Kominikat Nr 1

I Miêdzynarodowy Kongres
REHABILITACJA POLSKA
(10-13 wrzeœnia 2009 r., Warszawa – na terenie Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-Informatycznej,
ul. Stok³osy 3)

PATRONAT NAUKOWY I ORGANIZACJA (w kolejnoœci alfabetycznej):
– POLSKA AKADEMIA NAUK – Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Spo³ecznej)
– POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII
– POLSKIE TOWARZYSTWO REHABILITACJI
PATRONAT MEDIALNY:
FIZJOTERAPIA POLSKA
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA
POSTÊPY REHABILITACJI
PREZYDIUM KOMITETU NAUKOWEGO:
Prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski
Prof. dr hab. med. Zbigniew Œliwiñski
Prof. dr hab. med. Andrzej Kwolek
Prof. dr hab. Marek WoŸniewski
KONGRESOWI TOWARZYSZ¥ JUBILEUSZE:
60-LECIA CENTRUM REHABILITACJI STOCER W KONSTANCINIE
20-LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA REHABILITACJI
22-LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodnicz¹cy (w kolejnoœci alfabetycznej):
lek. med. Jan Dudek, mgr Ma³gorzata Rybicka, dr n. med. Wies³aw Tomaszewski
04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72/176, wejœcie E
tel./fax: (0 22) 834 67 72, tel. 405 42 72, tel. kom. 0 601 22 78 99
e-mail: nauka@medsport.pl
strona: www.medsport.pl, www.polskarehabilitacja.pl, www.fizjoterapia.org.pl
Bank Zachodni WBK S.A. Nr 13 1090 1014 0000 0001 0065 1943

Szanowni Pañstwo,
Zapraszamy do udzia³u w I Kongresie „Rehabilitacja Polska”. Kongres organizowany jest wspólnie przez Polskie Towarzystwo Rehabilitacji i Polskie Towarzystwo
Fizjoterapii pod auspicjami Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji
Spo³ecznej Polskiej Akademii Nauk. Jest to pierwsze spotkanie organizowane
wspólnie przez te towarzystwa naukowe.
W ostatnich latach obserwujemy sta³y postêp w naukach podstawowych,
pozwalaj¹cy na lepsze zrozumienie patofizjologii chorób narz¹du ruchu i innych
schorzeñ, a co za tym idzie udoskonalenie ich diagnostyki i mo¿liwoœci leczenia.
Rozwijane s¹ nowe kierunki fizjoterapii oraz doskonalone metody leczenia dotychczas
stosowane. Coraz wiêksze znaczenie we wspó³czesnej medycynie odgrywa
kompleksowe i holistyczne podejœcie do pacjenta. Spotkanie cz³onków dwóch du¿ych
towarzystw naukowych zajmuj¹cych siê rehabilitacj¹ pozwoli na wymianê doœwiadczeñ
i umo¿liwi nowe spojrzenie na dotychczasowe problemy. Mamy nadzieje, ¿e zaowocuje
to nowymi kierunkami rozwoju terapii i s³u¿yæ bêdzie doskonaleniu naszego
warsztatu zawodowego.

Komitet Organizacyjny

Istotne informacje
1. Miejsce obrad: Wy¿sza Szko³a Ekonomiczno-Informatyczna,
Warszawa, ul. Stok³osy 3;
Dojazdy (szczegó³y zostan¹ podane w Komunikacie nr 2 i na stronach
internetowych).
2. Op³aty zjazdowe:
Cz³onkowie PTF i PTReh:
– 350 z³
– wp³ata do 31.03.2009 r.
– 400 z³
– wp³ata po 31.03.2009 r.
Studenci (w wieku do 26 lat): 100 z³
Pozostali:
– 400 z³
– wp³ata do 31.03.2009 r.
– 450 z³
– wp³ata po 31.03.2009 r.
Planowane jest spotkanie towarzyskie (bankiet) na max. 500 osób (zaproszenia
wg kolejnoœci zg³oszeñ), a tak¿e inne imprezy towarzysz¹ce – p³atne dodatkowo
(szczegó³y zostan¹ podane w Komunikacie nr 2 i na stronach internetowych).
3. W ramach op³aty wpisowej Uczestnikom przys³uguje:
• udzia³ w ceremonii otwarcia Kongresu (w Filharmonii Narodowej);
• udzia³ w obradach (uwaga: wstêp wy³¹cznie na podstawie identyfikatora);
• teczka z materia³ami konferencyjnymi;
• CERTYFIKAT uczestnictwa;
• bezp³atne „przerwy kawowe”;
• lunch w pierwszym dniu obrad.
4. Termin przyjmowania STRESZCZEÑ: 30.04.2009 r.
5. Za udzia³ w Kongresie przewidziane s¹ punkty edukacyjne.
6. Zakwaterowanie Uczestnicy realizuj¹ we w³asnym zakresie.
Organizatorzy proponuj¹ hotele zarezerwowane na potrzeby Kongresu
w cenach od 40 do 180 z³ za dobê (szczegó³y zostan¹ podane w Komunikacie nr 2
i na stronach internetowych).

