Sesja “Informatyka dla Medycyny”
Sesja jest poœwiêcona wybranym zagadnieniom algorytmiki
i modelowania matematycznego jak równie¿ œrodowiskom obliczeniowym
i narzêdziom stosowanym w analizie danych medycznych.
W szczególnoœci w ramach sesji przewiduje siê referaty i wyk³ady
zaproszone poœwiêcone zastosowaniom i rozwojowi technologii akwizycji
ruchu MOCAP (ang. motion capture) w badaniach medycznych.
W obszarze zastosowañ systemów MOCAP w badaniach medycznych
szczególna uwaga bêdzie poœwiêcona technikom obliczeniowym
zwi¹zanym z akwizycj¹ i analiz¹ danych chodu w aspekcie diagnostyki
i rokowañ w schorzeniach neurodegeneracyjnych takich jak choroba
Parkinsona jak równie¿ innych schorzeniach aparatu ruchu.
W tym obszarze obserwuje siê obecnie szybki rozwój w zakresie
modelowania i algorytmicznych aspektów technologii MOCAP wyra¿aj¹cy
siê du¿¹ liczb¹ publikowanych prac naukowych.
Oczekuje siê, ¿e referaty przedstawiane w ramach sesji zainicjuj¹ wiele
wartoœciowych i interesuj¹cych dyskusji identyfikuj¹cych nowe ciekawe
problemy teoretyczne i obliczeniowe jak równie¿ przyczyni¹ siê do
udoskonalenia ju¿ istniej¹cych metodologii.
Organizacja sesji umo¿liwi równie¿ wymianê idei pomiêdzy lekarzami
i in¿ynierami w obszarze technologii informatycznych stosowanych
w medycynie.
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Szanowni Pañstwo
Technika stereotaksji w leczeniu ludzi ze schorzeniami mózgu, zw³aszcza
w zakresie uk³adu pozapiramidowego, oraz technika neuromodulacji, a stosowana
zarówno w obrêbie mózgu jak i rdzenia krêgowego, posiadaj¹ we wspó³czesnej
medycynie ugruntowan¹ pozycjê terapeutyczn¹.
Metody te stosowane s¹ miêdzy innymi w leczeniu pacjentów z chorob¹
Parkinsona, dystoni¹, dr¿eniem samoistnym, padaczk¹, schorzeniami
psychiatrycznymi, przewlek³ym bólem - nie poddaj¹cym siê leczeniu farmakologicznemu, oraz w przypadkach wielu innych schorzeñ oœrodkowego
i obwodowego uk³adu nerwowego cz³owieka.
Systematycznie osi¹gamy coraz lepsze wyniki leczenia u naszych chorych. Takich
sukcesów naszej pracy, a przek³adaj¹cych siê na poprawê zdrowia pacjentów, nie
bylibyœmy w stanie osi¹gn¹æ bez wspó³pracy z b³yskawicznie rozwijaj¹cymi siê
w naszym kraju i na œwiecie bioin¿ynieri¹, biotechnologi¹, fizyk¹ i informatyk¹
medyczn¹. Fizycy, informatycy, elektronicy i naukowcy z innych pokrewnych
dziedzin, pracuj¹c nad nowymi technologiami, systemami i oprogramowaniem do
wykorzystania w medycynie, konstruuj¹c nowe urz¹dzenia medyczne,
dostarczaj¹ lekarzom coraz to precyzyjniejsze i doskonalsze narzêdzia do walki
o zdrowie pacjentów.
Aby wysi³ki naukowców z dziedzin technicznych i informatycznych mog³y byæ
optymalnie wykorzystane w medycynie, konieczne s¹ rozmowy, wymiany
pogl¹dów i dyskusje z lekarzami, którzy to powinni precyzowaæ swoje oczekiwania
i potrzeby w zakresie nowych metod leczenia. Takiemu celowi dedykowana jest
niniejsza konferencja, w trakcie której organizatorzy maj¹ zamiar doprowadziæ do
spotkañ i dyskusji neurochirurgów, neurologów i lekarzy innych specjalizacji
z fizykami, informatykami i naukowcami z dziedzin pokrewnych, którzy to
pracuj¹c nad konstrukcjami nowych technologii, rozwi¹zañ i oprogramowañ chc¹
je zastosowaæ w medycynie. Mamy nadziejê ¿e obrady i wymiany pogl¹dów
w gronie interdyscyplinarnym przynios¹ wymierne korzyœci dla wszystkich
zainteresowanych.
