
WYBRANE PROJEKTY NAUKOWE

GOALKEEPERS

RETURN TO SPORT

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM 
W POZNANIU

PIERWSZY ROK REALIZACJI GRANTU PRZEZ IRONS W RAMACH 
PROGRAMU WSPARCIA DLA CZASOPISM NAUKOWYCH (WCN)

KONFERENCJE I WYJAZDY NAUKOWE

Liczba punktów Impact Factor oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w Polsce za artykuły naukowe 
w kolejnych latach:

Stworzenie programu rozgrzewki dla 
bramkarzy I bramkarek piłki nożnej oraz 
poddanie go pod dyskusję w dwóch 
rundach Delphi Study, w ramach projektu 
finansowanego przez FIFA:

Rozpoczęliśmy prace nad nowym zestawem 
do analizy ruchu, opartym o czujniki inercyjne 
IMU (Inertial Measurement Unit). Prace są 
realizowane w ramach grantu pt. 

pozyskanego przez zaprzyjaźnioną firmę RSQ 
Technologies. Wytworzony system będzie 
zastosowany w obszarze medycyny sportowej 
oraz rehabilitacji narządu ruchu.

W minionym roku zmieniono szatę graficzną 
czasopisma, dostosowano format czasopisma do 
wymogów międzynarodowej bazy PORTICO, 
zaimplementowano nowoczesny system edytorski 
oraz pozyskano nowych recenzentów.

Z racji bycia beneficjentem programu WCN, czasopismo IRONS znalazło się 
w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowych, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki                            
i Szkolnictwa Wyższego

30 maja 2019 roku Zarząd Rehasport Clinic powołał do działania 
Studenckie Koło Naukowe Traumatologii Sportowej, w celu realizacji 
projektów związanych z badaniami naukowymi prowadzonymi w Rehasport 
Clinic, przy udziale studentów medycyny oraz fizjoterapii Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Zadania realizowane w kole naukowym pozwalają 
Studentom UMP zdobywać pierwsze szlify w pracy naukowej, a także 
realizować prace magisterskie w bliskim otoczeniu praktyki klinicznej.

Bridging the gap among coaches, physician 
and physiotherapist: establishing the 
consensus on structured warm-up football 
adolescent goalkeepers

„Mobilne urządzenie do ortopedycznej 
diagnostyki biomechaniki i motoryki ludzkiego 
ciała” (POIR.01.01.01-00-0837/17)

Więcej informacji o projekcie: 
https://www.rsqtechnologies.com/solutions-2/motion

W 2019 roku sprawdziliśmy stan i zadowolenie pacjentów 
po operacjach artroskopowych barku przeprowadzonych 
w Rehasport Clinic w latach 2013 – 2017 (zabiegi pierwotne). 

*pacjent ocenił zadowolenie-satysfakcję minimum na 7, 
w skali 10 punktowej. 
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https://www.fifa.com/who-we-are/news/fifa-goalkeeper-warm-up-programme

