLA MEdyCyNy SPOrTOWEJ W SPOrCIE
dZIECI I MłOdZIEży.
AKTyWNOŚć ruCHOWA W PrOFILAKTyCE
I LECZENIu CHOróB CyWILIZACyJNyCH
OrganizatoremwydarzeniabyłoPolskieTowarzystwoMedycynySportowej,wewspółpracyz FundacjąEdukacjiMedycznej,PromocjiZdrowia,Sztukii Kultury„ArsMedica”,
licznymiTowarzystwamiNaukowymi,PolskimKomitetemOlimpijskim,OkręgowąIzbą
Lekarskąw Warszawie,a takżewielomaorganizacjami,stowarzyszeniamii instytucjami
rządowymii pozabudżetowymi.
W skład Komitetu Honorowego weszli (w kolejności alfabetycznej): Adam Giersz
(Minister Sportu i Turystyki), Hanna Gronkiewicz-Waltz (Prezydent m.st. Warszawy),
Katarzyna Hall(MinisterEdukacjiNarodowej),EwaKopacz(MinisterZdrowia),Jacek
Kozłowski (Wojewoda Mazowiecki), Barbara Kudrycka (Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego), Grzegorz Lato (Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej), Adam Struzik
(MarszałekWojewództwaMazowieckiego)i MieczysławSzatanek(PrezesOkręgowejIzby
Lekarskiej).
W bieżącymrokuzainicjowana zostałaogólnopolskaakcjainformacyjno-edukacyjna,
mającana celupoprawęświadomościspołecznejw zakresierolii znaczeniaaktywności
ruchowejw profilaktycei leczeniuchoróbcywilizacyjnych(m.in.schorzeniakardiologiczne,
ortopedyczne,astma,chorobyukładuhormonalnego,nerwowegoi in.),w którejnurt
doskonalewpisałosięczerwcoweprzedsięwzięcie.
Wykorzystującfakt,żew roku 2010odbyłysiękolejnezimoweIgrzyskaOlimpijskie
i Paraolimpijskie,a aktualnietrwająMistrzostwaŚwiataw piłcenożnej,uznano,żemożna
liczyćna większezainteresowaniesportemwśródnaszychrodaków.W związkuz tym
organizatorzyKongresuprzygotowalilicznedziałanianaukowo-dydaktyczne,których
zadaniembyłanietylkodyskusjanaukowanad sportemwyczynowym,aletakżesportem
i szerokorozumianąaktywnościąruchowąspołeczeństwa,sportemszkolnym(dzieci
i młodzieży),rekreacyjnymi masowym.
Należysystematycznieuświadamiaći powtarzać,żeodpowiedniodawkowana aktywność ruchowa, w każdym wieku i na każdym etapie rozwoju człowieka, to najtańszy
i najprostszyśrodekzwiększającywszechstronnemożliwościadaptacyjnei odpornościoweustroju.W dalszymciągujednakświadomośćroli,jakąmożeodegraćaktywność
ruchowaw utrzymaniuzdrowia,prewencjirozlicznychchoróbi skutecznymichleczeniu,
nie jest powszechna i doceniana ani przez lekarzy (specjalistów, lekarzy pierwszego
kontaktu)i pozostałychpracownikówsłużbyzdrowia,trenerówi działaczysportowych,
urzędnikówpaństwowychdecydującycho przydzialeśrodkówna rozwóji popularyzację
tego elementu promocji zdrowia, ani przez społeczeństwo – czyli nas wszystkich
– potencjalnychpacjentów.Z pełnąświadomościąi naciskiemmożnaw tymmiejscu

stwierdzić,żezapadalnośćna chorobycywilizacyjne,ichprzebiegi statystykaśmiertelności pozostają od lat w ścisłej korelacji z uderzająco niskim poziomem aktywności
fizycznejpolskiegospołeczeństwa.
