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Serdecznie zapraszamy na kolejną, X konferencję naukową „BioMedTech Silesia
2013”, poświęconą postępom bioinżynierii i biotechnologii medycznej. Coroczne
spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń zespołów akademickich oraz
ośrodków badawczo-wdrożeniowych w naszym regionie, które zajmują się tematyką
bioinżynierii i biotechnologii medycznej. W tegorocznej edycji zaprezentowanych
zostanie wiele interesujących prac z obszarów technicznych, biologicznych i
medycznych, związanych z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia.
Zwyczajowo konferencja rozpocznie się od spotkania Seniorów, którzy m.in. będą się
dzielić wspomnieniami ze zmagań towarzyszących walce o zdrowie i powrót do
normalnego życia. Kolejna sesja będzie sesją połączoną, będziemy jednego dnia
gościć uczestników sesji DOKTOR i JUNIOR, przedstawione zostaną ciekawe prace z
różnych dziedzin nauki, przygotowane przez gimnazjalistów, licealistów i studentów oraz
doktorantów uczelni technicznych i medycznych.
To co łączy wszystkich uczestników konferencji, to entuzjazm dla innowacyjnej medycyny
i potrzeba udzielenia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują walcząc o zdrowie i
życie.
Finał konferencji BioMedTech Silesia 2013 odbędzie się w nowym, pięknym budynku
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Skorzystamy z zaproszenia profesor Lucyny Leniowskiej,
która dostrzegła interesujący potencjał w naszej konferencji.
Najciekawsze prace, przedstawione podczas BioMedTech Silesia 2013, zebrane
zostaną w monografii opracowanej przez prof. Lucynę Leniowską i dr Zbigniewa
Nawrata, dzięki wsparciu finansowemu projektu INPRONA.

Wstępny plan konferencji przewiduje spotkania w
kolejne piątki marca 2013 r. :
1 marca 2013 - ZABRZE - sesja popularno-naukowa BioMedTech Silesia SENIOR – dla
słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którzy niejednokrotnie obdarzeni są
oryginalnym spojrzeniem na problematykę zdrowia, medycyny i techniki, tworząc
ciekawe świata grono hobbystów. Główną część konferencji stanowić będą prace
przygotowane przez uczestników kursów Uniwersytetów III wieku oraz innych gości.
Każdy kto przyjdzie i zgłosi chęć przedstawienia swojej historii - zostanie zaproszony na
scenę. Jako gospodarze przedstawimy 3 wykłady o postępach prowadzonych w
Instytucie Protez Serca prac nt. biotechnologii, sztucznego serca i robotów
chirurgicznych. Na uczestników czekać będą również ciekawe demonstracje urządzeń i
technologii rozwijanych w Fundacji. Wybrany przez uczestników konferencji autor
najciekawszej pracy będzie miał możliwość prezentacji podczas sesji międzynarodowej.
8 marca 2013 - ZABRZE - dwie sesje połączone BioMedTech Silesia DOKTOR oraz
BioMedTech Silesia JUNIOR. Sesja doktorancka to sesja z udziałem doktorantów
uczelni technicznych i medycznych. Tuż po zakończeniu ostatniej prezentacji publiczność
oraz Rada Naukowa Konferencji wybierze najciekawszą pracę sesji doktoranckiej. Autor
tej pracy będzie miał możliwość prezentacji podczas sesji międzynarodowej. Sesja
Junior jest sesją młodzieżową obejmującą gimnazjalistów, licealistów oraz studentów.
Tuż po zakończeniu ostatniej prezentacji publiczność oraz Rada Naukowa Konferencji
wybierze swoim zdaniem najciekawszą pracę sesji młodzieżowej i studenckiej. Po
przerwie w trakcie której liczone będą głosy publiczności oraz Rady Naukowej
Konferencji nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie nagród/niespodzianek oraz
statuetek przygotowanych przez uczniów zabrzańskiego liceum plastycznego. Ponadto,
główną nagrodą dla uczestników wszystkich sesji będzie możliwość prezentacji własnej
pracy na konferencji międzynarodowej BioMedTEch Silesia 2013.
9 marca 2013 - ZABRZE - Międzynarodowe Warsztaty Chirurgiczne, zgodnie ze strategią
spotkań BMT, wybrane prezentacje osiągnięć technicznych będzie można przetestować
w czasie warsztatów chirurgicznych które odbędą się w siedzibie Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii w Zabrzu. Warsztaty chirurgiczne to jedyna w Polsce możliwość
zapoznania się z techniką chirurgiczną; od szycia na skórce kurczaka, przez chirurgię
laparoskopową do zrobotyzowanej, od trenażerów, do wirtualnej sali operacyjnej.
15 - 16 marca 2013 - RZESZÓW - finał Międzynarodowej Konferencji Naukowej
BioMedTech Silesia BMT 2013 na Uniwersytecie Rzeszowskim, 15 marca - typowa dla
naszych konferencji - sesja laureatów BMT Senior, Doktor, Junior oraz sesje
profesjonalne. Obowiązuje język polski lub angielski. Dnia 16 marca odbędzie się
specjalna sesja poświęcona bioetyce. Konferencja oraz wydawnictwo książkowe z nią
związane jest finansowane z projektu UR INPRONA. Gościem specjalnym konferencji
jest – prof. Kevin Warwick z Uniwersytetu w Reading. Gospodarzem i głównym
organizatorem spotkań w Rzeszowie jest Pani Profesor Lucyna Leniowska z UR.
Obowiązuje język polski lub angielski.
Liczymy na obecność i dyskusję młodzieży, studentów, doktorantów, przedstawicieli
nauki i techniki, świata medycznego oraz przedsiębiorców.
Konferencja organizowana jest przez sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia,
Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz Uniwersytet
Rzeszowski UR. Konferencję wspiera również Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląski Park
Technologii Medycznych KARDIO-MED. SILESIA (w organizacji), spółka Kardio-Med.
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Silesia oraz liczne media.
Konferencja jest współfinansowana przez projekt Inprona - Internetowa Promocja Nauki,
prowadzony przez Uniwersytet Rzeszowski. Projekt INPRONA finansuje między innymi
wydawnictwo książkowe z najlepszymi pracami prezentowanymi na konferencji zarówno dla młodzieży jak i profesjonalistów. By skorzystać z tej możliwości należy
nadesłać pełną pracę wg procedury opisanej poniżej.

