OGŁOSZENIE III EDYCJI KONKURSU
NA PRACE NAUKOWE

„DUM SPIRO SPERO”
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
NA STAN ZDROWIA

„Dum spiro spero”
III edycja konkursu

Zapraszamy lekarzy i naukowców do wzięcia udziału w III edycji konkursu DUM SPIRO SPERO na
najlepsze prace naukowe dotyczące wpływu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia, opublikowane
w 2017 r. Na laureatów czekają nagrody finansowe oraz statuetki. Prace należy nadsyłać do 31
stycznia 2018 r. Wręczenie nagród nastąpi podczas VIII konferencji naukowej DUM SPIRO SPERO,
która odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w WIM w Warszawie.

Ogłoszenie o konkursie DUM SPIRO SPERO kierujemy do lekarzy, inżynierów, ekspertów z zakresu
ochrony środowiska i innych osób zajmujących się problematyką zanieczyszczeń powietrza. Jest to
konkurs o nagrodę Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych
na Astmę, Alergię i POChP, na najlepsze prace naukowe opublikowane w 2017 roku w czasopismach
zagranicznych i krajowych. Badania powinny być prowadzone wśród ludzi i zawierać pomiary lub
oszacowania zarówno zanieczyszczeń powietrza jak i ich wpływu na zdrowie.

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA oraz wynikające z nich choroby układu oddechowego i sercowonaczyniowego są przyczyną coraz większych problemów zdrowotnych Polaków. Co roku ponad
50.000 osób umiera przedwcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Kolejne
konferencje DUM SPIRO, SPERO budują świadomość wagi problemu i konieczności jego rozwiązania.
Ustawy antysmogowe, programy badawcze i w końcu konkretne decyzje każdego z nas, żyjących
w Polsce, mogą wpłynąć na atmosferę którą oddychamy.

Dlatego na konferencję i do konkursu zapraszamy nie tylko lekarzy czy epidemiologów ale także
środowisko ludzi nauki i techniki, bo tylko razem możemy zmienić rzeczywistość.

PEŁNE ZAPISY WYKŁADÓW Z POPRZEDNICH KONFERENCJI „DUM SPIRO, SPERO” IM. GEN. BRYG. DR.
HAB. N. MED. WOJCIECHA LUBIŃSKIEGO, W POSTACI WIDEORELACJI, MOŻNA ZNALEŹĆ NA KANALE WIM
NA YOU TUBE https://www.youtube.com/channel/UC-cu9AT_apL1iOnZ2MvHfvQ

ORGANIZATORZY
Konferencja naukowa DUM SPIRO SPERO jest organizowana od 2010 r. przez Wojskowy Instytut
Medyczny i Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Skupia ona 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.
Jest wydarzeniem upamiętniającym Osobę 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 na temat
wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.
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z dopiskiem Konkurs DUM SPIRO, SPERO) lub drogą elektroniczną w formie pliku pdf
w nieprzekraczalnym terminie do godziny 23.59 w dniu 31 stycznia na następujący adres email:
dumspirospero@wim.mil.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami finansowymi oraz okolicznościowymi statuetkami.
Wręczenie nagród nastąpi podczas VIII konferencji naukowej DUM SPIRO SPERO, która odbędzie się
20 kwietnia 2018 r. w WIM w Warszawie. Dodatkowym bonusem będzie zaproszenie do wygłoszenia
wykładu podczas konferencji na temat stanowiący treść nagrodzonej publikacji.
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PŁK DR HAB. N. MED. WOJCIECH LUBIŃSKI
Urodził się w 1969 r. w Rykach. W latach 1988-1994
r. studiował na Wydziale Lekarskim WAM w Łodzi.
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Prezydenta

RP,

a w 2008 r. - Zastępcą Komendanta CSK MON. 24 lutego 2010 r. otrzymał stopień doktora
habilitowanego. Pośmiertnie awansowany na stopień generała brygady.
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