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Sprawozdanie
Report

Sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej
"Interdyscyplinarne problemy spastyczności"
w Zakopanem, 19-21 marca 2004
A report /rom the 1st Symposium
of the Polish Society for Neurological Rehabilitation
"In terdisciplin ary problems ofspasticity", Zakopane, March 19-21, 2004
W dniach 19-21 marca 2004 roku w Zakopanem odbyło się 1. Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Neurologicznej (PTRN). Tematem sympozjum były interdyscyplinarne problemy spastyczności. Nowe towarzystwo, które powstało w kwietniu roku 2003, zamierza
prowadzić
gromadząc

działalność

wszystkich

interdyscyplinarną,
zajmujących się

i in-

teresujących się neurorehabilitacją. Realizacją

tej idei było pierwsze sympozjum naukowe.
Sympozja PTRN będą odbywały się raz do
roku, a Zjazdy Naukowe co dwa lata. Nowo
powstałe towarzystwo przystąpiło do Świa
towej Federacji NeuroRehabilitacji (WFNR)
założonej w roku 2002 (vide piśmiennictwo).
1. sympozjum PTRN mogło się odbyć dzięki
przychylności firmy Ipsen. Przewodniczą
cym Komitetu Organizacyjnego był niżej
podpisany, Przewodniczącą Komitetu Naukowego prof. A. Członkowska.
W sympozjum wzięło udział 130 uczestników. Wygłoszono łącznie 15 referatów.
Omówiono podstawy teoretyczne sp as tyczności, zagadnienia diagnostyki i leczenia.
Najwięcej doniesień poświęcono toksynie
botulinowej stosowanej coraz szerzej i w coraz większych dawkach, zarówno w spastyczności u dzieci z porażeniem mózgowym
jak w porażeniach kończyn dolnych po urazie
rdzenia, w stwardnieniu rozsianym i w niedowładach połowiczych po udarze mózgu.
Dwa doniesienia poświęcone były podawa-

niu dokanałowemu baklofenu przy pomocy
tzw. pompy baklofenowej. Wygłoszone referaty wydrukowano jako suplement 2/2004
kwartalnika Postępy Psychiatrii i Neurologii.
Wśród gości honorowych należy wymienić prof. K-H. Mauritza z Klinik Berlin
- wiceprezesa regionalnego WFNR, prof.
G. Ochsa - kierownika Kliniki Neurologicznej w Ingolstadt oraz prof. J. Kiwerskiego
z Konstancina - Konsultanta Krajowego
w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej. Specjalny list z życzeniami owocnych obrad
przekazał zebranym Prezes WFNR prof.
M. Barnes z Newcastle upon Tyne.
Uczestnicy obrad uchwalili petycję do
Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia postulującą zwiększenie finansowania rehabilitacji neurologicznej. Uchwalono, że następ
ne sympozjum odbędzie się za rok i będzie
poświęcone problemom rehabilitacji chOlych
na stwardnienie rozsiane.
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