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Szanowni Państwo,
W dniu 7 listopada 2014 r. w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziorna
odbyło się coroczne sympozjum naukowe z udziałem blisko 250 uczestników. Przebieg sympozjum,
śladem dużego, ubiegłorocznego zainteresowania, transmitowany był także za pośrednictwem
platformy on-line. W dwóch sesjach tematycznych dotyczących wciąż aktualnych, ważkich
problemów zdrowotnych przedstawiono kompleksowe podejście do leczenia schorzeń
cywilizacyjnych znajdujących się w pierwszej trójce problemów zdrowotnych w Polsce.
W sesji pierwszej Prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz z zespołem przedstawił
problematykę schorzeń największej statystycznie grupy, a mianowicie schorzeń układu krążenia.
Pojęcie to powszechnie ograniczane jest do schorzeń kardiologicznych, natomiast znaczną jej sferą
są schorzenia układu krążenia obwodowego – zarówno żylnego jak i tętniczego. Przedstawienie
procesu terapeutycznego zarówno w aspekcie leczenia chirurgicznego, jak i nieodłącznego procesu
rehabilitacji dopełniło kompleksowego podejścia do tego tak trudnego tematu i spełniło oczekiwania
uczestników Sympozjum. Brakuje w Polsce, a wręcz można zdecydowanie stwierdzić, iż nie ma
ośrodków specjalizujących się w tym zagadnieniu. Zarząd CKR wraz z Radą Naukową nie wyklucza
podjęcia się tematu rehabilitacji w schorzeniach naczyń obwodowych w przyszłości w Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji.
Bardzo nowatorskie podejście do problemu zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych,
trzecim po schorzeniach kręgosłupa i stawów biodrowych problemie schorzeń układu ruchu
przedstawił zespół Prof. dra hab. n. med. Jarosława Deszczyńskiego. Podjęcie bowiem leczenia
w początkowym etapie choroby zwyrodnieniowej, w tzw. ogniskowych ubytkach chrząstki stawowej
i zastąpienie ich „małymi implantami” („small implants”) wydaje się być w wybranych przypadkach
przyszłością dla Pacjentów młodych i aktywnych fizycznie. Rehabilitacja jako nieodłączny element
powrotu Pacjenta do pełnej sprawności, także i w tej sesji stanowiła znamienną część.
Dobór tematów na tegoroczną sesję jak co roku wynikał z analizy i wsłuchiwania się
w potrzeby zdrowotne naszego społeczeństwa. Jako ośrodek rehabilitacyjno-ortopedyczny zawsze
podchodzimy do problemów schorzeń narządu ruchu kompleksowo i w pełni holistycznie, albowiem
tylko takie podejście stanowi gwarancję i poczucie naszego zespołu o wykorzystaniu wszelkich
dostępnych środków zapewniających powrót Pacjenta do zdrowia.
CKR jako wiodący ośrodek schorzeń narządu ruchu, w swej szeroko rozumianej misji
podnoszenia jakości życia naszych pacjentów dąży także do propagowania i niejednokrotnie
wyznaczania nowoczesnych metod leczenia w naszym kraju zarówno schorzeń układu naczyniowego
jak i kostno-stawowego, uwzględniając szeroki aspekt rehabilitacji.
Mimo, iż jesteśmy kilka dni po zakończeniu tegorocznego sympozjum naukowego, wysoko
ocenianego przez uczestników oraz różne ośrodki (nie tylko medyczne) już zastanawiamy się nad
tematyką sympozjum w roku 2015, gdyż wiemy, że progres firmy spowodowany jest wieloma
aspektami, ale motorem rozwoju tego typu ośrodków jak CKR jest skuteczna i nowoczesna medycyna
w nich oferowana.

Do realizacji tych zadań zobowiązuje nas świadomość podejmowanego, niejednokrotnie
skomplikowanego procesu terapeutycznego oraz olbrzymie zainteresowanie pacjentów oferowanymi
świadczeniami, co wyraża się w liczbie około 42.000 pacjentów leczonych w CKR rocznie.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ckr.pl/sympozjum-naukowe-2014.
Za sprawą zamieszczonej tam galerii wybranych zdjęć oraz dwóch filmów, na których
zarejestrowaliśmy cały przebieg naszego wydarzenia będą mogli Państwo uczestniczyć w naszym
Sympozjum Naukowym ponownie i wielokrotnie. Już wkrótce zamieścimy także
dla Państwa kolejny „Przegląd Medyczny”, podsumowujący wszystkie, tegoroczne prelekcje
zaprezentowane podczas Sympozjum.
Zarząd CKR oraz Rada Naukowa dziękuje wszystkim uczestnikom sympozjum i osobom
zaangażowanym w rozwój naszego ośrodka. Szczególne podziękowania kierujemy do Patronów
naukowych i medialnych, Partnerów oraz Sponsorów sympozjum, dzięki którym tak ważne
wydarzenia naukowe po raz kolejny udało nam się zorganizować i przeprowadzić z powodzeniem,
na najwyższym z możliwych poziomie.
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