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Zarząd 



Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

1. Nacisk na bezpośrednią komunikację z 
krajowymi naukowymi towarzystwami rehabilitacji 

2. Rozwój stosunków z Rozszerzonym Komitetem 
Wykonawczym UEMS oraz z europejskimi 
organizacjami medycznymi działającymi pod 
patronatem UEMS. 

3. Zbliżenie relacji do innych europejskich 
towarzystw naukowych z dziedziny medycyny,  
a w szczególności neurologii, reumatologii, 
ortopedii, kardiologii, pulmonologii, geriatrii, 
pediatrii i onkologii. 



Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

4. Wspieranie europejskich sieci współpracy 
naukowej w rehabilitacji i korzystanie z 
grantów unijnych. 

5. Uściślenie współpracy z Sekcją Medycyny 
Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS oraz 
Europejską Akademią Rehabilitacji 
Medycznej: wspólne projekty na rzecz osób 
niepełnosprawnych i osób 
doświadczających niepełnosprawności; 
koordynacja planów działania. 

https://www.euro-prm.org/index.php?lang=en
https://www.euro-prm.org/index.php?lang=en
http://www.aemr.eu/
http://www.aemr.eu/


Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

6. Współpraca z ISPRM i innymi 
międzynarodowymi towarzystwami poprzez 
podpisanie protokołów porozumienia. 

7. Podpisanie protokołów porozumienia ze 
Śródziemnomorskim Forum PRM (MFPRM) 
oraz z Bałtyckim i Forum PRM Krajów 
Bałtyckich i Morza Północnego (BNFPRM). 

http://www.isprm.org/
http://mfprm.net/


Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

8. Rozwój relacji ze organizacjami  
ds. niepełnosprawności rehabilitacji 
Światowej Organizacji Zdrowia  
(WHO Services for Disability and 
Rehabilitation - WHO-DAR). 

9. Promocja planu działania WHO 
dotyczącego osób niepełnosprawnych. 
Wdrażanie w praktyce.  

Wsparcie planu WHO REHAB 2030. 

https://www.who.int/disabilities/care/rehab-2030/en/


Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

10. Koordynacja działań z Sekcją  
UEMS-PRM w celu zmiany nazwy naszej 
specjalizacji w Załączniku V do unijnej 
dyrektywy w sprawie kwalifikacji 
zawodowych z „Physiotherapy” na „Physical 
and Rehabilitation Medicine” oraz dążenie 
do ustalenia minimalnego okresu szkolenia 
od 3 do 4 lat. 

11. Rozwój strony internetowej ESPRM. 

http://www.esprm.net/


Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

12. Zmiana Statutu i Regulaminu ESPRM w celu 
wsparcia aktywnej roli indywidualnych 
członków. 

13. Zarządzanie specjalnymi komitetami 
naukowymi (SISC) i ich pracą w ciągu 
nadchodzących 4 lat, w tym publikacja 
podstawowych europejskich wytycznych w ich 
zakresach kompetencji. 

14. Organizacja europejskich kongresów 
Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji z 
podkreśleniem znaczenia lokalnych towarzystw 
naukowych. 

http://www.esprm.net/committees/HM2F/special-interest-scientific-committee-sisc


Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

15. Wspieranie Europejskich Letnich Szkół 
Rehabilitacji. 

16. Wspieranie wydania e-Booka Cochrane 
Rehabilitation. 

17. Wspieranie wydania e-book ultrasonografii 
interwencyjnej. 

18. Wspieranie wydania e-Booka Medycyna 
Fizykalna i Rehabilitacja w okresie ostrym 

https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133:board-supported-prm-schools&catid=7&lang=en&Itemid=198
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133:board-supported-prm-schools&catid=7&lang=en&Itemid=198
https://ebook-rehabilitation.cochrane.org/
https://ebook-rehabilitation.cochrane.org/
https://ebook-rehabilitation.cochrane.org/


Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

19. Zakończenie projektu TechReh. 

20. Współpraca przy promocji kursu 
internetowego BIOMECHANICS4REHAB. 

21. Współpraca w końcowej fazie projektu 
BRAIN4TRAIN oraz promowanie kursu 
internetowego na temat rzeczywistości 
wirtualnej dla osób z udarem 

http://tashpmi.uz/en/eu_edu_projects/erasmus_plus_techreh/about_techreh/
http://www.esprm.net/news-details/HMuNvg/biomechanics4rehab-line-course
http://brain4train.eu/


Plan działania  
od kwietnia 2019 do marca 2023  

 

22. Współpraca z  
Institut De Neurosciences De La Timone,  

23. Współpraca z UGECAM 

http://www.int.univ-amu.fr/
http://www.int.univ-amu.fr/
http://www.int.univ-amu.fr/
http://www.int.univ-amu.fr/
http://www.groupe-ugecam.fr/


SISC 
 

• Reorganizacja SISC  celem promocji 
bardziej oficjalnych działań  
i podejmowania współpracy  
z zewnętrznymi strukturami.  

• Warunki uczestniczenia w ESPRM, 
jako członek SISC: 
• Bycie delegatem lub senatorem  

Sekcji i Rady UEMS PRM  

lub 

• Bycie indywidualnym członkiem ESPRM. 

 

http://www.esprm.net/committees/HM2F/special-interest-scientific-committee-sisc


Indywidualne członkostwo 
 

• Warunki: bycie specjalistą rehabilitacji 
medycznej, bycie członkiem Krajowego 
Towarzystwa MFiR  

Opłata roczna: 30 Euro 

• Korzyści: 
• Redukcja opłaty zjazdowej na kongresach 

ESPRM o 100 Euro 

• Ułatwiona aplikacja o pozycję wykładowcy 
na letnich szkołach MFiR  

 

esprm.net/become-member
http://www.esprm.net/membership/GsmE/benefits-individual-member


22 Europejski Kongres 
MFiR, Belgrad 2020 

 

Tematyka kongresu 

Program kongresu 

Rejestracja i koszty uczestniczenia 

Zgłoszenie pracy 

Zakończenie przyjmowania streszczeń:  
1 listopada 2019 

https://www.esprm2020.com/
https://www.esprm2020.com/
https://www.esprm2020.com/
https://esprm2020.com/european-congress/topics/51
https://esprm2020.com/european-congress/program/15
https://www.esprm2020.com/european-congress/registration-information/24
https://www.esprm2020.com/european-congress/registration-information/24
https://esprm2020.com/european-congress/abstracts-submission-guidelines/22


Robotic Rehabilitation 
Summer School 

• Prof. Alessandro Giustini  
zaprasza do tworzenia sieci naukowców i 
praktyków zainteresowanych wykorzystaniem 
robotów w rehabilitacji 

Wejdź 

 

i dołącz 

http://www.esprm.net/meetings-details/HMqItg/european-robotic-rehabilitation-summer-school
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqItg/european-robotic-rehabilitation-summer-school
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqItg/european-robotic-rehabilitation-summer-school
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqItg/european-robotic-rehabilitation-summer-school
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqItg/european-robotic-rehabilitation-summer-school
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqItg/european-robotic-rehabilitation-summer-school
http://www.esprm.net/meetings-details/HMqItg/european-robotic-rehabilitation-summer-school
https://er2school.com/
https://er2school.com/join-our-community


Komitet 
Praktyki 

Profesjonalnej 

Postępy prac and e-bookiem Field of Competence in PRM  
część 3 zawierającym wytyczne na temat roli lekarza rehabilitacji w 
leczeniu osób z: 

 

• chorobą nowotworową (Ayşe Küçükdeveci) 

• Porażeniem mózgowym (Karol Hornáček) 

• Chorobami neurodegeneracyjnymi (Maria-Gabriella Ceravolo) 

• Chorobami nerwowo-mięśniowymi (Milica Lazovic) 

• Sarkopenią (Nikos Barotsis) 

• Stwardnieniem rozsianym (Martina Kővári)  

• Amputacją kończyn (Helena Burger) 

• w ciąży (Carlotte Kiekens) 
 

Promocja treści wytycznych w celu wzmocnienia roli lekarzy rehabilitacji w systemie ochrony zdrowia. 

