REHABILITACJA I GERIATRIA

możliwości i perspektywy
Wspólne posiedzenie naukowe Oddziałów Mazowieckich
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

Warszawa, 19 kwietnia 2017
Zapraszamy na pierwsze wspólne spotkanie naukowe Oddziałów Mazowieckich naszych Towarzystw
dedykowane wszystkim zainteresowanym interdyscyplinarnym spojrzeniem na problemy funkcjonowania
i rehabilitacji osób starszych. Będziemy mieli okazję przeanalizować intersujące nas zagadnienia
z perspektywy klinicystów i naukowców, przedstawicieli różnych profesji związanych ze zdrowiem,
rehabilitacją i nauką o starzeniu się.
Czas spotkania: 25 kwietnia 2017 (wtorek): godz. 17:00
Miejsce: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej ul. Ks. Trojdena 4 (wejście od ul.
Pawińskiego – mapka na następnej stronie); sala 012 (parter)

Program:
1. Rola lekarza rehabilitacji i potrzeby rehabilitacji medycznej w opiece nad seniorami (20
min) Dr med. Marek Krasuski lekarz specjalista ortopedii, traumatologii i rehabilitacji
medycznej, FEBPRM, lek med. Izabella Nyka lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, Dr med.
Piotr Tederko lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda traumatolog, FEBPRM (PTReh)
2. Korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych i leczenia uzdrowiskowego przez osoby starsze
w Polsce – wyniki badania PolSenior (20 min.) Mgr Aleksandra Szybalska specjalista zdrowia
publicznego (PTG)
3. Aktywność fizyczna osób starszych w Polsce – wyniki badania PolSenior (20 min.) Dr hab.
prof. AWF Ewa Kozdroń specjalista kinezygerontoprofilaktyki, (PTG)
4. Adaptowana aktywność fizyczna u osób starszych (20 min.) Prof. dr hab. Aleksander
Ronikier fizjoterapeuta (PTReh)
5. 85-letni mężczyzna z nadciśnieniem tętniczym. Nadmiar, czy niedobór rehabilitacji? Dwa
przypadki kliniczne (6 min.) Dr med. Katarzyna Broczek lekarz chorób wewnętrznych specjalista
geriatrii i rehabilitacji medycznej (PTG)
6. Dyskusja

Liczymy na Państwa udział w dyskusji wyrażając nadzieję, że spotkanie zapoczątkuje tradycję wymiany
poglądów i współpracy naukowej oraz przyczyni się lepszego zrozumienia zagadnień starzenia się
i funkcjonowania ,a w perspektywie – do poprawy poziomu rehabilitacji osób starszych.

Przewodniczący Oddziału Mazowieckiego PTReh
Dr n. med. Piotr Tederko

Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PTG
Prof. dr hab. Ewa Kozdroń

Sekretarz Oddziału Mazowieckiego PTReh
Lek. med. Justyna Frasuńska

Sekretarz Oddziału Mazowieckiego PTG
Dr n. med. Jacek Połosak

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
ul. Ks. Trojdena 4 , 02-109 Warszawa

Mapki z ze strony: http://www.iimcb.gov.pl/contact.html