Komitet Naukowy
Prezydium:
prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski
prof. dr hab. med. Andrzej Kwolek

prof. dr hab. med. Zbigniew Œliwiñski
prof. dr hab. Marek WoŸniewski

Cz³onkowie:
dr hab. n. med. Gra¿yna CywiñskaWasilewska prof. nadzw.
prof. dr hab. med. Jan Czernicki
prof. dr hab. med. Piotr Dylewicz
prof. dr hab. med. Bogus³aw Frañczuk
prof. dr hab. med. Jan Haftek dr h. c.
prof. dr hab. med. Aleksander Kabsch
prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk
dr n. med. Marek Kiljañski
prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski
dr hab. med. Ireneusz Kowalski prof. nadzw.

dr n. med. Marek Krasuski
doc. dr hab. med. Krystyna Ksiê¿opolskaOr³owska
dr hab. med. Jolanta Kujawa prof. nadzw.
prof. dr hab. med. Janusz Nowotny
prof. dr hab. Aleksander Ronikier
prof. dr hab. med. Stanis³aw Rudnicki
prof. dr hab. med. Aleksander Sieroñ
prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski
prof. dr hab. Jan Szczegielniak

Sesje naukowe
A. Historia rehabilitacji
1. 60-lecie STOCER
2. 40 lat koncepcji Polskiej Szko³y
Rehabilitacji
3. 20-lecie PTReh – realizacja
wytycznych Polskiej Szko³y
Rehabilitacji
4. tematy wolne
B. Kszta³cenie w zakresie rehabilitacji
C. Rehabilitacja œrodowiskowa
D. Diagnostyka dla potrzeb rehabilitacji
1. diagnostyka obrazowa
2. diagnostyka elektrofizjologiczna
3. diagnostyka czynnoœciowa
4. oceny funkcjonalne
E. Rehabilitacja w chorobach wewnêtrznych
1. kardiologiczna
2. pulmonologiczna
3. w zaburzeniach wydzielania
wewnêtrznego
4. dysfunkcje uk³adu pokarmowego
F. Rehabilitacja w dysfunkcjach uk³adu
nerwowego
1. w schorzeniach naczyniowych mózgu
2. w urazach mózgu
3. w uszkodzeniach obwodowego
uk³adu nerwowego
Tematyka wolna przewidziana w ka¿dej sesji.
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4. w chorobach demielinizacyjnych
5. w uszkodzeniach krêgos³upa
powik³anych zaburzeniami neurologicznymi
Rehabilitacja w dysfunkcjach narz¹du
ruchu
1. u osób po urazach narz¹du ruchu
2. w artrozach
3. w dysfunkcjach pozastawowych
4. w zaburzeniach statyki cia³a
5. u osób amputowanych
6. w schorzeniach zapalnych narz¹du
ruchu
7. w osteoporozie
Rehabilitacja wieku rozwojowego
1. zaburzenia postawy
2. mózgowe pora¿enie dzieciêce
Rehabilitacja w geriatrii
Rehabilitacja onkologiczna
Rehabilitacja w schorzeniach narz¹dów
zmys³ów
Rehabilitacja seksualna osób
niepe³nosprawnych
Rehabilitacja w schorzeniach
psychicznych
Sesja studencka

