
Aneks 1.  II Międzynarodowy Kongres „Rehabilitacja Polska”   

 

International Congress „Polish Rehabilitation 2” 

 
DATA KONGRESU: 

14-16 kwietnia 2016: 

KLUCZOWE TERMINY: 

termin wczesnej rejestracji : 15 grudnia 2015 

termin nadsyłania abstraktów: 15 grudnia 2015 

ORGANIZATORZY: 

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji 

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

ORGANIZATOR WYKONAWCZY: 

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury Ars Medica 

 

 

OPŁATY: 

Aktywni członkowie PTReh i PTF: wczesna rejestracja: 295 PLN, późniejsza rejestracja: 390 PLN, 

rejestracja na miejscu: 600 PLN. 

studenci: 100, późniejsza rejestracja: 150, rejestracja na miejscu: 600 PLN. 

emeryci: 200, późniejsza rejestracja: 300, rejestracja na miejscu: 600 PLN. 

Pozostali: wczesna rejestracja: 360 PLN, późniejsza rejestracja: 460 PLN, na miejscu: 600 PLN 

Zwolnieni z opłaty zjazdowej: członkowie honorowi PTReh i PTF, komitet naukowy, komitet 

organizacyjny, osoby prezentujące wykłady na zaproszenie 



W opłacie: wstęp na sale, materiały zjazdowe, catering na przerwach kawowych, zwiedzanie 

ekspozycji, jeden lunch, udział w jednym wybranym warsztacie – decyduje kolejność zgłoszeń (pula 

miejsc bezpłatnych na warsztatach powinna zostać zawczasu ustalona) 

Dodatkowo płatne: Hotele: oferta hoteli w różnych cenach będzie przygotowana później. Lunch 

drugiego dnia.  Warsztaty 

MIEJSCE: 

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Warszawa ul. Trojdena 2a 

PATRONAT 

Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy 

PATRONAT NAUKOWY 

Prezesa PAN: prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego 

KOMITET NAUKOWY: 

Prezydium: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Marek Woźniewski 

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa, dr med. Marek Kiljański 

Członkowie Prezydium: prof. nadzw. dr hab. med. Krystyna Księżopolska Orłowska, prof. nadzw. dr 

hab. med. Piotr Majcher, dr n. med. Wiesław Rycerski, prof. nadzw. dr hab. Jan Szczegielniak, prof. 

nadzw. dr hab. Zbigniew Śliwiński, prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski, dr n. biol. Zbigniew 

Wroński,  

Członkowie: 

Z PTReh: Prof. dr hab. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska, prof. nadzw. dr hab. med. Jacek Durmała, 

prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak, prof. dr hab. med. Jan Haftek, prof. dr hab. med. Aleksander 

Kabsch, prof. dr hab. med. Ryszard Kinalski, prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski , prof. dr hab. med. 

Ireneusz Kowalski, prof. dr hab. med. Andrzej Kwolek, prof. nadzw. dr hab. Anna Marchewka, prof. dr 

hab. med. Kazimiera Milanowska, prof. nadzw. dr hab. Bartosz Molik, prof. nadzw. dr hab. Teresa 

Pop, prof. dr hab. Aleksander Ronikier, prof. nadzw. dr hab. med. Hanna Wilmowska – Pietruszyńska, 

dr med. Tomasz Adamczewski, dr med. Joanna Filipowska, dr med. Jacek Głodzik, dr med. Kamila 

Gworys, dr med. Marek Krasuski, dr med. Iwona Maciąg-Tymecka, dr med. Anna Puzder, dr med. 

Irena Rutkowska, dr med. Rafał Sapuła, dr med. Jolanta Taczała, dr med. Piotr Tederko, dr med. 

Jolanta Zwolińska 

Z PTF:  

 

KOMITET ORGANIZACYJNY: 



Przewodniczący: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tomaszewski  

Zastępcy: dr n. med. Piotr Tederko, dr n. o k.f. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka 

Członkowie: dr hab. n.med. Dariusz Białoszewski, lek med. Justyna Frasuńska, lek med. Izabella Nyka;  

w trakcie jest rekrutacja 15 studentów fizjoterapii  z Wyższej Szkoły Rehabilitacji  

TYTUŁ 

Kompleksowa rehabilitacja osób w wieku rozwojowym, dorosłym i senioralnym 

TEMATYKA KONGRESU 

kierunki badań naukowych prowadzonych w rehabilitacji oraz postępy rehabilitacji pourazowej, osób 

z chorobami i zaburzeniami narządu ruchu, ośrodkowego i obwodowego  układu nerwowego, układu 

sercowo-naczyniowego, psychicznymi, chorobami płuc, chorobami nowotworowymi, chorobami 

zapalnymi stawów i tkanki łącznej, etc. 

TEMATY SESJI NAUKOWYCH, PROPOZYCJE MODERATORÓW  

 Postępy rehabilitacji dzieci i młodzieży prof. Enrique Varela Donoso, prof. Marek Jóźwiak, dr 

med. Jolanta Taczała 

 Nowe podejście w rehabilitacji osób z chorobami nowotworowymi, prof. Piotr Majcher, dr 

med. Joanna Filipowska 

 Postępy rehabilitacji osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi prof. Jan Tylka 

 Postępy rehabilitacji osób z chorobami i zaburzeniami narządu ruchu (część 1: rehabilitacja 

osób po urazach) prof. Jerzy Kiwerski, prof. Alain Delarque 

 Postępy rehabilitacji osób z chorobami i zaburzeniami narządu ruchu (część 2: rehabilitacja 

osób po endoprotezoplastyce stawów)  prof. Jolanta Kujawa, prof. Marek Synder 

 Postępy rehabilitacji osób z chorobami i zaburzeniami narządu ruchu (część 3: rehabilitacja 

osób z chorobą zwyrodnieniową stawów)  prof. Wiesław Tomaszewski, prof. Krystyna 

Księżopolska Orłowska 

 Współczesna medycyna fizykalna i balneoklimatologia dr Jacek Chojnowski, prof. Jolanta 

