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Zebranie Zarządu Głównego PTReh 12.05.2022
Podczas zebrania Zarządu Głównego PTReh w dniu 12.05.2022 Pełniący Obowiązki Prezesa
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Pan dr n. med. Rafał Sapuła:












Przedstawił propozycję dalszego rozwoju Towarzystwa przez założenie nowych sekcji:
o Sekcję Chorób Metabolicznych PTReh
o Sekcję Medycyny Regeneracyjnej PTReh
o Sekcję Leczenia Bólu PTReh
Zapowiedział nawiązanie ściślejszych kontaktów z towarzystwami naukowymi
reprezentującymi członków Zespołu Rehabilitacyjnego
Sformułował propozycję wykorzystania narzędzia do szkoleń online SORGA
umożliwiającego udostępnianie zasobów edukacyjnych oraz prowadzenie szkoleń
online dla aktywnych członków Towarzystwa jako forma uatrakcyjnienia członkostwa
sformułował potrzebę zmian statutu PTReh w celu lepszego dostosowania do
aktualnych uwarunkowań pracy Towarzystwa
Zapowiedział możliwość nawiązania współpracy
o z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej jako partner naukowy
programu Dostępność Plus
o z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej jako partner naukowy programu
Aktywni Plus
Poinformował o powołaniu prof. dr hab. Jana Szczegielniaka na stanowisko
Konsultanta Krajowego d.s. Fizjoterapii (uprzednio Zarząd Główny PTReh
sformułował rekomendacje w sprawie poparcia kandydatury prof. Szczegielniaka).
zapowiedział kontynuację prac zapoczątkowanych przez Ś.P. Prof. Piotra Majchera
nad podręcznikiem "Rehabilitacja Kliniczna". W trakcie posiedzenia Powołano
komitet redakcyjny książki

Pani p.o. Wiceprezesa PTReh dr hab. med. Iwona Sarzyńska-Długosz podjęła dyskusję nad
potrzebą zmian programu lekowego "Leczenie spastyczności kończyny górnej lub/i kończyny
dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A” w ten sposób, by bardziej
racjonalnie odpowiadał na potrzeby uczestników programu

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Krakowie w dn. 1314- 05 -2022
W trakcie inauguracji Kongresu uczczono pamięć dotychczasowego Prezesa PTReh Ś.P. Prof. Piotra
Majchera. Pan dr med. Rafał Sapuła wygłosił wspomnienie Zmarłym. Na program Kongresu składało
się siedem sesji naukowych, jedno spotkanie „Godzina z Ekspertem”. W ich trakcie wygłoszono 39
prac. Szczegółowy program Kongresu znajduje się tutaj.
W trakcie Kongresu, w dniu 13 maja 2022 odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze
Członków PTReh. Podczas Walnego Zebrania:
 Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi
 Dokonano wyboru władz Towarzystwa XII Kadencji. Skład Prezydium Zarządu Głównego
PTReh XII Kadencji:
Prezes: dr med. Rafał Sapuła
Wiceprezes: dr hab. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
Wiceprezes: dr hab. med. Tomasz Saran
Sekretarz: dr med. Katarzyna Mazurkiewicz
Skarbnik: dr med. Anna Naklicka
 przyznano członkostwo honorowe członkowi Oddziału Mazowieckiego prof. dr hab. med. dr
HC Krzysztofowi Klukowskiemu.

