
PROGRAM RAMOWY 
 
Piątek 9 listopada 2012 r. 
 
10-10.30 Rejestracja uczestników 
 
10.45 – 11.00 Otwarcie konferencji - dr n. med. Iwo na Maciąg-Tymecka 
 
11.00- 12.20 Nowe uj ęcie celu rehabilitacji  
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek, dr n. med. Jolanta Taczała 

1. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania i Niepełnosprawności ICF-CY - wersja dla dzieci 
– dr n. med. Jolanta Taczała 
2. Znaczenie ujednoliconej dokumentacji medycznej w wieloprofilowym, długofalowym 
usprawnianiu dzieci z MPD – lek. med.Olga Wolińska, dr n. med. Jolanta Taczała 
3. Goal Attainment Scaling (GAS) - użyteczne narzędzie oceny postępów rehabilitacji – dr n. med. 
Marcin Bonikowski 
4. Wyzwania organizacyjne w rehabilitacji dzieci i młodzieży  wynikające z ICF i Konwencji ONZ o 
prawach osób niepełnosprawnych – lek. med. Maria Król 
 

12.20 – 13.40 Uwarunkowania doboru poszczególnych m etod terapeutycznych  
Moderator: dr hab. n. kult. fiz. prof. nadzw. Andrzej Czamara 

   1. Kryterium wydolności  fizycznej  w kontrolowaniu procesu fizjoterapii - dr n. kult. fiz. Dorota 
Gazurek 

2. Czy zaburzenia lokomocji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym są tylko konsekwencją 
spastyczności mięśni? -dr n.kult.fiz.  Małgorzata Domagalska,  dr Andrzej Szopa, Stanisław 
Pietraszek, Zenon Kidoń, Grzegorz Onik 
3. Zastosowanie Hypertonia Assessment Tool (HAT) w planowaniu rehabilitacji dzieci z mpd – 
dr n. med.  Marcin Bonikowski 
4.  Fizjoterapia w przebiegu skolioz idiopatycznych w oparciu o metodę SEAS - Scientific 
Exercises Approach to Scoliosis – dr n. med. Dariusz Czaprowski 
 

13.40   - 14.30  Lunch 
 
14.30 – 16.30 Przegląd nowoczesnych metod usprawniania  
Moderatorzy: dr hab. n. kult. fiz. Jacek Lewandowski, prof. nadzw., dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski 
prof. nadzw.  

1. Planowanie leczenia toksyną botulinową w oparciu o analizę chodu. – dr n. med. Marcin 
Bonikowski 
2. Zaopatrzenie ortopedyczne w leczeniu mpd. Możliwości. Algorytmy postępowania w oparciu o 
analizę chodu - ISPO Polska,  dr n. med. Marcin Bonikowski 
3. Diagnostyka zaburzeń rozwojowych niemowląt w oparciu o analizę odruchów neurologicznych i 
motorykę spontaniczną –  dr n. med. Jolanta Taczała, mgr Katarzyna Stefaniuk 
4. Diagnoza i terapia dzieci z dysharmonią rozwojową wg Procus i Block” lek. med. Joanna 
Kryszczyńska 
5. Planowanie kompleksowego leczenia w modelu medycznym pacjentów z mpdz  w oparciu o 
ocenę GMFM.-  dr n. med. Monika Gasińska, mgr Ewa Korzycka 
6. Programowanie postępowania usprawniającego u dzieci z MPD w oparciu o analizę wzorców 
posturalno - lokomocyjnych – dr n. kult. fiz. Małgorzata Domagalska,  dr Andrzej Szopa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sobota 10 listopada 2012r 
 
9.00 - 10.20 Ocena efektów długofalowego procesu re habilitacyjnego  
Moderatorzy: dr n. med. Jolanta Taczała, dr n. med. Marcin Bonikowski 

1. Skoliozy nerwowo-mięśniowe  - problemy kliniczne i strategia leczenia- prof. dr hab. n. med. 
Marek Jóźwiak 
2. Celowość doboru metod terapeutycznych w leczeniu dzieci z mpd - dr n. med. Iwona Maciąg-
Tymecka 
3. Przydatność testu wysiłkowego dla oceny nadreaktywności oskrzeli u dzieci szkolnych -dr n. 
kult. fiz. Dorota Gazurek 
4. Efekty leczenie zachowawczego skoliozy idiopatycznej - dr hab. Ireneusz Kowalski prof. nadzw. 
  

10.20 - 11.20 Neurorozwojowa terapia dzieci i młodz ieży z dysfunkacjami układu nerwowego  
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek, dr Marcin Bonikowski 

1. Porównanie metod diagostycznych stosowanych w ocenie zaburzeń neurorozwojowych 
niemowląt – dr n. med. Jolanta Taczała 
2. Potrzeba wsparcia rodziców małych dzieci w sytuacji stawiania diagnozy i wyboru terapii - lek. 
Joanna Kryszczyńska 
3. Kompleksowe wspomaganie rozwoju niemowląt z zaburzeniami neurorozwojowymi - 
praktyczne stosowanie AIMS, TIMP. – dr n. med. Monika Gasińska 
4. Wykorzystanie metody Vojty w niektórych wybranych zagadnieniach wieku rozwojowego – mgr 
Joanna Surowińska, dr Małgorzata Fuchs 
 

11.20 - 11.45 Przerwa kawowa 
 
11.45 – 12. 20 Diagnoza i terapia dzieci z zaburzen iami sensorycznymi  
Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, dr n. med. Jolanta Taczała 

1. Rehabilitacja ośrodkowych zaburzeń słuchu  u dzieci - nowe wyzwaniedla audiologii i  
neurologopedii dziecięcej– dr n. med. Andrzej Senderski 
2. Kliniczne uwarunkowania postępowania diagnostyczno - terapeutycznego w obszarze 
neurologopedii dziecięcej- mgr Aleksandra Łada 
3. Funkcjonalna ocena wzroku i usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku i 
zaburzeniami neurorozwojowymi – dr n. hum. Małgorzata Walkiewicz-Krutak 

 


