Głos Zarządu

Przed XVIII Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbędzie się w Poznaniu w dniach
18–20 maja 2017 roku. Stolica Wielkopolski już po raz
trzeci będzie gościć lekarzy i pielęgniarki z całego kraju
zainteresowanych diabetologią i opieką nad osobami
z cukrzycą. Najważniejsze wydarzenie naukowe w kalendarzu polskiej diabetologii pierwszy raz w Poznaniu
miało miejsce w 1993 roku, kolejne w 2009 roku. Mamy
nadzieję, że spotkanie w 2017 roku będzie doskonałą
okazją do przedyskutowania kluczowych problemów
współczesnej diabetologii.
Miejscem obrad są Międzynarodowe Targi Poznańskie, które szczycą się 95-letnią historią i zachwycają
nowoczesnym Centrum Kongresowym z przepiękną
widowiskową salą Ziemi.
Program naukowy Zjazdu obejmuje tematy wywodzące się z nauk podstawowych, badań klinicznych
oraz praktyki klinicznej i doświadczeń ekspertów.
W trakcie Uroczystości Otwarcia Zjazdu tradycyjnie
zostaną wygłoszone dwa wykłady, będące nagrodami
Zarządu Głównego PTD honorującymi znaczny dorobek, doświadczenie i osiągnięcia. W tym roku wykład
im. Mieczysława Wierzuchowskiego wygłosi dr hab.
med. Magdalena Szopa, a wykład im. Jakuba Węgierko — prof. dr hab. med. Edward Franek. Uroczystość
Otwarcia Zjazdu, która odbędzie się w Sali Ziemi,
z założenia ma obfitować w miłe niespodzianki i być
radosnym doznaniem pozostającym w pamięci. Na
pewno warto w niej uczestniczyć. W programie Zjazdu
wyróżniono sesję plenarną Gości Honorowych. Odbędzie się ona w piątek rano — opłaca się więc wcześnie
wstać, by na niej być. Zaproszonymi do wygłoszenia
wykładów honorowych są prof. Stefan Grajek i prof.
Jacek Imiela. O wyborze zadecydował fakt wielkiego
formatu dokonań naukowych i klinicznych, talent wykładowy oraz wspólne działania na rzecz diabetologii.
Prof. Stefan Grajek — wybitny kardiolog, maestro
hemodynamiki i artysta w myśli twórczej znaczącej
postęp w medycynie. Prof. Jacek Imiela — specjalista
chorób wewnętrznych i nefrologii, konsultant krajowy
z dziedziny chorób wewnętrznych i prezes Towarzystwa
Internistów Polskich. Wśród bardzo wielu publikacji

Pana Profesora można znaleźć m.in. niezwykłą książkę
„Medycyna, moja miłość: opowieści lekarza”.
Na Zjeździe w Poznaniu będziemy gościć także
prof. Mariana Rewersa ze Stanów Zjednoczonych, prof.
Andrea Scaramuza z Włoch i prof. Fidelma Dunne
z Irlandii. Program naukowy obejmuje m.in. sesje:
Konsultanta krajowego z diabetologii, Redaktora
Naczelnego Clinical Diabetology, sekcji pediatrycznej,
powikłań ocznych, powikłań nerkowych, położniczej,
społeczno-edukacyjnej, diabetologiczno-kardiologicznej, badań podstawowych i genetyki, zespołu stopy
cukrzycowej, szkoły pompowej PTD. W tradycję wpisuje się już sesja laureatów Nagród PTD z poprzednich
lat, tym razem wykładu im. Jakuba Węgierko, oraz
sesja ciekawych przypadków klinicznych. Ważną sesją,
podkreślającą działania zespołu terapeutycznego,
jest Sesja Pielęgniarska. Prezentacja prac naukowych
odbędzie się w 4 sesjach prezentacji ustnych oraz
sesji plakatowej. Krótką charakterystykę programu
naukowego dopełniają sesje firmowe, które zwykle
przyciągają atrakcyjnością podejmowanych aktualnych i nowych tematów. Program naukowy Zjazdu
zapowiada się atrakcyjnie i mamy nadzieję, że spełni
oczekiwania Uczestników.
Udział w Zjeździe PTD to nie tylko pogłębianie
wiedzy, wymiana poglądów i dzielenie się własnym
doświadczeniem klinicznym, ale także ożywienie towarzyskie i radowanie się możliwością bycia razem,
w miejscu szczególnym, w stolicy Wielkopolski, w Poznaniu — mieście, które zaciekawia historią, olśniewa
przyrodą i daje tchnienie nowoczesności.
Poznań to miasto z bogatą historią, sięgającą IX/X
wieku. W ramionach rzek Warty i Cybiny na Ostrowie
Tumskim książę Mieszko I założył gród, który stał się
kolebką Państwa Polskiego. W tamtych czasach stolica
Państwa była tam, gdzie przebywał władca z dworem,
dlatego zarówno Poznań, jak i nieodległe Gniezno to
gniazda Orła Białego i Biało-Czerwonej.
W nawiązaniu do historii planujemy połączyć oba
miasta. To właśnie w Gnieźnie zostaną zorganizowane
Pierwsze Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Piłce Nożnej. To wydarzenie sportowe będzie
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satelitarne do Zjazdu Naukowego PTD i odbędzie się
w ostatni weekend kwietnia. Rozgrywki 23 zgłoszonych
z całej Polski drużyn odbędą się w 3 kategoriach wiekowych w pięknym obiekcie sportowym w Gnieźnie.
Czas zabawy sportowej będzie również wykorzystany edukacyjnie i naukowo. Mistrzostwa to promocja
aktywnego stylu życia oraz motywacja do systematycznego treningu i integracja tych wszystkich, którzy kochają sport i piłkę nożną. Hasłem przewodnim turnieju

jest „kopnij cukrzycę”, tzn. pokaż, że mając cukrzycę,
zagrasz o Mistrzostwo Polski. Również w trakcie Zjazdu
będziemy ułatwiać uczestnikom aktywność ruchową,
do czego już dziś zachęcamy.
Droga Koleżanko, Drogi Kolego, nie może Ciebie
zabraknąć w Poznaniu.
Warto być na Zjeździe Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego w Poznaniu i przekonać się, że
CUKRZYCA WARTA JEST POZNANIA.
W imieniu Organizatorów
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

