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Dnia 25–26 listopada 2011 r. w Hotelu Novotel
w Szczecinie odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (PTMŚ). „Człowiek–Zdrowie–Środowisko”
połączonej ze Zjazdem Zarządu Głównego PTMŚ.
Tematyką konferencji były aktualne problemy zdrowia środowiskowego i medycyny środowiskowej,
zdrowia publicznego i profilaktyki zdrowotnej,
a także epidemiologii. Konferencja została zorganizowana przez Zakład Zdrowia Publicznego PUM
w Szczecinie, PTMŚ – Zarząd Główny i Oddział
Zachodniopomorski oraz Polskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej (PSEW).
Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyła dr
n. hum. Bożena Mroczek, członkowie: mgr Artur
Kotwas, mgr Dorota Mazurek, mgr Diana Paryska
(PSEW), Ewa Piasecka, Alina Grabowska, Anna
Lebiedź i Małgorzata Skubisz.
Konferencja otrzymała Mecenat Miasta Szczecina
z prawem do korzystania z logotypu, patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie prof. dr
hab. n. med. Przemysław Nowacki, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Zachodniopomorski Inspektor Ochrony Środowiska mgr inż.
Andrzej Miluch, Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Sanitarny lek. med. Jerzy Jakubek oraz
Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, dr n. med. Piotr Z.
Brewczyński.
Konferencja podzielona była na trzy główne
sesje: inauguracyjną, sesje tematyczne obejmujące:
środowiskowe zagrożenia zdrowia; infrastrukturę
środowiska a zdrowie człowieka; stan gleby, wód
i powietrza ich wpływ na zdrowie człowieka; opiekę
środowiskową w zdrowiu i chorobie; cywilizacyjne
zagrożenia zdrowotne uwarunkowane środowiskowo;
zagrożenia środowiskowe a medycyna kliniczna;
żywność i żywienie człowieka oraz dwie sesje plakatowe.
Konferencję w sesji inauguracyjnej otworzyły:
prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas – przewodnicząca Zarządu Głównego PTMŚ i dr hab. n. med.
Beata Karakiewicz prof. nadzw. PUM w Szczecinie
– wiceprzewodnicząca PTMŚ. Po powitaniu gości
i uczestników prof. Beata Karakiewicz złożyła prof.
dr hab. n. med. Krystynie Pawlas gratulacje w związku
z powołaniem na Konsultanta krajowego w zdrowiu
środowiskowym.
Wykłady w sesji inauguracyjnej wygłosili prof.
dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, dr n. med. Krystyna
Radecka Dyrektor Departamentu GIS oraz prof. dr
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hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska Prodziekan WNoZ PUM w Szczecinie.
Moderatorami sesji I tematycznej poświeconej
środowiskowym zagrożeniom zdrowia byli prof. dr
hab. n. med. Janusz Hałuszka oraz prof. nadzw. dr
hab. Leszek Solecki. Sesja rozpoczęła się odczytaniem
przez prof. J. Hałuszkę przesłania do uczestników
X Konferencji, napisanego przez prof. Zbigniewa
Rudkowskiego.
Sesja druga tematyczna, której przewodniczyli
prof. Andriej Szpakov oraz dr inż. Janina Fudała
dotyczyła wpływu infrastruktury środowiska na zdrowie człowieka, poprzedzona była konferencją prasową na temat oddziaływania farm wiatrowych
na zdrowie człowieka. W sesji uczestniczyli również
dziennikarze z czasopism rolniczych, przedstawiciele
PSEW oraz Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energetyce Odnawialnej. Tematykę wpływu farm wiatrowych na zdrowie człowieka przedstawiły prof. dr
hab. n. med. Krystyna Pawlas i dr n. hum. Bożena
Mroczek, bariery w komunikacji społecznej omówiła
dr n. med. Donata Kurpas, a dr inż. Krystyna Kurowska i dr inż. Hubert Kryszk zwrócili uwagę
na znaczenie planowania przestrzennego dla zdrowia
człowieka.
Prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka stwierdził
bezstronnie, że wysoki poziom prac prezentowano
w czasie sesji plakatowych (I i II), moderowanych
przez dr n. med. Jacka Brodowskiego, dr Zdzisława
Brzeskiego oraz dr n. med. Iwonę Pirogowicz.
Uczestnicy konferencji przez dwa dni mogli zapoznać się z 38 plakatami, których autorzy prezentowali zagadnienia zdrowia człowieka, uwarunkowań
środowiskowych zdrowia, profilaktyki, zanieczyszczeń środowiska oraz nutrogenomiki i prawidłowego
żywienia.
Nad przebiegiem trzeciej sesji tematycznej poświeconej żywności i żywieniu człowieka czuwali
dr hab. n. med. Ewa Stachowska prof. nadzw. PUM
oraz w zastępstwie dr n. med. Krystyny Radeckiej –
dr Bożena Mroczek. Uczestnicy wysłuchali miedzy
innymi wykładów: dr hab. n. med. Ewy Stachowskiej
prof. nadzw. PUM na temat nutrogenomiki, mgr
Anny Koprowicz z Polskiego Radia Szczecin o wpływie mediów na promocje zdrowia, a także dr Arlety
Drozd o żywności modyfikowanej genetycznie.
Pierwszy dzień obrad zakończony został uroczystą
kolacją w restauracji Hotelu Novotel, której towarzyszyła wymiana poglądów i opinii o konferencji.
Atmosferę przeżycia artystycznego wprowadził
występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej
„Krąg” pod kierownictwem mgr Mariusza Kowalczyka.
W sobotę uczestnicy wysłuchali wykładów przygotowanych przez prof. Janusza Hałuszkę, dr hab.
n. med. Adama Stefańskiego, prof. Andrieja Shpakova,
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dr Iwonę Rotter, dr Lucynę Sochocką, dr Jolantę
Kucharską-Mazur, dr inż. Jana Sobótkę. Sesję moderowali dr hab. n. med. Adam Stefański i dr n.
tech. Agnieszka Wlazło. Wykłady kończące dwudniową konferencję dotyczyły środowiskowych
uwarunkowań zdrowia przedstawionych przez prof.
Ireneusza Całkosińskiego, dr hab. Zofię Sadecką,
mgr Agnieszkę Popadowską a także przez dr n.
med. Tomasza Olszowskiego, który przedstawił wyniki badań dotyczących zainteresowania wybranymi
problemami środowiskowymi wśród internautów
z wykorzystaniem narzędzia statystyki wyszukiwarki
Google. Aspekty opieki środowiskowej w zdrowiu
i chorobie zaprezentowane zostały przez mgr Marię
Jasińską i mgr Anetę Sepioło.
Dr n. med. Jacek Brodowski podsumował sesje
plakatowe, wskazując na wysoki poziom prezentowanych prac, a wyróżnionym autorom prac wręczył
nagrody od Prezydenta Miasta Szczecina.
Przewodnicząca Zarządu Głównego PTMŚ prof.
dr hab. n. med. Krystyna Pawlas i Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego dr Bożena Mroczek, dokonały podsumowania X Konferencji PTMŚ, podziękowały wszystkim uczestnikom oraz organizatorom, jak również sponsorom, którzy przyczynili
się zapewnienia wysokiego poziomu konferencji.
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