Warunki uczestnictwa w konferencji:
Rejestracja uczestników na stronie:
http://inprona.pl/biomedtech/rejestracja

Przesyłanie pracy:
BioMedTech Silesia SENIOR - obecność na konferencji z przygotowaną w dowolny
sposób prezentacją, można przesłać wcześniej streszczenie pracy (1 strona A4) na
adres senior@biomedtech.eu.
BioMedTech Silesia DOKTOR - wysłanie w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego
2013 streszczenia pracy (1 strona A4) na adres doktor@biomedtech.eu, oraz pełnej
pracy (pobierz formatkę) na adres biomedtech2013@inprona.pl
BioMedTech Silesia JUNIOR - wysłanie w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego
2013 streszczenia pracy (1 strona A4) na adres junior@biomedtech.eu, można przesłać
pełną pracę (pobierz formatkę) na adres biomedtech2013@inprona.pl
BioMedTech Silesia INTERNATIONAL - należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
22 lutego 2013 pełną pracę (pobierz formatkę) na adres biomedtech2013@inprona.pl .

Miejsce:
Konferencje BMT Senior, Doktor, Junior oraz Warsztaty Chirurgiczne odbędą się w
Zabrzu w sali sympozjalnej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii.
Mapka dojazdowa w zakładce KONTAKT.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa BioMedTech Silesia BMT 2013 odbędzie się w
oddanym niedawno do użytku Kompleksie Naukowo-Dydaktycznym Centrum
Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
UWAGA!!!! Uczestnictwo dla uczestników i słuchaczy konferencji jest bezpłatne
Wszystkie zaakceptowane prace będą opublikowane jako rozdziały w recenzowanej
monografii z numerem ISBN. Prace można nadsyłać w języku polskim lub angielskim.
Otrzymany od Państwa materiał będzie opublikowany na stronie internetowej konferencji
(www.biomedtech.eu). Odpowiedni blok tematyczny przerodzi się w stałe, internetowe
czasopismo naukowe, które umożliwi prezentację dorobku ośrodków naukowych
naszego regionu, służyć będzie nawiązaniu kontaktów i współpracy naukowej.
Szczegółowych informacji udziela odpowiedzialny za organizację konferencji dr.
Zbigniew Nawrat pod numerami telefonów: 32/ 3735660, 32/ 3735664 lub adresem email: nawrat@frk.pl.

Licząc na Państwa zainteresowanie i obecność, serdecznie zapraszam do udziału w
konferencji
Dr Zbigniew Nawrat
Dyrektor Naukowy Konferencji
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