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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki I Koledzy,

Patronat Honorowy

Z ogromną przyjemnością pragnę Państwa poinformować,
iż w dniach 14–15.09.2012 r. odbędzie się w Ciechocinku
XV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pt.: „Rozwój metod diagnostyki i terapii
funkcjonalnej wymogiem współczesnej rehabilitacji”.

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
	prof. dr hab. Andrzej Tretyn

W imieniu własnym oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
	Ewa Mes

Przygotowana tematyka Sympozjum dotyczyć będzie wielopłaszczyznowej problematyki Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii, a w szczególności zagadnień z zakresu nowoczesnych
metod rehabilitacji po urazach czaszkowo-mózgowych, rehabilitacji onkologicznej w nowotworach narządu ruchu oraz
zastosowania analizy ruchu w systemie 3D w rehabilitacji
kończyn dolnych. Dodatkowo przewidziane są sesje tematyczne, dotyczące tematów wolnych – najnowszych trendów
w leczeniu rehabilitacyjnym oraz sesja Studenckich Kół Naukowych.

Prezydent Miasta Bydgoszczy
	Rafał Bruski

Do udziału w Sympozjum zaprosiliśmy wybitnych specjalistów będących autorytetami w zakresie Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii, zarówno z kraju, jak i zagranicy.
Gościć będziemy Państwa w przepięknym Pałacu Targon,
w Ciechocinku – miejscu kojarzącym się w sposób tak oczywisty z szeroko pojętą rehabilitacją.
Mam nadzieję, iż ta edycja Sympozjum zaowocuje zdobyciem
kolejnych doświadczeń, pozwoli na wymianę poglądów, uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań w gronie najwybitniejszych
ekspertów, które zaowocują zwłaszcza praktyczną możliwością wykorzystania w codziennej praktyce lekarskiej dla dobra
naszych pacjentów.
Do zobaczenia w Ciechocinku.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. n. med. Wojciech Hagner, prof. nadzw.

Biskup Diecezji Bydgoskiej
	Ks. Bp dr Jan Tyrawa

Komitet Naukowy
Przewodniczacy Komitetu Naukowego:
prof. dr hab. Jerzy Kiwerski
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prof. dr hab. n. med. Jan Czernicki
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prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jacek Durmała, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Wojciech Hagner, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. nadzw.
dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska, prof. nadzw.
dr n. med. Kamila Gworys
dr n. med. Marek Krasuski
dr n. o kult. fiz. Teresa Pop
dr n. med. Anna Puzder
dr n. med. Rafał Sapuła
dr n. med. Jolanta Taczała
dr n. med. Piotr Tederko

Komitet Organizacyjny
Przewodniczacy :
dr hab. n. med. Wojciech Hagner, prof. nadzw.

Wstępny program Sympozjum
Czwartek 13 września 2012 r.

Członkowie
doc. dr n. med. Magdalena Hagner-Derengowska
doc. dr n. med. Stanisław Sosnowski
dr n. med. Jarosław Hoffman
dr n. med. Alicja Krakowska
dr n. med. Waldemar Kuczma
dr n. med. Magdalena Mackiewicz-Milewska
dr n. med. Krystyna Nowacka
dr n. med. Małgorzata Pyskir
dr n. med. Justyna Stępowska
dr n. med. Monika Struensee
dr n. med. Ewa Trela
lek. med. Monika Litwiniuk
lek. med. Iwona Szymkuć
mgr Paweł Dylewski
mgr Ewelina Kozłowska

Warsztaty szkoleniowe

16:00 – 17:00	Nordic Walking (10 kroków nauki techniki)
	doc. dr n. med. Magdalena Hagner-Derengowska
– trener INWA,
lic. Katarzyna Piekut – instruktor INWA

• Wprowadzenie do tematu
• Wskazania i przeciwwskazania do treningu
Nordic Walking
• Zasady wybierania kijów
• Rodzaje rozgrzewek
• Rodzaje chodu