Aktualizacja zawartych w pierwszych e-bookach FOC planowana na okres 10 lat po opublikowaniu 



Komitet 
Praktyki 

Profesjonalnej 

komisje multidyscyplinarne  

• Leczenia bólu (Daan Wever)  

• Rehabilitacji osób po operacjach kręgosłupa (Stefano Negrini)  

• Medycyny sportowej (Nicolas Christodoulou) planowane 
spotkanie w październiku podczas Europejskiego Kongresu 
Medycyny Sportowej. Europejskie warunki szkolenia z zakresu 
medycyny sportowej zostały przyjęte przez Radę UEMS w 
Londynie 

• Medycyny manualnej (Karol Hornáček) Europejskie warunki 
szkolenia z zakresu medycyny manualnej były przedmiotem 
głosowania Rady UEMS w Brukseli 

• Leczenia osób w wieku młodzieńczym (Anita Vetra)  
 



Komitet 
Praktyki 

Profesjonalnej 

Globalny plan wdrażania ICF w Europie 

• Opracowanie międzynarodowego systemu 
klasyfikacji podmiotów świadczących usługi  
z zakresu rehabilitacji medycznej - 
International classification system for service 
organisations for health related rehabilitation 
(ICSO-R 2.0) 
• Artykuł prezentujący klasyfikację ICSO-R 2.0 został 

zgłoszony do Journal of Rehabilitation Medicine w 
lipcu 2019.  

 



Komitet 
Praktyki 

Profesjonalnej 

Globalny plan wdrażania ICF w Europie 

• Europejskie Ramy rodzajów usług rehabilitacyjnych  
i powiązany harmonogram oceny klinicznej - European 
Framework for rehabilitation services types (or 
“Framework” and associated clinical assessment schedule 
(CLAS) artykuł na temat CLAS został przyjęty do publikacji 
przez EJPRM.  

• Projekt demonstracyjny 
• Będzie rozpoczęty w ciągu najbliższych miesięcy pod 

przewodnictwem Komitetu Praktyki Profesjonalnej z pomocą 
Nottwil ICF Research Branch.  

• Badanie pilotażowe mające na celu opisanie usług 
rehabilitacyjnych reprezentowanych w europejskich ramach 
dotyczących rodzajów usług rehabilitacyjnych poprzez 
zastosowanie ICSO-R 2.0. Zaproszono delegatów krajowych do 
udziału w projekcie.  

 



Komitet 
Praktyki 

Profesjonalnej 

Globalny plan wdrażania ICF w Europie 

• Europejskie Ramy rodzajów usług rehabilitacyjnych  
i powiązany harmonogram oceny klinicznej - European 
Framework for rehabilitation services types (or 
“Framework” and associated clinical assessment 
schedule (CLAS) artykuł na temat CLAS został przyjęty 
do publikacji przez EJPRM.  

• Projekt demonstracyjny 
• Omówiono pierwszą listę uczestników dla każdego rodzaju 

usługi rehabilitacyjnej. Ta lista zostanie rozpowszechniona wraz 
z bardziej szczegółowymi informacjami na temat wykonania 
zadania, a także zaproszeniem dla większej liczby uczestników.  

• Celem jest prezentacja 14 typów usług rehabilitacyjnych 
przykładami. 

 



Komitet 
Praktyki 

Profesjonalnej 

Grupa zadaniowa ISPRM ClinFIT 

Na Kongresie ISPRM 2019 w Kobe powołano 
grupę zadaniową o nazwie ClinFIT.  

• Opis zadań grupy jest w artykule w JISPRM  

• Program przedstawi Gerold Stucki na 
wiosennym spotkaniu Sekcji i Rady UEMS-PRM 
w 2020 roku. 