Wartow tymmiejscupodkreślić,żetematykadwóchsesjinaukowychpoświęcona
byłamedycyniesportowejw piłcenożnej.MistrzostwaŚwiataw tejdyscypliniesportu
w rPAoznaczająpromocjępiłkinożnejw większościregionówświata.Tematpanelu
wydawałsięwięcbardzoaktualny.reprezentacjaPolskiniewystartowaław tejimprezie,
co, poniekąd, mogło być efektem trudnej sytuacji w polskiej piłce nożnej, konfliktu
międzywładzamiPZPNa kibicami,czysłabychwynikównaszychklubówi miernego
poziomupolskiejligi.A możeprzyczyntakiegostanurzeczynależałobyposzukaćtakże
w samymprocesietreningowymnaszychpiłkarzy,ichwydolności,kondycjifizycznej
i staniezdrowia?W tympomocna możeokazaćsięmedycyna sportowa!
Piłkanożnajestwciążnajbardziejpopularnymw Polscei najchętniejuprawianymprzez
dziecii młodzieżsportem.Jednocześnie,po zlikwidowaniuopiekilekarskiejw szkołach,
brakujejednolitegosystemuopiekimedycznejdladziecii młodzieży.dlategoporuszone
podczas Kongresu aspekty wydają się istotne i interesujące dla lekarzy sportowych
i naukowcówzajmującychsięsportem,trenerów,trenerówodnowyczynauczycieliwychowaniafizycznego.Zagadnieniateomawianebyłyprzezlekarzyz KomisjiLekarskiej
PZPNorazinneosobyzwiązaneześrodowiskiemnaukowym,medycznymi sportowym.
TegorocznyKongresNaukowyPTMSpołączonybyłz Jubileuszem XXV-leciaistnienia
czasopisma„Medycyna Sportowa”– oficjalnegoorganuPolskiegoTowarzystwaMedycyny
Sportowej,najstarszegoperiodykunaukowegow Polscepoświęconegointerdyscyplinarnejdziedzinie,jakąjestmedycyna sportowa,kontynuatoraideiwydawanegoprzed
II-gąwojnąświatową„PrzegląduSportowo-Lekarskiego”.uroczysteobchodyJubileuszu
powiązano z wręczeniem, podczas inauguracji Kongresu, odznaczeń resortowych
najbardziej zasłużonym przedstawicielom polskiej medycyny sportowej. Moment ten
uświetnili obecnością przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa
EdukacjiNarodoweji MinisterstwaZdrowia,wręczającodznaczenia:„Za zasługidlasportu”,
„Medal Komisji Edukacji Narodowej”, „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (lista osób
odznaczonych– w załączniku).
KongresNaukowyPolskiegoTowarzystwaMedycynySportowejbyłprzedsięwzięciem
o wysokiejrandzenaukowej(tematykaKongresuobejmowałazagadnieniaz różnych
dziedzin medycyny i nauk pozamedycznych), dużym wymiarze organizacyjnym (450
uczestnikówi zaproszonychgości)i wyjątkowymprzesłaniuogólnospołecznym.Spotkali
się na nim lekarze, naukowcy, a także trenerzy i działacze sportowi. Wybrane sesje
naukoweprowadzilizaproszeniprzedstawicielewybranychTowarzystwNaukowych.
Kongresowitowarzyszył 1-dniowyKurs„ABCmedycynysportowej”nt.„dozwolone
i niedozwolonewspomaganiewysiłku”(w ramachubieganiasięo certyfikatPolskiego
TowarzystwaMedycynySportowej).
Poziomnaukowyi szkoleniowyspotkania,zaproszenido udziałuGościei Wykładowcy,
w większościnajwybitniejsiprzedstawicielenaukmedycznychi środowiskasportowego,
bogatyi różnorodnyprzekrójzawodowyuczestników,a takżeznaczącywymiari przesłanieprospołecznesprawiły,żeKongres,zgodniez licznymiopiniami,którenadeszły
do organizatorów,zakończyłsięsukcesem.