17:00 – 18:00

•
•
•
•

17:00 – 20:00

Tematyka Sympozjum
	Nowoczesne metody rehabilitacji po urazach
czaszkowo-mózgowych
	Zastosowanie analizy chodu w systemie 3D
w rehabilitacji kończyn dolnych
	Rehabilitacja onkologiczna w nowotworach
narządu ruchu

Sesja Plakatowa
Sesja Studencka

Wskazania do analizy chodu
Metoda oceny chodu
Elektroniczne zasady analizy chodu
Punkty biometryczne

Posiedzenie Zarządu Głównego PTReh

Piątek 14 września 2012 r.
8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 10:00	Uroczysta inauguracja XV Sympozjum
Naukowo-Szkoleniowego Polskiego
Towarzystwa Rehabilitacji.
10:00 – 13:00	Sesja I: Nowoczesne metody rehabilitacji
po urazach czaszkowo-mózgowych

Adaptowana aktywność fizyczna
Tematy wolne

Analiza chodu w systemie ZEBRIS

	mgr Michał Dylewski,
doc. dr n. med. Magdalena Hagner-Derengowska

11:00 – 11:15
13:00 – 13:30
13:30 – 15:00

 oderatorzy:
M
dr hab. n. med. Wojciech Hagner, prof. nadzw.,
prof. dr hab. Jerzy Kiwerski,
dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nazw.

Przerwa kawowa
Dyskusja
Lunch

15:00 – 17:00

16:00 – 16:15
17:00 – 17:30
20:00

 esja II: Zastosowanie analizy chodu
S
w systemie 3D w rehabilitacji kończyn
dolnych

 oderatorzy:
M
dr hab. n.med. Marek Jóźwiak, prof nadzw.;
dr n. o kult. fiz. Andrzej Czamara;
dr hab. Anna Marchewka, prof. nadzw.

Przerwa kawowa
Dyskusja
Uroczysta kolacja

Sesja równoległa
10:00 – 13:00

11:00
13:00
13:30
15:00

–
–
–
–

11:15
13:30
15:00
16:00

16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 17:30

17:30 – 17:45
20:00

Sesja III: Tematy wolne

 oderatorzy:
M
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek,
prof. dr hab. n. med. Krystian Żołyński,
prof. dr hab. n. med. Jan Czernicki

Przerwa kawowa
Dyskusja
Przerwa na lunch.
Sesja IV: Sesja Studencka

 oderatorzy:
M
dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska,
prof. nadzw.
dr hab. n. med. Zbigniew Dudkiewicz, prof. nadzw.

Dyskusja
Przerwa kawowa
Sesja V: Adaptowana aktywność fizyczna

 oderatorzy:
M
prof. dr hab. Aleksander Ronikier,
dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska,
prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Marta Woldańska-Okońska,
prof. nadzw.

Dyskusja
Uroczysta kolacja

Sobota 15 września 2012 r.
9:00 – 10:00
Walne Zgromadzenie Członków PTReh
10.00 – 13.00	Sesja VI: Rehabilitacja onkologiczna
w nowotworach narządu ruchu
 oderatorzy:
M
prof. dr hab. Marek Woźniewski,
dr hab. n. med. Piotr Majcher, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Jacek Durmała, prof. nadzw.

11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
13:00 – 13:30
Dyskusja
13:30 	Uroczyste podsumowanie i zamknięcie
Sympozjum

Sesja równoległa
10:00 – 13:00

Sesja VII: Sesja plakatowa

 oderatorzy:
M
doc. dr n. med.
Magdalena Hagner-Derengowska,
dr n. med. Kamila Gworys,
dr n. o kult. fiz. Teresa Pop

11:30 – 11:45
Przerwa kawowa
13:30 	Uroczyste podsumowanie i zamknięcie
Sympozjum
Uczestnikom konferencji przysługuje prawo do punktów
edukacyjnych.

