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Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii

75 lat Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie
75 i 100 rocznica ogłoszenia Lublina stolicą Polski

450 rocznica zawarcia Unii Lubelskiej
700 lat Lublina

Zapraszają do udziału w XVIII Zjeździe PTMSiK

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

LUBLIN 18-20 WRZEŚNIA 2019

www.ptmsik.pl     www.zjazdptmsik2019.umlub.pl
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Miejsce Konferencji

kampus Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
• Collegium Pathologicum – ul. Jaczewskiego 8b (siedziba Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej)
• Centrum Symulacji Medycznej (http://csm.umlub.edu.pl) – ul. Chodźki 4

Biuro organizacyjne Konferencji
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, ul. Jaczewskiego 8b (Collegium Pathologicum) 20-090 Lublin
Telefon: +48 81448 6470, +48 81448 6480 Fax: +48 81448 6471
E-mail: zjazdptmsik2019@umlub.pl

Komunikaty zjazdowe będą sukcesywnie aktualizowane na stronie internetowej
http://www.zjazdptmsik2019.umlub.pl/

Komitet Naukowy
• dr hab. Grzegorz Teresiński – przewodniczący
• dr hab. Grzegorz Buszewicz – zastępca
• dr hab. Piotr Kozioł – zastępca

Członkowie
• prof. dr hab. Jarosław Berent
• prof. dr hab. Krzysztof Borowiak
• prof. dr hab. Tadeusz Dobosz
• prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
• dr hab. Zbigniew Jankowski, prof. nadzw.
• dr hab. Tomasz Jurek, prof. nadzw.
• dr hab. Maria Kała
• prof. dr hab. Małgorzata Kłys
• dr hab. Tomasz Konopka
• prof. dr hab. Anna Niemcunowicz–Janica
• prof. dr hab. Mirosław Para�niuk
• prof. dr hab. Paweł Krajewski
• prof. dr hab. Ryszard Pawłowski
• dr hab. Grzegorz Staśkiewicz
• dr hab. Krzysztof Woźniak
• dr hab. Dariusz Zuba, prof. IES
• dr hab. Czesław Żaba

Członkowie Honorowi
• prof. dr hab. Jerzy Janica
• prof. dr hab. Roman Mądro
• prof. dr hab. Zygmunt Przybylski
• prof. dr hab. Zo�a Szczerkowska
• prof. dr hab. Karol Śliwka
• prof. dr hab. Barbara Świątek
• prof. dr hab. Roman Wachowiak

Komitet Organizacyjny
• dr Marzanna Ciesielka – przewodnicząca
• dr Wojciech Chagowski – zastępca
• Michał Tracz – zastępca

Członkowie
• dr med. Jacek Baj
• ref. Bożenna Bielak
• mgr Paulina Całka
• lek. Tomasz Cywka
• mgr Henryka Ćwiklińska
• techn. rtg Artur Drobik
• mgr Rafał Kaliszuk
• techn. rtg Piotr Kowalczyk
• mgr Katarzyna Kwaśnik
• dr hab. Piotr Listos
• mgr Marzena Machnica
• mgr inż. Jan Mazurek
• lek. Anna Milaszkiewicz
• lek. Aleksandra Mierzwińska
• mgr Małgorzata Mucha
• mgr Marcin Osak
• lab. Paweł Pasztelan
• mgr Dominika Przygodzka
• mgr Maciej Sadurski
• lab. Piotr Sadurski
• mgr inż. Patrycja Wieczorek
• dr Hubert Słodziński
• dr Wojciech Szwerc
• lek. Krzysztof Wróblewski
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Tematyka i pro�l naukowy Zjazdu

Tematy wiodące (sesje główne)
• Współpraca biegłych z organami stosowania prawa
• Badania obrazowe w medycynie sądowej oraz wizualizacja sądowa
• Diagnostyka sądowo-toksykologiczna i nekrochemiczna (markery biochemiczne)
• Genetyka sądowa – perspektywy wyjścia poza sferę identy�kacji i badań pokrewieństwa
• Inne rodzaje badań diagnostycznych w opiniowaniu sądowo-lekarskim i kryminalistyce

Tematy uzupełniające (sesje tematyczne)
• Aktualne wyzwania opiniowania sądowo-lekarskiego w obliczu oczekiwań społecznych
 -  wery�kacja prawidłowości postępowania medycznego
 -  opiniowanie w sprawach cywilnych i ubezpieczeniowych
 -  ocena skutków przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
• Rekonstrukcja okoliczności zdarzenia i sposobu powstania obrażeń
• Antropologia, odontologia i entomologia sądowa
• Kazuistyka medyczno-sądowa i toksykologiczna

