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Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na pierwszą konferencję nowego cyklu
nMedycyna2018+.
Zamierzamy stworzyć cykliczną imprezę naukową, badawczą i dydaktyczną określającej stan
wiedzy medycznej i zaawansowania technik medycznych w obszarze technologii przemysłu
4.0. Pierwsza konferencja będzie zatem sygnowana dodatkiem 2018+, gdzie rok i znak dodatni
sygnalizują fuzję teraźniejszości i przyszłości.
nMedycyna (nowa medycyna) jest nową w bieżącym roku. Za rok będzie medycyną przeszłości.
Tak szybkie i dynamiczne zmiany technologii są specyficznym wyzwaniem i nowym obowiązkiem
lekarza i instytucji medycznych. Istnieje szeroko rozumiany etyczny obowiązek stosowania
wszystkiego co przydatne – i szczególnie co nowe – jeśli to może przyczynić się do poprawy
zdrowia pacjenta i jakości jego życia.
Chcemy co roku – w październiku lub listopadzie – podsumować „na czym stoimy” i jakie są
najbliższe plany i pomysły na nowe technologie medyczne. Pierwsza konferencja będzie
podsumowaniem pierwszego roku działania Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, nowego
i innego – taką mamy nadzieję – wydziału medycznego kształcącego przyszłych lekarzy.
Konferencja będzie się odbywała co roku w auli głównej Uczelni Łazarskiego. Instytut Neuronauki
i Medycyny Cybernetycznej WMUŁa jest animatorem konferencji i całego cyklu porządkującego
i definiującego nMedycynę. Jesteśmy grupą pasjonatów implementacji klinicznej nowych
technologii medycznych, co w nowatorski sposób będzie realizowane na naszym Wydziale. Stąd
też – z naszego zespołu który wciąż dynamicznie się tworzy i rozwija – pochodzą w większości
organizatorzy konferencji.
Komitet organizacyjny i naukowy będą stanowili członkowie INiMC oraz osoby związane
z Wydziałem Medycznym, Komitetem Naukowym i Radą Progamową będzie sterowała pani dr
Małgorzata Gałązka-Sobotka. Patronem konferencji będzie Prezydent UŁa – pan Juliusz Madej.
Chcemy by na naszej konferencji pojawili się lekarze, fizycy, informatycy, cybernetycy,
przedsiębiorcy, ludzie nauki i organizatorzy systemu ochrony zdrowia. Chcemy przedstawić
wielopoziomowe rozwiązania dla ochrony zdrowia: może nie na dziś, ale na pewno na jutro lub
pojutrze. Wierzymy, że wspólnie możemy poprawić jakość medycyny.
I dlatego zaczynamy niezwłocznie.

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Piotr Zwoliński
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O organizatorach
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>> O organizatorach
Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej UŁa

Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego
to pierwsza taka jednostka w skali całego kraju.
Nauczanie dyscyplin neuronauki (neurologia, psychiatria, neurochirurgia, neuropsychologia,
neuroobrazowanie i inne) będzie prowadzone na Uczelni Łazarskiego w ramach 10 semestrów
nauczania medycyny w module PBL. W ramach jednostki przygotowano ambitny i przełomowy
program ponad 1500 godzin (zajęcia obowiązkowe i fakultety) dla studentów. W planie
liczne laboratoria, ćwiczenia, zajęcia przemysłowe i aż 800 godzin zajęć klinicznych. Wspólne
działania badawczo-rozwojowe zaczną się już w 2018 roku. Naszą misją jest tworzenie nowej
nMedycyny2018+, nowych gałęzi technologii medycznych i grupy nowych lekarzy4.0.
To wyzwanie i misja nadchodzących czasów.

Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka
w Warszawie i druga w Polsce.
Tym, co wyróżnia studia lekarskie na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, jest
indywidualizacja procesu nauczania i wynikający z tego elitarny charakter kierunku. Zajęcia
są prowadzone w małych grupach z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych
i rozwiązań technologicznych.
Wysoki poziom nauczania oraz możliwość zapoznania się z codzienną praktyką lekarską zapewnia
kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem
w najlepszych szpitalach klinicznych i nieklinicznych oraz przychodniach
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>>Komitet Organizacyjny
W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji wchodzą pracownicy i współpracownicy Ośrodka
Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego.

dr n. med. Piotr Zwoliński
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

lek. Natasza Blek
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

dr n. hum. Paweł Olszewski
Dziekan Wydziału Lekarskiego

dr hab. Beata Majkowska-Zwolińska
Komitet Organizacyjny
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lek. Maja Kopytek-Beuzen
Komitet Organizacyjny

>> Komitet Naukowy
i Rada Programowa

Z uwagi na cykliczny charakter konferencji, planowane jest powołanie Rady Progamowej, której
zadaniem będzie coroczne ustalenie obszarów tematycznych podejmowanych na konferencji.
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Przewodnicząca Komitetu Naukowego, Dyrektor Centrum
Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Maciej Banach – Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik
Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Katedry Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego UM w Łodzi
ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski – Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach – Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej
Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,
prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna – Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
Michael S. Czekajlo, MD, PhD – Medical Director. Hunter Holmes MCGuire Center for Simulation
and Healthcare Innovation, Professor Critical Care Medicine Departament of Anasthesiology Virginia
Commonwealth University
prof. dr hab. n. fiz. Piotr Durka – Zakład Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego
prof. nzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie
prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki – Konsultant Krajowy d/s Medycyny Nuklearnej, Prezes Polskiego
Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
dr n. med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk – Prodziekan Wydziału Medycznego ds. studenckich,
Uczelnia Łazarskiego
prof. nzw. dr hab. n. med. Beata Majkowska-Zwolińska – Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej
Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego
prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz – Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
dr n. hum. Paweł Olszewski – Dziekan Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego
prof. dr hab. med. Marcin Roszkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski – Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i
Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
prof. dr hab. med. Jarosław Sławek – Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
prof. dr hab. n. med. Agata Szulc – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dr hab. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Uczelnia Łazarskiego
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski – Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej
dr n. med. Piotr Zwoliński – Sekretarz Komitetu Naukowego, Kierownik Instytutu Neuronauki i Medycyny
Cybernetycznej Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego
prof. dr hab. n. fiz. Jarosław Żygierewicz – Kierownik Zakładu Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
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O wydarzeniu

“W gruncie rzeczy medycyna to bardzo
humanistyczna nauka.”
prof. Andrzej Szczeklik
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lekarz, naukowiec , filozof medycyny
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>> Tematyka
Program konferencji opiera się na sześciu kluczowych obszarach wymienionych
w raporcie przygotowanym przez firmę doradczą PwC “Pacjent w świecie cyfrowym”:
•

szybkie systemy komunikacji,

•

oprogramowanie i aplikacje,

•

rozwinięte urządzenia medyczne,

•

narzędzia sztucznej inteligencji,

•

narzędzia data mining,

•

inteligentna elektronika „wearables”.

Plan wystąpień:
• szybkie systemy komunikacji - rozwiązania telemedyczne i nowoczesna technologia kontaktu
pacjent-lekarz.
• oprogramowanie i aplikacje – poszukamy poważnych rozwiązań medycznych i spróbujemy
zdefiniować specyficzny „system operacyjny” do diagnostyki i terapii.
• rozwinięte urządzenia medyczne – podejmiemy próbę prezentacji najnowszych urządzeń
medycznych wykorzystujących najnowsze technologie cyfrowe i cybernetyczne
• narzędzia sztucznej inteligencji – aplikacje i rozwiązania wspomagające proces diagnostyczny
i terapeutyczny są najgorętszym obecnie tematem i największą potrzebą technologii ochrony
zdrowia. Czy już to mamy?
• narzędzia data mining – określimy czy można już unifikować systemy przeszukiwania i wykrywania
zjawisk w medycznych obszarach BigData, bo z pewnością to musi stać się standardem
• inteligentna elektronika „wearables” – chcemy monitorować pacjenta stale i wygodnie.
Jednocześnie go nie inwigilując. Zastanowimy się jak to zrobić.
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>> Plan spotkania
Piątek, 26 października 2018 r.
8:00-10:00

