Informacja PTTS

Szanowni Pañstwo,
27.06.2002 w Krajowym Rejestrze Sådowym zostaÆo zarejestrowane Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej”.
Chcieliby¥my, by staÆo siæ ono otwartym towarzystwem naukowym, Æåczåcym wszystkich ludzi interesujåcych siæ leczeniem urazów sportowych: lekarzy, fizjoterapeutów, trenerów odnowy, trenerów sportowych, instruktorów fitness i siÆowni.
Wyleczenie sportowca po kontuzji, urazy przeciåºeniowe narzådu ruchu, medycyna duºych wysiÆków fizycznych wymaga nowoczesnego i wielospecjalistycznego podej¥cia, jest wspólnym wysiÆkiem zespoÆu ludzi. Towarzystwo bædzie zawieraÆo sekcje: lekarskå, fizjoterapeutycznå, diagnostycznå i trenerskå. Jednym z problemów polskiego sportu jest podziaÆ leczenia pomiædzy oddziaÆy
ortopedyczne, pracownie wydolno¥ciowe, o¥rodki rehabilitacji, kluby. Istnieje palåca potrzeba
stworzenia forum dyskusyjnego, zjednoczenia i skoordynowania wysiÆków wszystkich ludzi dobrej
woli, zainteresowanych i chcåcych leczyì sportowców.
Zapraszamy wszystkich do czÆonkostwa w Naszym Towarzystwie. 23 – 25.10.2003 roku odbædzie
siæ I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej poÆåczony z Walnym Zgromadzeniem CzÆonków.
Do czasu Walnego Zebrania, spo¥ród czÆonków zaÆoºycieli, ukonstytuowaÆ siæ nastæpujåcy Zarzåd
Tymczasowy: dr n. med. Grzegorz Adamczyk — prezes, czÆonkowie Zarzådu: dr R. ÿmigielski,
prof. Bogdan Ciszek, prof. Andrzej Wit, prof. Artur Dziak.
Siedziba PTTS mie¥ci siæ w Carolina Medical Center, 01 – 876 Warszawa, ul. Broniewskiego 89.
Organem PTTS jest kwartalnik Acta Clinica http://zatoka.icm.edu.pl/acclin/, lub www.carolina.pl
wersja polska — odno¥nik do Acta Clinica. Strona internetowa PTTS www.ptts.org.pl. W grudniu
2003 uruchomimy interaktywnå stronæ dyskusyjnå, bædzie to jeszcze jedna droga porozumienia
pomiædzy czÆonkami Towarzystwa.
CzÆonkostwo w PTTS bædzie wiåzaÆo siæ z:
— otrzymywaniem nieodpÆatnie Acta Clinica,
— zniºkowymi opÆatami za udziaÆ w kongresach i konferencjach naukowych PTTS,
— czÆonkostwem w Europejskiej Federacji Leczenia Urazów Sportowych (EFOST),
— udziaÆem w szkoleniach, staºach, posiedzeniach naukowych Carolina Medical Center.
PTTS na staÆe wspóÆpracuje z wiodåcymi o¥rodkami leczenia urazów sportowych w Europie i na
¥wiecie, jego rekomendacja niezwykle uÆatwia otrzymanie stypendium, rezydentury lub staºu zagranicznego w ramach wymiany miædzynarodowej CMC.
OpÆata czÆonkowska — wpisowa i czÆonkostwo w 2002 – 2003 roku:
— 250 PLN
— rezydenci 150 PLN
— studenci 100 PLN
SkÆadka czÆonkowska roczna wynosi:
— 100 PLN,
— rezydenci 70 PLN,
— studenci 50 PLN
Wszystkich chætnych zapraszamy do Towarzystwa. Prosimy o wypeÆnienie zaÆåczonego formularza.
WypeÆniony formularz z kopiå dowodu wpÆaty proszæ odesÆaì na adres Towarzystwa.
02 – 679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27, www. PTTS.org.pl,
tel./fax (22)6637208, NIP 118 – 16 – 48 – 595
Konto 12402034 – 52104688 – 2700 – 401112 – 001 – 0000
Tom 2, Numer 3 • 299

Acta Clinica

POLSKIE TOWARZYSTWO TRAUMATOLOGII SPORTOWEJ
Formularz zgÆoszeniowy

Nazwisko_______________________________, Imiæ________________________
Data urodzenia____________, Miejsce urodzenia____________________________
Adres zamieszkania____________________________________________________
Adres do korespondencji ________________________________________________
Numer tel______________, e-mail_____________________, fax_______________
Miejsce pracy__________________________, rok ukoñczenia studiów___________
Rodzaj pracy _________________________, tytuÆ zawodowy __________________
STUDENCI:
Nazwa uczelni_______________________________, rok rozpoczæcia___________
przewidywany rok ukoñczenia ____________, WydziaÆ _______________________
Przynaleºno¥ì do towarzystw naukowych __________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
PROSZÉ O PRZYJÉCIE MNIE DO PTTS.

____________________________
miejscowo¥ì i data

_________________________
podpis

WypeÆniony formularz z kopiå dowodu wpÆaty proszæ odesÆaì na adres towarzystwa.
02–679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 27
www.PTTS.org.pl, tel./fax 6637208, NIP 118–16–48–595
Konto 12402034-52104688-2700-401112-001-0000
300 • Jesieñ 2002