Zgłoszenia prac
1.	Streszczenia powinny zostać przygotowane według
poniższych wymagań:
1.	Nazwisko, pierwsze imię, inicjały pozostałych imion
każdego autora, razem z afiliacją.
2.	Nazwy instytucji, które uczestniczyły w przygotowaniu
prezentowanej pracy.
3. Tytuł prezentacji.
4.	Wstęp (zawierający opis problemu i uzasadnienie
przeprowadzenia badania).
5. Cel pracy (pytanie kliniczne, hipoteza).
6.	Materiał i metody (zawierający opis projektu badania
naukowego, miejsca pochodzenia badanych, opis
badanej grupy, opis stosowanych metod i interwencji,
opis metody oceny (pomiaru) efektu interwencji,
metody statystyczne i sposób analizy danych;
w badaniach przeglądowych: kryteria kwalifikacji
i dyskwalifikacji badań, źródła informacji i sposób
identyfikacji wszystkich danych na dany temat oraz
sposób syntezy danych).

7. Wyniki (najważniejsze dane).
8.	Wnioski (powinny wynikać z przedstawionych danych
i stanowić odpowiedź na sformułowane cele badania).
9.	Do streszczenia nie należy dołączać piśmiennictwa.
10.	Imię i nazwisko, adres, telefon, faks, e-mail autora
wskazanego do korespondencji z Komitetem
Organizacyjnym.
2.	Struktura streszczenia może być inna, jeśli wymaga tego
rodzaj przedstawianej pracy.
	
Streszczenie powinno zawierać pomiędzy 250 a 350
słów, czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia: 1.
3.	Nadesłane streszczenia zostaną w pierwszej kolejności
poddane kwalifikacji redakcyjnej i, jeśli będą spełniać
wymogi formalne, zostaną przesłane do oceny
recenzentom – członkom Komitetu Naukowego
Sympozjum. Streszczenia prac zakwalifikowanych
do publikacji zostaną wydrukowane w suplemencie
„Postępów Rehabilitacji”.
	Po dn. 31.05.2012 r. streszczenia z uwagami od
recenzentów zostaną odesłane autorom celem
naniesienia koniecznych poprawek będących warunkiem
przyjęcia pracy do prezentacji ze wskazanym
nieprzekraczalnym terminem odesłania poprawionego
streszczenia.
	Prace zdyskwalifikowane przez recenzentów nie będą
przyjęte do prezentacji. Decyzja o odrzuceniu pracy
nie podlega odwołaniu. Organizatorzy nie ujawniają
nazwisk recenzentów. Załączone tabele, wykresy i rysunki
nie będą umieszczone w suplemencie. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek
stylu i mianownictwa oraz koniecznych skrótów tekstu
bez zgody autora. Lista zakwalifikowanych prac zostanie
umieszczona na stronie internetowej Sympozjum
www.ptreh.com
4.	Ustna forma prezentacji: w języku polskim.
	Czas przeznaczony na ustną prezentację wynosi 10 minut.
Prowadzący sesję jest uprawniony do odebrania głosu
referującemu po upływie regulaminowego czasu.
	Na zakończenie sesji przewidywana jest dyskusja. Autor
wygłaszanej pracy jest zobowiązany do uczestnictwa
w dyskusji.

5.	Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne
ze zgodą autorów na przetwarzanie i udostępnianie
danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy
na potrzeby organizacyjne Sympozjum, upublicznienie
wyników kwalifikacji, streszczeń, nagród i wyróżnień
na stronie Sympozjum oraz w materiałach Sympozjum.
6.	Zgłoszenie streszczenia pracy jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem przez autorów regulaminu zgłaszania
prac i poszczególnych sesji. Konsekwencje wynikające
z nieprzestrzegania lub łamania regulaminu ponoszą
autorzy pracy.
 ormularz zgłoszeniowy pracy naukowej jest
F
do pobrania na stronie www.grupamedica.pl
Prosimy o przesłanie streszczeń na adres:
Katedra i Klinika Rehabilitacji
Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej–Curie 9
85–094 Bydgoszcz
e–mail: klreh@cm.umk.pl
faks 52 585 40 42

