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Zarząd Główny PTReh w dniu 29.06.2022 pod przewodnictwem Pana Prezesa  

dr n. med. Rafała Sapuły: 

 Powołał Sekcję Medycyny Regeneracyjnej PTReh, na której Przewodniczącego wybrano 

dr med. Sławomira Zaborka  

 Powołał Sekcję Kompleksowej Rehabilitacji w Chorobach Cywilizacyjnych PTReh,  na 

której Przewodniczącego wybrano dr hab. med. Tomasza Sarana 

 Powołał Sekcję Współpracy Międzynarodowej PTReh, na której Przewodniczącą 

wybrano prof. dr hab. med. Jolantę Kujawę 

 Powołał Sekcję Diagnostyki i Oceny Funkcjonalnej w Rehabilitacji PTReh, , na której 

Przewodniczącą wybrano dr hab. med. prof. CMKP Małgorzatę Łukowicz,  

 Dokonał wyboru Pani  dr hab. med. Katarzyny Hojan na nową Przewodniczącą Sekcji 

Rehabilitacji Onkologicznej PTReh  

 Przyjął rezygnację Pana dr med. Bogumiła Przeździaka ze stanowiska Przewodniczącego 

Sekcji Historycznej PTReh. Pan Prezes złożył serdeczne podziękowania za zainicjowanie 

Sekcji i długoletnia pracę na stanowisku jej Przewodniczącego i zapowiedział 

poszukiwanie kandydata na Przewodniczącego Sekcji Historycznej PTReh.  

 Przyjął pomysł wykorzystania Facebooka dla propagacji Towarzystwa drogą mediów 

społecznościowych i polepszenia komunikacji.  

 

Pani Wiceprezes PTReh dr hab. med. Prof IPiN Iwona Sarzyńska-Długosz 

poinformowała o postępach prac nad podręcznikiem „Rehabilitacja 

Kliniczna” 

 

Pan Prezes dr n. med. Rafał Sapuła: 

 poinformował o zakupieniu  przez Zarząd systemu do szkoleń SORGA umożliwiającego 

udostępnianie zasobów edukacyjnych oraz prowadzenie szkoleń online dla aktywnych 

członków Towarzystwa.  

 Zapowiedział działania w celu pozyskania nowych członków wsród lekarzy rehabilitacji, 

innych lekarzy i przedstawicieli innych profesji wchodzących w skład zespołu 

rehabilitacyjnego w poczet członków Towarzystwa. Poprosił o pomoc w identyfikowaniu 

osób potencjalnie zainteresowanych uczestniczeniem w działalności PTReh. 



Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego przyłącza sie do tego apelu prosząc Członków 

Oddziału Mazowieckiego o zachęcenie do potencjalnie zainteresowanych osób kontaktu 

z Przewodniczącym pod adresem tederko.pl@gmail.com oraz tel. 506-663-718 bądź z 

Sekretarzem lub Skarbnikiem Oddziału.  

 Zapowiedział, że w celu organizacji Sympozjum PTReh w 2023 roku nawiąże kontakt z 

organizatorem tegorocznego Kongresu (Targi w Krakowie sp. z o.o.). tematyka 

sympozjum będzie nawiązywać do kompleksowej rehabilitacji i współpracy zespołu 

rehabilitacyjnego. Prof. Dariusz Białoszewski podkreślił potrzebę zwiększenia 

uczestnictwa przedstawicieli młodego pokolenia w strukturach towarzystw naukowych i 

stwierdził, że taka tematyka pozwoli wzmocnić interdyscyplinarną współpracę z takimi 

towarzystwami jak PTF czy PTOiTr. 

 Powołał zespół do spraw zmian w Statucie PTReh w składzie dr med. Rafał Sapuła, dr 

med. Jarosław Tałałaj, dr med. Sławomir Zaborek, dr hab. Med. Prof. WUM Dariusz 

Białoszewski 

 Poinformował o planowanej dalszej współpracy PTReh i firmy Technomex oraz 

nawiązaniu współpracy między PTReh a firmą Meden Inmed. Zapowiedział Posiedzenie 

Oddziałów PTReh Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego z udziałem firmy Technomex w 

okresie 23-25.09.2022 dotyczące egzoszkieletów.  

Informacje o nadchodzących wydarzeniach międzynarodowych: 
 

 03-07 lipca 2022 Lisbona, Portugalia: 16 Kongres ISPRM/23 Kongrs ESPRM  

 20-23 września 2022: BELMUSCULUS – międzynarodowy kurs ultrasonografii dla 

początkujących. Ghent, Belgia  

 14-16 listopada 2022: 17 edycja Euro-Mediteraanean Summer School Siracuse  "Long 

COVID (W.H.O. = Post Covid19Condition) Silent damage, Telerehabilitation and 

Prolotherapy" – wydarzenie edukacyjne on-site przeznaczone dla lekarzy 

specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła 

 

Nowi specjaliści z tytułem  

Fellow of the European Board of Physical and Rehabilitation Medicine 
 

W dniu 18 czerwca 2022 Jury European Board of Physical and Rehabilitation Medicine 

zadecydowało o przyznaniu tytułu Fellow of the European Board of Physial and 

Rehabilitation Medicine dwóm specjalistom rehabilitacji medycznej z Polski: 

 

 Dr med. Anna Pacholec  certyfikat FEBPRM nr 3254 

 Lek. Marcin Piwnik  certyfikat FEBPRM nr 3407 

mailto:tederko.pl@gmail.com
https://isprm2022.com/
https://uems-prm.eu/wp-content/uploads/2022/04/programmaboekje-ultrasound-course-2022-1.pdf
https://uems-prm.eu/wp-content/uploads/2022/04/programmaboekje-ultrasound-course-2022-1.pdf


 

Kompletna lista specjalistów z aktualnym certyfikatem FEBPRM publikowana jest 

tutaj. 

Sposoby uzyskania certyfikatu specjalisty FEBPRM dostępne są tutaj: 

 Egzamin europejski (przewidywany najbliższy termin: 26 maja 2023) 

 uznanie równoważności kompetencji  

Cochrane Rehabilitation 
 

Proszę o zapoznanie się z najnowszym newsletteremi Cochrane Rehabilitation: 

 Cochrane Rehabilitation Newsleter (51): April, 2022 

 Cochrane Rehabilitation Newsleter (52): May, 2022 

 Cochrane Rehabilitation Newsleter (53): June, 2022 

 

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 
 

Oddział Mazowiecki zaprasza na posiedzenie naukowe organizowane w dniu 22 października 
2022, godz. 09:30. Spotkanie będzie poświęcone roli terapii zajęciowej w rehabilitacji. 

Dalsze szczegóły będą podane później. Spotkanie będzie miało charakter zdalny.   

 

https://uems-prm.eu/list-of-board-certified-prm-fellows/
https://uems-prm.eu/board-certification-of-young-prm-doctors-by-examination-2/
https://uems-prm.eu/board-certification-of-prm-doctors-by-equivalence/
https://us14.campaign-archive.com/?u=04b6b4c9a23e7f0b9afbc1919&id=68dbc056ba
https://mailchi.mp/9fc36bc60fea/cochrane-rehabilitation-newsletter-52-may-2022
https://mailchi.mp/03df656ac08f/cochrane-rehabilitation-newsletter-53-june-2022