Inicjatywy towarzyszące

• Warsztaty tematyczne
 -  Wizualizacja sądowa i możliwości obrazowania medycznego
 -  Warsztaty toksykologiczne z zakresu technik GC/MS i LC/MS
 -  Sekwencjonowanie regionów hiperzmiennych mtDNA z wykorzystaniem technologii NGS
• Dyskusja panelowa nt. wybranych aspektów opiniowania sądowo-lekarskiego
 -  Problemy oceny skutków urazu typu „whiplash”

Ramowy program Zjazdu

środa 18 września 2019 r.
09:00 – 14:00     warsztaty tematyczne
12:00 – 14:00     zebranie Zarządu Głównego PTMSiK
14:00 – 16:00     Walne Zebranie członków PTMSiK (Aula CSM)
17:00 – 18:00     o�cjalnie przywitanie Uczestników Zjazdu 
19:00 – 24:00     uroczysta kolacja
 
czwartek 19 września 2019 r.
09:00 – 09:30     otwarcie Zjazdu
09:30 – 13:00     sesje plenarne
13:00 – 14:00     lunch
14:00 – 18:00     sesje tematyczne
19:00 – 24:00     spotkanie towarzyskie

piątek 20 września 2019 r.
09:00 – 13:00     sesje plenarne
13:00 – 14:00     lunch
14:00 – 18:00     sesje tematyczne
18:00 – 18:30     zamknięcie o�cjalnej części Zjazdu



Ważne terminy

Termin wczesnej rejestracji (obniżona i podstawowa opłata zjazdowa)  30 czerwca 2019 r.
Termin zgłaszania propozycji doniesień zjazdowych (temat, tytuł)   30 czerwca 2019 r.
Termin nadsyłania streszczeń strukturalnych    31 lipca 2019 r.
Termin zgłaszania uczestnictwa w warsztatach    31 lipca 2019 r.
Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa (opłata podwyższona)   31 sierpnia 2019 r.
Zgłoszenie i termin wnoszenia opłat za udział osób towarzyszących  31 sierpnia 2019 r.

Walne zebranie członków PTMSiK  18 września 2019 r.         godz. 14:00
Rozpoczęcie konferencji   19 września 2019 r.         godz. 09:00
Zakończenie konferencji   20 września 2019 r.  ok. godz. 18:00

Zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania deklaracji udziału w konferencji – w przypadku wyczerpania
liczby miejsc, rejestracja uczestników może zostać zakończona przed podanym terminem.

Koszty uczestnictwa

Przewidywane opłaty zjazdowe
• stawka obniżona (preferencyjna)*  350 zł
• stawka podstawowa (regularna)  500 zł
• stawka podwyższona (wniesiona po 30 czerwca 2019 r.) 600 zł
Opłata dla osób towarzyszących  250 zł

* – obniżona stawka preferencyjna dotyczy uczestników do 35 roku życia i emerytów .
 

Opłata zjazdowa dla uczestników Zjazdu obejmuje udział we wszystkich sesjach naukowych, materiały 
konferencyjne, kawę i poczęstunek w trakcie przerw, dwa lunche (19.09, 20.09), udział w uroczystej 
kolacji galowej (18.09) oraz spotkaniu towarzyskim połączonym z kolacją (19.09).
Uczestnictwo w warsztatach wymaga odrębnej rejestracji.

Opłata dla osób towarzyszących obejmuje udział w uroczystej kolacji galowej (18.09) oraz spotkaniu 
towarzyskim połączonym z kolacją (19.09).

Informacje dla autorów

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia prac w następujących formach:
• referatu wygłoszonego w sesji głównej (przewidywany czas – 15 minut, w tym krótka dyskusja)
• prezentacji ustnej w sesji tematycznej (przewidywany czas – 10 minut, w tym krótka dyskusja)
• prezentacji plakatowej (w formie wydruku o standardowym formacie do 100 x 70 cm)
• prezentacji w formie elektronicznej

Prace łączące różne dziedziny nauk sądowych będą premiowane wystąpieniami podczas 
interdyscyplinarnych sesji plenarnych.

   
Uwaga: elektroniczne formularze rejestracyjne zostaną udostępnione na stronie internetowej
http://www.zjazdptmsik2019.umlub.pl/