 
 

http://www.jisprm.org/article.asp?issn=2349-7904;year=2019;volume=2;issue=1;spage=19;epage=21;aulast=Frontera
http://www.jisprm.org/article.asp?issn=2349-7904;year=2019;volume=2;issue=1;spage=19;epage=21;aulast=Frontera


Komitet 
Praktyki 

Profesjonalnej 

Adaptacja kulturowa intuicyjnych opisów kategorii 
zestawu rehabilitacyjnego ICF 

• Ukończono wersje: włoską, polską,  
belgijską / holenderską, chorwacką i turecką 

• Trwają prace nad wersjami: grecką, francuską  
i hiszpańską 

• Dyskutowane jest stworzeniem wersji: 
portugalskiej, norweskiej, czeskiej i rumuńskiej 

 

Sekcja UEMS PRM rekomenduje  
używanie Zestawu Rehabilitacyjnego w opracowanych wersjach  

w badaniach klinicznych i codziennej praktyce klinicznej 



Cochrane Rehabilitation 

• Priorytyzacja 

• Projekt Best Evidence for Rehab 
(Be4rehab) czytaj także tu  
• part of WHO – Package of Rehabilitation 

Interventions 

• Projekt RCT in Rehabilitation Checklist 
(RCTRACK) 

 

https://rehabilitation.cochrane.org/
https://rehabilitation.cochrane.org/
https://rehabilitation.cochrane.org/
https://www.minervamedica.it/en/journals/europa-medicophysica/article.php?cod=R33Y2019N03A0322
https://rehabilitation.cochrane.org/it/news/joint-workshop-who-package-rehabilitation-interventions-and-rehabilitation-competency-framework
https://rehabilitation.cochrane.org/it/news/joint-workshop-who-package-rehabilitation-interventions-and-rehabilitation-competency-framework
https://rehabilitation.cochrane.org/it/news/joint-workshop-who-package-rehabilitation-interventions-and-rehabilitation-competency-framework
https://rehabilitation.cochrane.org/it/news/joint-workshop-who-package-rehabilitation-interventions-and-rehabilitation-competency-framework
https://rehabilitation.cochrane.org/it/news/joint-workshop-who-package-rehabilitation-interventions-and-rehabilitation-competency-framework
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31207218
https://rehabilitation.cochrane.org/news/rcts-rehabilitation-checklist-rctrack-project
https://rehabilitation.cochrane.org/news/rcts-rehabilitation-checklist-rctrack-project
https://rehabilitation.cochrane.org/news/rcts-rehabilitation-checklist-rctrack-project


• Egzamin EBPRM odbędzie się 29 listopada 2019 r. o 
09:00 GMT i potrwa trzy godziny.  

• Zgłoś się na egzamin. Termin upływa 30 września 2019 r 

• Miejsce przeprowadzenia egzaminu w Polsce: 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika 
Rehabilitacji. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii 
i Rehabilitacji  

 Ul. Spartańska 1; 02-637 Warszawa, Poland  

• Egzamin będzie miał charakter komputerowy.  

• Kandydaci otrzymają w listopadzie instruktaż egzaminu. 

 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 

https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=275&lang=en


Certyfikaty nowych specjalistów od marca do września 2019: 

• Osiemnaście osób uzyskało tytuł Fellow of the European Board 
of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM) drogą 
uznania równoważności kompetencji, w tym siedemnaście z 
zastosowaniem procedury nadzwyczajnej 

• Dziesięć osób uzyskało tytuł Senior Fellow of the European 
Board of Physical and Rehabilitation Medicine (SFEBPRM)  

• Dwie osóby uzyskały tytuł Life Fellow of the European Board of 
Physical and Rehabilitation Medicine (LFEBPRM) 

• Pięciu specjalistów uzyskało Europejskie Certyfikaty Osoby 
Szkolącej w Medycynie Fizykalnej i Rehabilitacji, z czego jedna 
ponownie. 