Katedra i Klinika Neurochirurgii oraz Neurologii Œl¹skiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach wspó³pracuje z Polsko-Japoñsk¹ Wy¿sz¹ Szko³¹
Technik Komputerowych Wydzia³ w Bytomiu, oraz Politechnik¹ Œl¹sk¹ w Gliwicach,
a to m.in. w zakresie precyzyjnej i obiektywnej oceny zaburzeñ funkcji ruchowych
cz³owieka. Wykorzystaliœmy w tym celu jedn¹ z nielicznych w skali œwiatowej
pracowniê rejestracji i oceny fizjologii i patologii funkcji ruchowych, a znajduj¹c¹
siê w PWJSTK, badaj¹c wyniki leczenia chorych z chorob¹ Parkinsona metod¹
g³êbokiej stymulacji mózgu, a tym samym realizuj¹c projekt naukowy. Wiemy, ¿e
w wielu oœrodkach w Polsce istnieje podobna wspó³praca lekarzy z naukowcami
z dziedzin technicznych w zakresie wdra¿ania najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ
fizyki, informatyki i innych pokrewnych nauk w medycynie. Dlatego te¿, jako
komitet organizacyjny zapraszamy te grupy do dyskusji i podzielenia siê
z uczestnikami konferencji swoimi doœwiadczeniami.
Konferencja dedykowana jest dla naukowców wszystkich powy¿ej wymienionych
dziedzin, a komitet organizacyjny zabiega o udzia³ w konferencji wielu
znamienitych prelegentów krajowych jak i zagranicznych. Prace przedstawione na
konferencji bêd¹ opublikowane (zarówno jako komunikaty zjazdowe jak

i publikacje pe³no-tekstowe) w II-gim numerze
naszego uniwersyteckiego czasopisma Annales
Med. Silesiensis - punktacja ministerialna 4 pkt.
Honorowy patronat nad konferencj¹ zapewni³ J.M.
Rektor Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach prof. dr hab. n. med Przemys³aw
Ja³owiecki, a tak¿e J.M. Rektor Polsko-Japoñskiej
Wy¿szej Szko³y Technik Komputerowych dr hab.
Pawe³ Nowacki oraz J.M. Rektor Politechniki Œl¹skiej
w Gliwicach prof. dr hab. in¿. Andrzej Karbownik.
Wyrazy szacunku i serdeczne zaproszenie do udzia³u
w konferencji przekazuje Pañstwu komitet organizacyjny konferencji w sk³adzie:
Dr n. med. Stanis³aw Kwiek - przewodnicz¹cy Sekcji Neurochirurgii
Czynnoœciowej i Stereotaktycznej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów,
Uniwersytet Medyczny, Katowice
Prof. Piotr Ba¿owski - Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii, Uniwersytet
Medyczny, Katowice
Prof. Konrad Wojciechowski, PJWSTK, Bytom
Prof. Andrzej Polañski, Politechnika Œl¹ska, Gliwice, PJWSTK, Bytom
Prof. Andrzej Przybyszewski, Univ. Massachusetts, PJWSTK, Bytom
Prof. Marek Gzik, Politechnika Œl¹ska, Gliwice
Dr Marzena Wojciechowska, PJWSTK, Bytom
Dr n. med. Pawe³ Sokal, Szpital Wojskowy, Bydgoszcz
Dr n. med. Magdalena Boczarska-Jedynak, Uniwersytet Medyczny, Katowice
Lek. med. Magdalena B³aszczyk, Uniwersytet Medyczny, Katowice
Dr n med. Wojciech Œlusarczyk, Uniwersytet Medyczny, Katowice
Lek. med. Damian Kocur, Uniwersytet Medyczny, Katowice
Dr n. med. Hanna Dole¿ych, Uniwersytet Medyczny, Katowice
Dr n. med. Krzysztof Suszyñski, WSB, D¹browa Górnicza
Lek. med. Ryszard Sordyl, Uniwersytet Medyczny, Katowice
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med. Pawe³ Sokal, Szpital Wojskowy, Bydgoszcz
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