Informacje o nadchodzących wydarzeniach międzynarodowych:







9-11 czerwca 2022: VII Kongres Regionalnego Forum Krajów Bałtyckich i Morza
Północnego Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji: Tartu &
On-Line
27 czerwca - 1 lipca 2022: 23 edycja European School Marseille „Motor Disabilities:
Posture and Movement Analysis, Rehabilitation, Neurophysiology" - wydarzenie
online, przeznaczone dla Osób specjalizujących się w rehabilitacji medycznej (podczas
rekrutacji nie odnotowano zgłoszeń z Polski. Osoby nadal zainteresowane udziałem w
wydarzeniu i spełniające kryteria kwalifikacji (osoba specjalizująca się rehabilitacji
medycznej będąca aktywnym członkiem PTReh) mogą nadal zgłaszać swe
kandydatury postępując według wytycznych opublikowanych w poście "Europejska
Szkoła Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji, Marsylia 2022, nabór kandydatów" z dnia
22.04.2022 dostępnego na stronie Organizacje Międzynarodowe Aktualności PTReh)
Termin zgłoszeń ograniczony.
03-07 lipca 2022 Lisbona, Portugalia: 16 Kongres ISPRM/23 Kongrs ESPRM
Podczas kongresów ESPRM odbywa się konkurs TESC (Trans European Scientific Contest), którego
celem jest stymulowanie młodych lekarzy rehabilitacji medycznej do prowadzenia badań klinicznych i
prezentowania ich wyników. Najbliższa edycja konkursu będzie miała miejsce 6 lipca o godz. 16.30.
Każde krajowe towarzystwo rehabilitacji wchodzące w skład ESPRM ma prawo do wysunięcia jednej
kandydatury młodego lekarza rehabilitacji medycznej do udziału w TESC. Kandydat powinien być
rezydentem lub młodym specjalistą rehabilitacji medycznej nie więcej niż 3 lata uzyskaniu specjalizacji.
W ramach konkursu kandydat powinien przedstawiać wyniki własnych badań zaaprobowanych przez

mentora. Nazwiska kandydatów powinny być przedstawione Komitetowi Organizacyjnemu TESC (prof.
Enrique Varela-Donoso, Prof. Thierry Lejeune i dr Frane Grubišić) i Komitetowi Organizacyjnemu 23.
Kongresu ESPRM przed 10 marca 2022 r. W trakcie Kongresu Kandydat ma do dyspozycji 15 minut na
prezentację i dyskusję. Jury konkursu złożone z ekspertów z krajów delegujących kandydatów
do TESC będzie oceniać jakość badań, sposób prezentacji i znaczenie wyników dla rehabilitacji
medycznej. Na zwycięzców konkursu czekają następujące nagrody:




1)
2)
3)

1000 EUR
500 EUR
300 EUR

które zostaną wręczone w trakcie uroczystej kolacji, na którą finaliści zostaną zaproszeni przez ESPRM.
Zgłoszenie do TESC należy przesłać na adres tederko.pl@gmail.com przed 22 maja 2022 r. godz. 24.00
Zgłoszenie powinno zawierać:
 Imię i nazwisko oraz afiliację kandydata
 Streszczenie (maksymalnie 300 słów)
 CV kandydata
 Imię i nazwisko mentora (przełożonego) oraz Jego afiliacja
 opis wkładu kandydata w badania (np. projekt, eksperyment, analiza, pisanie,
wszystkie wymienione… itd.)
 informacje przez kogo zostanie uiszczona opłata kongresowa dla uczestnika
(Uczestnik / Jego organizacja / Towarzystwo)
Ze względu na bliski termin w kalifikacji istotne znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.




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 Osób
specjalizujących się w rehabilitacji medycznej, rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła

Cochrane Rehabilitation
Proszę o zapoznanie się z najnowszym newsletteremi Cochrane Rehabilitation:


Cochrane Rehabilitation Newsleter (50): March, 2022

Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Oddział Mazowiecki zaprasza na posiedzenie naukowe organizowane w dniu 28 maja 2022,
godz. 09:30 ze współudziałem firmy Otto-Bock. Spotkanie będzie poświęcone zastosowaniu
w rehabilitacji wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym.
Program spotkania.
Spotkanie będzie miało charakter zdalny.
Link do spotkania.

Identyfikator spotkania: 961 5748 3804
Kod dostępu: 909779

Po spotkaniu zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety uczestnika.

