KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE NAUKOWE
DOTYCZĄCE WPŁYWU ZANIECZYSZCZEŃ
POWIETRZA NA ZDROWIE
OPUBLIKOWANE W 2016 R. W CZASOPISMACH
ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH
Jesteś lekarzem, inżynierem, ekspertem z zakresu ochrony
środowiska lub inną osobą zajmującą się problematyką
zanieczyszczeń powietrza?

Przygotowalismy dla Ciebie konkurs „Dum spiro spero” o nagrodę
Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Chorych na Astmę, Alergię i POChP, na najlepsze prace naukowe
dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie opublikowane
w 2016 roku w czasopismach zagranicznych i krajowych.

NAGRODY?
Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi oraz
okolicznościowymi statuetkami. Dodatkowym bonusem będzie
zaproszenie do wykładu na temat stanowiący treść nagrodzonej publikacji
podczas VII konferencji naukowej „Dum spiro spero” w kwietniu
2017 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym (to nagroda istotna dla
pracowników naukowych zainteresowanych rozwojem naukowym).

ORGANIZATORZY?
Wojskowy Instytut Medyczny i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych
na Astmę, Alergię i POChP od 2010 r. organizują konferencje naukową
„Dum spiro spero” poświęconą pamięci gen. bryg. dr. hab. n. med.
Wojciecha Lubińskiego, lekarza Prezydenta RP, który towarzyszył Lechowi
Kaczyńskiemu w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Od 2016 r. częścią konferencji jest konkurs na prace naukowe „Dum spiro
spero” na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

KIEDY FINAŁ?
Wręczenie nagród nastąpi podczas VII konferencji naukowej „Dum Spiro
Spero”, która odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w WIM w Warszawie.

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
Są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska i są szkodliwe
dla zdrowia. W Polsce problem jakości powietrza zaznacza się na tle
Europy szczególnie silnie, zaś badań nad skutkami takiego narażenia
prowadzi się w naszym kraju zbyt mało, niezbędne jest systematyczne
zwiększanie świadomości społecznej w zakresie skutków zdrowotnych
narażenia na zanieczyszczenia powietrza. Konferencja i realizowany w jej
ramach konkurs stanowią jeden z przejawów takich działań.
Od 2010 r. organizujemy konferencję skupiającą ekspertów,
naukowców i praktyków, którzy wspólnie podejmują badania w zakresie
współczesnych problemów zdrowotnych jakimi są choroby cywilizacyjne
oraz wykazują zależności między zanieczyszczeniem powietrza
a poziomem zdrowia i jakością życia człowieka.

PŁK DR HAB. N. MED. WOJCIECH LUBIŃSKI
Urodził się w 1969 r. w Rykach. W latach 19881994 r. studiował na Wydziale Lekarskim
WAM w Łodzi. Po stażu podyplomowym
w szpitalu przy Szaserów w Warszawie,
trafił do jednostki wojskowej w Ostródzie,
następnie do Wojskowego Szpitala Gruźlicy
i Chorób Płuc w Otwocku.
W 2000 r. otrzymał tytuł specjalisty chorób
płuc i został starszym asystentem Kliniki
Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii
i Alergologii CSK WAM.
Interesował się mechaniką oddychania,
prowadził prace nad wykorzystaniem badań
czynnościowych w diagnostyce chorób płuc. Ich efektem był, obroniony
w 2000 r., doktorat „Badania czynnościowe oddychania u zdrowych
młodych mężczyzn w Polsce (1993-1998)”. W 2005 r. został adiunktem
Kliniki, w 2006 r. – lekarzem Prezydenta RP, a w 2008 r. - Zastępcą
Komendanta CSK MON. 24 lutego 2010 r. otrzymał stopień doktora
habilitowanego. Pośmiertnie awansowany na stopień generała brygady.

WIDEORELACJE Z POPRZEDNICH KONFERENCJI,
ZAWIERAJĄCE PEŁNE ZAPISY WYKŁADÓW, ZNAJDZIESZ
NA KANALE WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO

Kanał Wojskowego Instytutu Medycznego na You Tube jest ogólnodostępny, korzystanie
nie wymaga rejestracji.
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