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Komitet Organizacyjny 

 

Przewodniczący: 

Dr hab. n. med. Jacek Durmała 

 

Zastępca Przewodniczącego: 

Dr n. med. Irena Dyner-Jama 

 

Sekretarz: Lek. med. Maria Sosnowska 

Skarbnik: Dr n. med. Małgorzata Szota 

 

Członkowie: 

Justyna Bugała-Szpak, Krzysztof Czernicki, Ewa Detko, Joanna Dzierżęga, Małgorzata Engelmann, Zuzanna 

Fizia, Joanna Frąckiewicz, Dariusz Gustowski, Halina Haratykova, Jan Janota, Anna Jędrzejewska, Marek 

Kluszczyński, Katarzyna Kolasa, Jerzy Lach, Estera Latusek, Dominika Olko, Joanna Pająk, Jerzy Piotrowski, 

Wiesław Rycerski, Agnieszka Szewczyk-Nowak, Bartosz Wnuk, Marek Walusiak, Grzegorz Waniek, Agnieszka 
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Kontakt z organizatorami: 

reh@gcm.pl 

seosptreh@gcm.pl 

 

 
 

Opłaty za uczestnictwo w sympozjum 
 

Opłata zawiera koszty uczestnictwa, materiałów zjazdowych, przerw kawowych, posiłków i imprezy 
integracyjnej. 

 
Dla członków PTReh  do 30.04.2011 – 350,00 zł 

po 30.04.2011 – 400,00 zł 

Pozostali    do 30.04.2011 – 450,00 zł 

po 30.04.2011 – 500,00 zł 

Studenci    50,00 zł (opłata nie obejmuje posiłku) 

Udział w warsztatach  35,00 zł/warsztat 

 



Wytyczne dotyczące nadsyłania streszczeo prac zgłaszanych na XIV Sympozjum PTReh 
 

Na Sympozjum kwalifikowane będą przede wszystkim prace zgodne z wiodącą tematyką (patrz program sesji) 

oraz szczególnie interesujące i wartościowe prace z zakresu szeroko rozumianych zagadnieo rehabilitacji.  

Prace będą kwalifikowane na podstawie nadesłanych streszczeo w języku polskim lub angielskim, które 

powinny składad się z wyróżnionych części.  

W zamieszczonym poniżej Formularzu Zgłoszenia Pracy Naukowej przedstawiony jest zalecany sposób 

przedstawienia streszczeo oryginalnych prac badawczych i prac przeglądowych.  

Streszczenia innych rodzajów artykułów (np. poglądowych, historycznych, analiz ekonomicznych) powinny byd 

także ustrukturowane i dostosowane do ich tematyki.  

Konieczne jest podanie informacji o zgodzie komisji bioetycznej w przypadku badao, dla których taka zgoda 

jest wymagana.  

Nadsyłane streszczenia będą oceniane w oparciu o 2 zasadnicze kryteria:  

1. oryginalnośd (innowacyjnośd) projektu badawczego  

2. wiarygodnośd wyników i wniosków oraz siła dowodu badania naukowego, oceniane zgodnie z zasadami 

EBM (np. wyżej oceniane będą badania obserwacyjne prospektywne, badania eksperymentalne 

randomizowane, przeglądy systematyczne z metaanalizą, badania o prawidłowej, dobrze opisanej 

metodologii, badania o prawidłowej statystycznej analizie wyników, niż np. badania serii przypadków lub 

badania o niekompletnie opisanej metodologii)  

 

Zalecane jest wskazanie preferowanej formy prezentacji pracy: prezentacja ustna i multimedialna do 

wygłoszenia w czasie sesji lub prezentacja multimedia (plakat naukowy) do przedstawienia w czasie 

sesji plakatowej. Ostateczną decyzję o formie prezentacji podejmuje Komitet Naukowy Sympozjum.  

Praca zgłaszana do prezentacji nie może byd wcześniej publikowana w formie tekstowej w wersji 

drukowanej lub cyfrowej.  

 

Termin zgłaszania prac upływa 17. kwietnia 2011 roku. 

Aby zgłosid pracę do prezentacji w czasie Sympozjum proszę wypełnid Formularz Zgłoszenia 

Pracy Naukowej. 

 

 

 

 