 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 

https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:extraordinary-certification-of-medical-doctors&catid=14&lang=en&Itemid=198


Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 

W okresie marzec-wrzesień 2019 EBPRM  
akredytowała siedem nowych wydarzeń naukowych: 

 
• 12º CURSO SOBRE EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA DISFAGIA OROFARÍNGEA 

 21.03.2019-22.03.2019 Madrid, Spain 

• Martinoli Ultrasound Training-course "The Distal Lower Extremity" 

 15.05.2019-17.05.2019  Amsterdam, Netherlands 

• Martinoli Ultrasound Training-course: "The Distal Upper Extremity: Elbow to Fingers" 

 15.05.2019-17.05.2019   Amsterdam, Netherlands 

• TOXIN ACADEMY MASTER CLASS ISNEREM 2019  

 30.05.2019-01.06.2019      Fribourg, Switzerland 

• Jacobson Ultrasound Training Course 

 01.07.2019-02.07.2019  Amsterdam, Netherlands 

• Romanian Congress of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneology 2019 – with international participation  

 04.09.2019-06.09.2019  Galați, Romania 

• Martinoli Ultrasound Training-course: "The Distal Upper Extremity: Elbow to Fingers" 

 23.09.2019-25.09.2019  Oslo, Norway 

http://www.uddogarmendia.com/Cursos/12-Curso-de-Evaluacion-y-Tratamiento-de-Disfagia-Orofar-ngea
http://www.uddogarmendia.com/Cursos/12-Curso-de-Evaluacion-y-Tratamiento-de-Disfagia-Orofar-ngea
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
http://isnerem2019.com/en
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/jacobson-ultrasound-training-course
http://bioclima.ro/Congres2019.php
http://bioclima.ro/Congres2019.php
http://bioclima.ro/Congres2019.php
http://bioclima.ro/Congres2019.php
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/
https://martinoli-ultrasoundcourses.com/must-2-the-distal-upper-extremity/


Plan działania EBPRM na lata 2018–2022 
został przedstawiony przez Przewodniczącą 

Rady, prof. M. G. Ceravolo  
• zwiększenie liczby specjalistów z certyfikatem 

FEBPRM uzyskanych drogą egzaminu 

• poprawa jakości materiałów edukacyjnych 
dostępnych na platformie EBPRM 

• Poprawa jakości Egzaminu EBPRM  

 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 

https://ebprm.eu/


Plan działania EBPRM na lata 2018–2022 
został przedstawiony przez Przewodniczącą 

Rady, prof. M. G. Ceravolo  
• Rozesłanie listu skierowanego do ministerstw 

zdrowia krajów Europy promujących koncepcję 
zastąpienia egzaminów krajowych Egzaminem 
EBPRM (sytuacja taka ma miejsce w Szwajcarii, 
Słowenii i Belgii) 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 



Plan działania EBPRM na lata 2018–2022 został 
przedstawiony przez Przewodniczącą Rady, prof. 

M. G. Ceravolo  
• W celu ułatwienia procedury certyfikacji specjalistów 

drogą uznania równoważności kompetencji: 
• uproszczono wymogi i formularz wniosku  
• opublikowano kalkulator wymaganych punktów.  
• Wdrożono procedurę nadzwyczajnej certyfikacji lekarzy 

specjalistów. 
• Zatwierdzono plan korespondencyjnego zaqiadominia 

prezesów Krajowych Towarzystw naukowych Medycyny 
Fizykalnej i Rehabilitacji o europejskich wymogach 
szkoleniowych w zakresie Medycyny Fizykalnej i 
Rehabilitacji. 