Kujawa, dr Rafał Sapuła, prof. Marta Woldańska Okońska  

 Rehabilitacja w chorobach narządów wewnętrznych prof. Jacek Durmała,  prof. Jacek Imiela, 

prof. Stanisław Kłęk 

 Rehabilitacja i fizjoterapia w sporcie  prof. Anna Jegier, prof. Andrzej Czamara, dr Andrzej 

Bugajski, prof. Marcin Domżalski  

 Kompleksowa rehabilitacja osób z chorobami układu pozapiramidowego doc. Iwona 

Sarzyńska Długosz, prof. Andrzej Bogucki  

 Aktywizacja osób z niepełnosprawnością – aspekty psychofizyczne, adaptowana aktywność 

fizyczna i sport niepełnosprawnych, aktywność fizyczna osób ze specjalnymi potrzebami – do 

rozważenia przeredagowanie brzmienia tematu sesji) prof. Andrzej Kosmol, prof. Bartosz 

Molik, 

 Kompleksowa rehabilitacja osób z chorobami demielinizacyjnymi prof. Andrzej Kwolek 

 Roboty i nowe technologie w rehabilitacji prof. Jerzy Kiwerski, dr  Marcin Bonikowski, prof.  

Marek Gzik,  



 Telerehabilitacja prof. Wojciech Glinkowski, Prof. Ryszard Piotrowicz, prof. Henryk Skarżyński 

 Badania eksperymentalne w rehabilitacji prof. Marek Woźniewski, dr Joanna Grzegorczyk 

 Historia fizjoterapii i rehabilitacji dr Sławomir Jandziś, Dr Mariusz Migała, dr Bogumił 

Przeździak, dr Marek Krasuski 

 Zespoł rehabilitacyjny: Prof. Krystyna Księżopolska Orłowska, Prof. Xanthi Michail,  Prof. Anna 

Marchewka, Prof. Jan Tylka, dr Marek Kiliański, dr n. o zdr. mgr piel. Dorota Kilańska,  

 rehabilitacja osób w podeszłym wieku: Prof. Krystyna Księżopolska Orłowska, Prof. Wiesław 

Osiński, Prof. Tomasz Kostka, dr Żak, dr Marek Krasuski, prof. Marek Żak 

 Sesja studencka prof. Dariusz Białoszewski, prof. Andrzej Kwolek 

 

WYKŁADY WIODĄCE – czas 20 min. (PROPOZYCJE): 

 Prof. Xanthi Michail: Ethics in rehabilitation 

 Enrique Valera Donoso: Role of PRM specialist in children and adolescents with acquired brain 

injury 

 prof.dr hab.med. Maciej Głowacki, Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UMP . "Dostępy 

przednie w leczeniu skoliozy, postępowanie przedoperacyjne, problemy śródoperacyjne, 

postępowanie po operacji (brzmienie tematu do ostatecznego ustalenia) .  

 Prof. dr hab. med. Marek Jóźwiak. Hypertonia mięśniowa w aspekcie podejmowania decyzji 

terapeutycznych 

 dr hab. Iwona Sarzyńska Długosz Choroba Devica - diagnostyka i postępowanie terapeutyczne 

 Prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski "Specyfika urazów kręgosłupa u dzieci i młodzieży" (w sesji 

pediatrycznej). 

 Prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa "Kompleksowa rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu 

biodrowego i kolanowego„ 

 Dr med. Piotr Tederko Rola lekarza rehabilitacji w kompleksowym leczeniu 

pacjenta poddanego operacji kręgosłupa 

 Dr med. Marek Krasuski Algorytm postępowania usprawniającego u chorych po przebytej 

operacji kręgosłupa z powodu zmian dyskopatycznych. 

WARSZTATY  (PROPOZYCJE): 

1. Praktyczne zastosowanie ICF: osoba do ustalenia (FAR): czas trwania: 4 godziny; ilość sesji: 1; 

uczestnicy: 20-30. 

2. FMS: (osoba kontaktowa: Monika Lubaś, Eres Medical: m.lubas@eresmedical.com.pl; tel. 81 

502 00 70 w. 16; tel. kom. 601 054 662) czas trwania: 1 godzina: ilość sesji: 3; uczestnicy 

jednej sesji: 10-15  

3. "Profilaktyka zaburzeń rozwojowych w zakresie motoryki, upośledzenia umysłowego, 

autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwoju" (dla lekarzy i fizjoterapeutów 

zainteresowanych diagnostyką zaburzeń rozwojowych i wczesną rehabilitacją niemowląt. (Dr 

Jolanta Taczała, Mgr Katarzyna Stefaniuk) czas trwania: 90 minut; ilość sesji: 1; uczestnicy: 

20-25 )  

4. "Rehabilitacja dzieci z mpd (aktualne skale funkcjonalne, fizjoterapia zorientowana na 

realizację celów lub do ustalenia)" (dla lekarzy i fizjoterapeutów zainteresowanych 

rehabilitacją dzieci. (Dr Jolanta Taczała) czas trwania: do ustalenia; ilość sesji: 1; uczestnicy: 

20-25 )  



5. Hypertonia mięśniowa w aspekcie podejmowania decyzji terapeutycznych (prof. Marek 

Jóźwiak) 

6. Egzoszkielet (Technomex)   


