PRZEDMOWA
Już trzeci rok z rzędu spotykamy się na sympozjum naukowym
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej. I. Sympozjum
Naukowe PTRN odbyło się dniach 19-21. marca 2004 roku w
Zakopanem - tematem sympozjum były wówczas interdyscyplinarne
problemy spastyczności. Nowe towarzystwo, które powstało w kwietniu
roku 2003, zamierza prowadzić działalność interdyscyplinarną,
gromadząc wszystkich zajmujących się i interesujących się
neurorehabilitacją. W pierwszym sympozjum wzięło udział 130
uczestników, wygłoszono łącznie 15 referatów. W dniach 18-20. marca
2005 roku w Zakopanem odbyło się II. Sympozjum Naukowe PTRN.
Tematem sympozjum była kompleksowa rehabilitacja w stwardnieniu
rozsianym, udział wzięło ok. 130 uczestników. Wygłoszono łącznie 12
referatów, odbyła się także konferencja okrągłego stołu.
Towarzystwo rozwija się, w trzecim sympozjum PTRN będą
wygłoszone 24 referaty, spodziewamy się ponad 200 uczestników. Jako
tematykę trzeciego sympozjum wybraliśmy problemy rehabilitacji
chorych po udarach mózgu. Chorzy po udarze mózgu stanowią
najliczniejszą grupę pacjentów spośród wymagających rehabilitacji
neurologicznej.
W ostatnich latach ta dziedzina rehabilitacji przeżywa burzliwy
rozwój. Dla kompleksowej rehabilitacji tych chorych konieczne jest
stworzenie interdyscyplinarnego zespołu rehabilitacyjnego. O tych i
wielu innych aspektach nowoczesnej rehabilitacji poudarowej będziemy
mogli posłuchać i podyskutować w gronie fachowców.
Termin tego sympozjum zbiega się z jubileuszem 45. lecia GCR
„Repty”. We wszystkich trzech dotychczasowych sympozjach
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był niżej podpisany, zaś
Przewodniczącą Komitetu Naukowego prof. A. Członkowska. Wśród
gości honorowych należy wymienić prof. K-H. Mauritza z Klinik Berlin
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– wiceprezesa regionalnego na Europę Wschodnią Światowej Federacji
NeuroRehabilitacji (WFNR).
Chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie dla PF Jelfa za
częściowe pokrycie kosztów organizacji naszego Sympozjum. Dziękuję
Dyrekcji GCR „REPTY” z Dyrektorem dr n. med. Krystianem
Oleszczykiem na czele, oraz Jego Magnificencji Rektorowi AWF w
Katowicach prof. Zbigniewowi Waśkiewiczowi, Prorektorowi prof.
Adamowi Zającowi i Dziekanowi prof. Andrzejowi Markiewiczowi za
pomoc i wsparcie idei Sympozjum. Profesorowi Czernickiemu dziękuję
za wnikliwe recenzje.
Józef Opara
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Dear Collegues !
I cordially welcome you to the III Symposium of the Polish Society
of Neurological Rehabilitation. This is for the third time when we can
meet each other at the scientific symposium of Polish Society of
Neurological Rehabilitation. Some of you will recall the excellent
meetings we have held in Zakopane. The third symposium looks to be
living up to the same high standards and we hope for even more
attendees. Polish Society of Neurological Rehabilitation has continued to
grow since we met in 2003. I hope that this meeting will consolidate our
knowledge and point the way forward.
The topic of the third symposium will be poststroke rehabilitation.
There is something for all participants. The problems of hemiplegic
persons after stroke are one of the main streams of modern rehabilitation,
mainly due to its socio-economic implications. The event will be a
precious occasion for multi-disciplinary rehabilitation professionals and
scientists from Poland, Czech Republic and Germany to share knowledge
and advances in neurorehabilitation. Special welcome address to prof. KH. Mauritz from Klinik Berlin, who is the Vice –President of WFNR for
Eastern Europe. He has been attended all our meeting since 2004!
The venue of third symposium is “Repty” Rehab Centre which
celebrates its 45th anniversary. This is a dynamic and modern rehab
centre realizing the idea of polish school of rehabilitation –
comprehensive rehabilitation. We are confident that this will be a
congress remaining long in the memory of all participants.
Many thanks for Director of „REPTY” GCR Krystian Oleszczyk,
Rector of the Academy of Physical Education in Katowice prof.
Zbigniew Waśkiewicz, Pro-rector prof. Adam Zając and Dean prof.
Andrzej Markiewicz for supporting us.
Excitement awaits each and every one of you in Tarnowskie Gory!
Jozef Opara
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