Rejestracja uczestników

9:00-9:45

Rozpoczęcie hackathonu

9:45-10:00

Wstęp do konferencji - dr n. med. Piotr Zwoliński

10:00-10:30

dr n. med. Piotr Zwoliński - Fuzja telemedycyny i zastosowań sztucznej
inteligencji - projekt NeuroTerminal

10:30-11:00

prof. dr hab. n. fiz. Piotr Durka - Interfejsy mózg-komputer

11:00-11:30

Michael S. Czekajlo, MD, PhD - Systemy symulacji w nauczaniu medycyny

11:30-12:00

prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki - Przyszłość obrazowania

12:00-12:45

Prelegent firmy MedTronic - Innowacje w opiece nad pacjentami z udarem
niedokrwiennym

12:45-13:45

Prelegent firmy IBM - Zastosowanie systemu IBM Watson w medycynie

13:45-14:30

Lunch

14:30-15:00

Michał Kwieciński, PwC Polska - Przegląd zastosowań AI
w medycynie i branży ochrony zdrowia. Omówienie wykorzystywanych
metod na przykładzie rozpoznawania zapalenia płuc na zdjęciach RTG

15:00-15:30

ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski - Stan obecny i perspektywy rozwoju
biosensorów
Technologie na rzecz wartości zdrowotnej - debata ekspercka

15:30-16:15

16:15-16:45

moderacja:
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
paneliści:
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach,
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski,
prof. dr hab. med. Jarosław Sławek,
prof. nzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki,
prof. dr hab. n. med. Agata Szulc,
dr hab. n. med. Maciej Niewada

Hackathon: wyniki i nagrody
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>> Partnerzy
Komitet Honorowy

Partner merytoryczny

Patronaty medialne

Partnerzy
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Wydarzenia
towarzyszące

“Nie ma chorób nieuleczalnych,
niedostateczna jest tylko nasza wiedza.”
prof. Julian Aleksandrowicz
lekarz, naukowiec , filozof medycyny
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>> Targi StartUp Fair
Targi „StartUp Fair” to wydarzenie, które umożliwi uczestnikom zapoznanie się
z najciekawszymi start-up’ami działającymi w obszarze nowoczesnej medycyny.
To również okazja do zaprezentowania się dla organizacji pozarządowych i innych
inicjatyw działających na rzecz nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia.

Zapraszamy partnerów medyczno-technologicznych
Targi “StartUp Fair” połączone będę z całodzienną prezentacją stoisk partnerów
wydarzenia. Pragniemy zaprosić:
• producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego,
• deweloperów aplikacji medycznych,
• osoby rozwijające start-up’y medyczne,
• przedstawicieli klastrów i organizacji zrzeszających podmioty działające na rzecz
innowacji w ochronie zdrowia,
• fundacje wspierające innowacje w ochronie zdrowia.

>> Hackathon
Programiści, lekarze oraz naukowcy z obszaru biologii, medycyny i fizyki zmierzą się
z wyzwaniami stawianymi podczas hackathonu, który odbędzie się w czasie trwania
konferencji.
Hackathon to impreza, podczas której na określony krótki czas zbierają się specjaliści
z różnych branż i środowisk w celu wytworzenia rozwiązań przedstawionych
problemów.
Planem tegorocznego hackatonu jest stworzenie roboczej propozycji cyfrowego opisu
zjawisk subiektywnych: bólu, węchu i lęku.
W hackatonie wezmą udział zaproszeni lekarze, studenci Wydziału Medycznego
Uczelni Łazarskiego oraz informatycy i technicy z instytucji pracujących nad
wdrożeniem technik cyfrowych i cybernetycznych do medycyny - Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.
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Dziękujemy.

Dziękujemy.