 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 

https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=297&lang=en
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=297&lang=en
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=297&lang=en
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=297&lang=en
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=297&lang=en


Plan działania EBPRM na lata 2018–2022 został 
przedstawiony przez Przewodniczącą Rady,  

prof. M. G. Ceravolo  

• Aktywnie wspieranie inicjatyw edukacyjnych 
takich jak: 

• Letnie szkoły Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji: 

• RRSS 

• ESM 

• European SCI Rehabilitation Course 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 

https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133:board-supported-prm-schools&catid=7&lang=en&Itemid=198
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133:board-supported-prm-schools&catid=7&lang=en&Itemid=198
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133:board-supported-prm-schools&catid=7&lang=en&Itemid=198
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133:board-supported-prm-schools&catid=7&lang=en&Itemid=198
https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=133:board-supported-prm-schools&catid=7&lang=en&Itemid=198
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Delegaci zaproponowali wdrożenie 
ustandaryzowanego szablonu oceny Europejskich 
Letnich Szkół Rehabilitacji.  
W ankietach będą zbierane informacje zwrotne 
od uczestników na temat zagadnień naukowych 
i pozanaukowych, w tym zagadnień gościnności, 
logistyki i bezpieczeństwa. W tym celu 
uruchomiona zostanie ankieta elektroniczna 
wśród lekarzy którzy uczestniczyli w szkołach. 
Wyniki anonimowych ankiet zostaną 
udostępnione delegatom i lokalnym 
organizatorom Letnich Szkół. 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 



Planowane inicjatywy edukacyjne: 

• Letnia szkoła Balneologii w Medycyny 
Fizykalnej i Rehabilitacji (Portugalia, 
czerwiec-lipiec 2020 r.) 

• Letnia szkoła „Rehabilitacja osób z bólem  
i bólu i niepełnosprawności związaną z 
bólem” 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji 
(EBPRM) 



Planowane inicjatywy edukacyjne: 

• Letnia szkoła Balneologii  
w Medycyny Fizykalnej  
i Rehabilitacji  
(Portugalia, czerwiec-lipiec 2020 r.) 

• Letnia szkoła „Rehabilitacja osób  
z bólem i bólu i niepełnosprawnością 
związaną z bólem” 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (EBPRM) 

Pedro Cantista 

Roberto Casale 



Kursy online: 

• Trzecia edycja kursu online ESWT 
organizowanym we współpracy  
z SISC dla ESWT ESPRM.  

• Do tej pory w kursie wzięło udział  
ok. 200 lekarzy z całego świata.  

• Nowa edycja kursu ESWT rozpocznie się  
w grudniu 2019 r.  

• Delegaci zarządu są bardzo mile widziani, 
aby przesyłać projekty  
e-learningowe na tematy związane z PRM 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (EBPRM) 

Elena Ilieva 

Nikos Barotsis 

http://www.esprm.net/committees-details/HMuMsA/extracorporeal-shock-wave-therapy


• Zaplanowano aktualizację e-booka 
„PRM for Medical Students”  
i dodanie kolekcji slajdów.  

• Wsparto koncepcję tłumaczenia  
e-booka na języki krajowe 

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (EBPRM) 

Maria Gabriella 
Ceravolo 

Nicolas 
Christodoulou 

https://www.euro-prm.org/resources/Physical_Rehabilitation_Medicine_for_medical_students.pdf
https://www.euro-prm.org/resources/Physical_Rehabilitation_Medicine_for_medical_students.pdf
https://www.euro-prm.org/resources/Physical_Rehabilitation_Medicine_for_medical_students.pdf
https://www.euro-prm.org/resources/Physical_Rehabilitation_Medicine_for_medical_students.pdf


Raport ze spotkania CESMA  

31 maja - 1 czerwca 2019 

• Poruszono ważne kwestie związane z 
harmonizacją certyfikacji specjalistów 
medycznych w całej Europie.  

• Zarząd EBPRM zamierza wystąpić o ocenę 
Europejskiego Egzaminu przez CESMA.  

• Wytyczne UEMS dotyczące egzaminów 
Europejskich Rad w zakresie tworzenia pytań,  
analizy statystycznej wyników, progów 
zdawalności itp.) będą przyjmowane 
stopniowo.  

• Trwa dyskusja na temat certyfikacji lekarzy 
spoza krajów członkowskich i stowarzyszonych 
UEMS.  

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (EBPRM) 

Nikos Barotsis 

https://www.uems.eu/areas-of-expertise/postgraduate-training/cesma


Dziękuje za uwaę 


