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Pełnione funkcje oraz udział w komitetach  
i zespołach zadaniowych  

ISPRM-WHO Liaison Committee   
Subcommittee - Strengthening National Rehabilitation Service Provision  
 







6-7 lutego 2017 r. w siedzibie głównej WHO,  
w Genewie , zgromadziło się grono 288 osób  
z całego świata (46%  - z Europy), zainteresowanych 
rozwojem rehabilitacji,  profesjonalistów, polityków , 
jak i beneficientów rehabilitacji.  
Celem spotkania było:   
• zwrócenie uwagi na ciągle wzrastające 

zapotrzebowanie na rehabilitację, 
• podkrślenie roli rehabilitacji w realizacji Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ONZ 
• wezwanie do wspólnego i skoordynowanego 

globalnego działania w celu wzmocnienia  
i rozszerzenia systemów świadczeń  
z zakresu rehabilitacji  w systemie ochrony 
zdrowia                       

Stefano Negrini and Christoph Gutenbrunner at the WHO Rehab 2030 meeting, February 6-7 2017 
,  



Zakres działań podejmowanych przez ISPRM  
we współpracy z WHO 

• Udział w przygotowani dokumentów:  

• Rehabilitation in health systems 

• Health information systems and rehabilitation 

• The need to scale up rehabilitation 

 

• “The WHO Rehabilitation Country Toolkit”. 

• China PRM - Certification  

      - core curriculum in PRM to be implemented in China.  



Rekomendacje dotyczące rehabilitacji   
w systemie ochrony zdrowia 

A. Systemy świadczeń z zakresu rehabilitacji powinny być zintegrowane z systemami 
ochrony zdrowia. 

Siła rekomendacji: warunkowa      Jakość dowodów: bardzo niska 

B. Świadczenia z zakresu rehabilitacji powinny być zintegrowane z systemem ochrony 
zdrowia i pomiędzy poziomami  referencyjnymi opieki szpitalnej 

Siła rekomendacji: silna                                                  Jakość dowodów: bardzo niska 

C. Powinien być zapewniony dostęp do multidyscyplinarnego zespołu rehabilitacyjnego. 

Siła rekomendacji: silna   Jakość dowodów: wysoka 

D. Powinien być zapewniony dostęp do rehabilitacji zarówno szpitalnej,  
jak i  ambulatoryjnej oraz w środowisku pacjenta. 

Siła rekomendacji: silna   Jakość dowodów: umiarkowana 

E.Szpitale powinny posiadać specjalistyczne, zintegrowane oddziały rehabilitacyjne 
przeznaczone dla pacjentów ze złożonymi dysfunkcjami  

Siła rekomendacji: silna   Jakość dowodów: wysoka 

F. Należy zapewnić źródła finansowania na utrzymanie i wdrażanie  rekomendacji 
dotyczących świadczeń z zakresu rehabilitacji 

Siła rekomendacji: silna   Jakość dowodów: bardzo niska 

G. W przypadku gdy istnieje ubezpieczenie zdrowotne lub ma być dostępne, powinno 
również obejmować świadczenia z zakresu rehabilitacji 

Siła rekomendacji: warunkowa  Jakość dowodów: bardzo niska 
 

 



ISPRM-WHO - 
Collaboration plan 2014 - 2017 

 • Learning health systems and InSCI Survey 

• „The international Spinal Cord Injury Survey and the Learning 
Health Systems for SCI” (Am J Phys Med Rehabil 2017; 96 (Suppl 
1) 

 



ISPRM-WHO - 
Collaboration plan 2014 - 2017 

 
• ISPRM-WHO Liaison Committee   

Working group - Rehabilitation in Primary Health care  
(and community based rehabilitation)  

• Fast Response Teams on strategies and plans of rehabilitation and 
related services, and in particular, developing methods for 
rehabilitation service assessments  and service implementation as 
well as performing advisory missions to develop National Disability, 
Health and Rehabilitation Plans (Pakistan, Ukraina, Egipt) 

• Capacity building of rehabilitation workforce in low resource 
countries (Chair: Wouter de Groote) 

 

 

 
 

 

  



Morocco 2017 

Nigeria 2017 

The Royal Melbourne Hospital Department of Rehabilitation Flying Faculty 

 Prof. Fary Khan 

Mongolia 2016 



ISPRM-WHO - 
Collaboration plan 2014 - 2017 

 
• ISPRM-WHO Liaison Committee   

Subcommittee - ICF Implementation in Health System 
 

• ICF based routine data collection in national health information 
systems with the main projects to develop intuitive and cultural 
adapted descriptions of ICD  domains as well as to develop 
strategies to implement the ICF in health reporting. 

• Subcommittee 3: ICF in health reporting and rehabilitation 
quality management  

 

 

  



Członek Komitetu Publikacji i Komunikacji ISPRM 
Członek Rady Redakcyjnej Journal of the International Society  
of Physical and Rehabilitation Medicine 
 

JISPRM is an open access,  
peer-reviewed journal that aims  
to encourage comprehensive,  
multi-disciplinary  
approach in rehabilitation  
medicine for people  
with disabilities .  
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Zakres działań podejmowanych  
przez ISPRM  

 
 
 

 
 

 

 

ISPRM congress topics - Franco Franchignoni, Christoph 
Gutenbrunner  
 
ISPRM Educational Portal  
 
Cochrane Rehabilitation - A Memorandum of Understanding 
between Cochrane Rehabilitation and ISPRM zostało 
podpisane. 
 



http://www.isprm.org/ 
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