
 

 

Poznań, 02.03.2022 

Protokół z zebrania Zarządu PPOS 

 

Dnia 02.03.2022r. odbyło się zebranie Zarządu PPOS w formule online. 

Uczestniczyli: 

prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki – przewodniczący 

dr hab. Bartłomiej Kowalczyk – vice-przewodniczący 

dr n. med. Barbara Jasiewicz – była przewodnicząca 

dr hab. Piotr Janusz – sekretarz 

 

Pierwszym punktem była uchwała w sprawie Ukrainy, która została jednogłośnie 

przyjęta. Padła propozycja dołączenia tekstu w wersji ukraińskiej. 

 

Drugim poruszonym tematem był kontakt z zarządem EPOS mający na celu ustalenie 

kwestii organizacyjnych zjazdu w Krakowie. Spotkania planowane są na żywo na zjeździe w 

Kopenhadze. Poruszenia wymaga finansowanie imprez towarzyszących. Przygotowanie 

prezentacji zjazdu EPOS 2023 w Krakowie, która ma być przedstawiona na zjeździe w 

Kopenhadze, jest na ukończeniu. Istotne jest poszukiwanie lokalnych sponsorów, także spoza 

branży medycznej. 

 

Podsumowano obecny stan przygotowań do PPOS w Lublinie. 

Przedstawiono zaproszonych gości. Padła ze strony Prezesa PTOiTr prof. Mazurka 

propozycja zorganizowania sesji studenckiej. Ustalono, że ma to być osobna sesja na 

głównym forum (utworzenie check-box sesja studencka). 

 

Zasady sesji studenckiej: 

1. Praca powinna spełniać wytyczne Komitetu Naukowego Sekcji Ortopedii Dziecięcej 

dotyczące streszczeń prac zgłaszanych na sympozja Sekcji. 

2. Praca powinna być wykonana przez studentów. Akceptowany jest nadzór i wsparcie 

mentorskie bardziej doświadczonych kolegów, natomiast przynajmniej dwóch 

pierwszych autorów powinno być studentami. 

3. Struktura streszczenia:  

a. maksymalna liczba słów: 350, 

b. brak informacji, mogących identyfikować autorów lub ośrodek,  

c. streszczenie powinno zawierać następujące części:  

i. Wstęp  

ii. Cel 

iii. Charakter    -praca badawcza; porównawcza; opis jednorodnej grupy 
chorych (np. wyniki; meta-analiza; opis przypadków, praca poglądowa)  

iv. Materiał  

v. Metody  

vi. Wyniki 

vii. Wnioski 

4. Zasady kwalifikacji streszczeń sesji studenckiej będą zgodne z Wytycznymi Komitetu 

Naukowego Sekcji Ortopedii Dziecięcej  



5. Streszczenia należy składać przez stronę sympozjum PPOS. 

 

 

Kolejnym tematem zebrania Zazrądu były zmiany na stronie internetowej. Zostały już 

wprowadzone pewne zmiany, nastąpiło uporządkowanie treści. W dalszym etapie oczekiwane 

są opinie użytkowników; weryfikacji wymaga m.in. lista polecanych stron. 

 

 Ostatnim punktem było przygotowanie do utworzenia Polskiego Towarzystwa 

Ortopedii Dziecięcej. Zebranie założycielskie jest planowane w trakcie sympozjum PPOS w 

Lublinie 2022. Zarząd wykona pracę przygotowawczą zmierzającą do zaproponowania 

Statutu nowego Towarzystwa.  

 

Następne zebranie Zarządu PPOS ustalono na 30.03.2022r.  


