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IV Sympozjum Naukowe
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
Cele i granice rehabilitacji w paraplegii,
Warszawa, 2324 marca 2007
IV Scientific Symposium of the Polish Society for Neurological Rehabilitation
Goals and limits of rehabilitation in paraplegia,
Warsaw, 2224 March 2007
W dniach 2324. marca 2007 roku
w Warszawie odby³o siê IV. Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej (PTRN). Tematem sympozjum by³y cele i granice rehabilitacji w paraplegii. Organizatorem sympozjum by³a
II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii (kierownik: prof. A. Cz³onkowska). Na czele Komitetu Organizacyjnego stan¹³ dr n. kf Maciej Krawczyk, przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego by³ prof. dr hab. Józef Opara.
W sympozjum wziê³o udzia³ ponad 170 uczestników,
w tym troje wyk³adowców z zagranicy. Wród goci zagranicznych nale¿y wymieniæ prof. K-H. Mauritza z Klinik
Berlin  wiceprezesa regionalnego na Europê Wschodni¹
wiatowej Federacji NeuroRehabilitacji (WFNR), Honorowego Cz³onka Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Z goci krajowych nale¿y wymieniæ prof. J. Kiwerskiego
 Konsultanta Krajowego w dziedzinie Rehabilitacji i mgr
R. Skrzypczyka  wiceprezesa Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
Wyg³oszono ³¹cznie 14 referatów. Na pocz¹tku doc.
U. S³awiñska z Instytutu Nenckiego przedstawi³a aktualny
stan eksperymentów nad regeneracj¹ rdzenia krêgowego po
jego urazowym uszkodzeniu u zwierz¹t dowiadczalnych.
Nastêpnie omówiono wiele aspektów urazów rdzenia krêgowego i kompleksowej rehabilitacji osób po URK. Przedstawiono postêpowanie w ostrym okresie po uszkodzeniu
rdzenia krêgowego, podstawowe zasady kompleksowej rehabilitacji osób po URK, wykorzystanie bie¿ni ruchomej
i odci¹¿enia ciê¿aru cia³a do nauki chodzenia, problemy
reedukacji w dysfunkcji neurogennej pêcherza moczowego,

¿ycie codzienne osób z paraplegi¹, jakoæ ¿ycia po URK,
ocenê samej siebie oraz stosunek do w³asnej niepe³nosprawnoci u kobiet po URK, mo¿liwoci obiektywnej oceny postêpów sprawnoci motorycznej osób z uszkodzeniem rdzenia krêgowego, zapobieganie i leczenie odle¿yn.
Najciekawszym wydarzeniem pierwszego dnia sympozjum by³o Forum osób niepe³nosprawnych na temat: Czy
istniej¹ granice rehabilitacji po URK?, w którym wziê³o
udzia³ dziesiêciu paraplegików i tetraplegików poruszaj¹cych siê na wózku inwalidzkim. Dziêki nim uczestnicy
sympozjum mogli dowiedzieæ siê, jaki jest punkt widzenia
osób niepe³nosprawnych na cele i ograniczenia rehabilitacji. W drugim dniu sympozjum odby³y siê stoj¹ce na wysokim poziomie warsztaty Assessment and Management of
Spasticity prowadzone przez dr Johna McFarlanda i fizjoterapeutkê Sandrê Stark z Centrum Rehabilitacji Hunters
Moor w Newcastle upon Tyne, zakoñczone interaktywnym
quizem. Sympozjum towarzyszy³y pokazy najnowoczeniejszych urz¹dzeñ mechanicznych do pionizacji, ruchów
biernych i nauki chodzenia w odci¹¿eniu, produkowanych
w Szwajcarii: Erigo i Lokomat, oraz praktyczny pokaz podawania toksyny botulinowej A w spastycznoci (prowadz¹cy: dr hab. J. S³awek).
Ustalono, ¿e nastêpne  V Sympozjum PTRN odbêdzie
siê w Tarnowskich Górach, w dniach 910 maja roku 2008.
Termin tego sympozjum zbiegnie siê z 160. rocznic¹ urodzenia Karla Wernickego, wybitnego neuropatologa, psychiatry
i neurologa, który urodzi³ siê i wychowa³ w Tarnowskich
Górach. Tematyk¹ bêd¹ zagadnienia kompleksowej rehabilitacji po urazach czaszkowo-mózgowych.
Józef Opara