Rejestracja

Warunki zmian i rezygnacji

• on line – rejestracja na stronie www.grupamedica.pl
•	faksem – formularz zgłoszeniowy należy wysłać
na numer 75 645 12 30
•	mailem – skan formularza zgłoszeniowego można wysłać
na adres: konferencje@grupamedica.pl

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie
potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową.
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę
do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu. Zastrzegamy
sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty
w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności
i zmiany wysokości opłaty wynikającej z kolejnego terminu.
Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne
Grupa Medica s.c., ul. Kasprowicza 52, 58–500 Jelenia Góra.
Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem
numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną
kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę
po uzgodnieniu i akceptacji organizatora.

Opłata rejestracyjna
do
30.06.2012

od 1.07
do
31.08.2012

opłata
na miejscu

Udział w kursie Nordic Walking

45 zł

55 zł

60 zł

Udział w kursie analizy chodu
w systemie ZEBRIS

45 zł

55 zł

60 zł

Uczestnictwo w Sympozjum
dla aktywnych członków
PTReh

350

400

450

Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług
upływa 20.07.2012 r.

Uczestnictwo w Sympozjum

450

500

550

Studenci

100

100

100

Potrącenia umowne od 21.07.2012 r.

Udział w uroczystym wieczorze
towarzyskim

160

160

160

Udział w wieczorze
towarzyskim osoby
towarzyszącej

160

160

160

Wysokości opłat
rejestracyjnych

Opłata rejestracyjna zawiera:
1. udział w sesjach naukowych konferencji
2. wstęp na teren wystawy akredytowanych firm
3.	materiały zjazdowe oraz certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w konferencji
4. przerwy kawowe oraz lunch podczas obrad.
Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji
i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:
Bank Pekao S.A. V o/Łódź Nr 81 1240 1545 1111 0010 2991
7027 (Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91–408 Łódź).
Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział
(imię i nazwisko uczestnika) – XV Sympozjum PTReh”

Termin rezygnacji

od 21.07
do 20.08.2012

od 21.08.2012

Opłata rejestracyjna

potrącenie 50%

brak refundacji

Program towarzyszący

potrącenie 50%

brak refundacji

Hotele
Rezerwacja i opłata za noclegi
Rezerwacja i opłata noclegu pozostaje w gestii uczestników.
W poniżej wymienionych obiektach prosimy o powołanie się
na hasło „rehabilitacja”, które umożliwi Państwu uzyskanie
preferencyjnych cen rezerwacji, które zamieściliśmy poniżej.
Hotele

Pałac Targon

Hotel
Med. & SPA
Villa Park ****

Hotel
Uzdrowiskowy
St. George

Hotel
Rezydencja
Green Park

Villa
Piast Spa***

Ceny
150 zł
jednoosobowy
260 zł
dwuosobowy
230 zł
jednoosobowy
330 zł
dwuosobowy
150 zł
jednoosobowy
220 zł
dwuosobowy
120 zł
jednoosobowy
180 zł
dwuosobowy
170 zł
jednoosobowy
200 zł
dwuosobowy

Adres

Kontakt

ul. Raczyńskich 6
87-720 Ciechocinek

tel. 54 283 22 21

ul. Warzelniana 10
87-720 Ciechocinek

ul. Wojska Polskiego 2
Ciechocinek

tel. 54 416 41 00,
54 283 28 00
fax 54 416 41 25
tel. 54 253 00 00
fax 54 253 00 01

ul. Jana Szmurły 14
Ciechocinek

tel. 54 416 26 92
fax 54 416 24 25

ul. Widok 7
Ciechocinek

tel. 54 416 34 50
fax 54 416 34 51

