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PROGRAM RAMOWY
PIĄTEK 07.05.2010

10.30 – 11.00
Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Onkologicznej
(miejsce: Sala Kinowa, Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy)
II Kongres Polskiego Towarzystwa Limfologicznego
11.00 – 12.40 Sesja naukowa:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Olszewski – Fizykalne podstawy ręcznego i
mechanicznego drenaŜu limfy
prof. dr hab. Andrzej Szuba – Diagnostyka róŜnicowa obrzęków limfatycznych
mgr GraŜyna Krysiak – Diagnostyka i terapia obrzęku tłuszczowego
dr n. med. Janusz Doś – Monitorowanie efektu terapii przeciwobrzękowej
mgr Robert Trybulski – Medycyna fizykalna w terapii uzupełniającej obrzęków
12.40 – 13.30 Przerwa kawowa
13.00 – 14.30 Sesja naukowa
dr n. med. Jakub Taradaj – Kompresjoterapia – Podstawy biofizyczne i zastosowanie
kliniczne w świetle badań własnych
dr n. med. Wojciech Mikusek – Nowoczesne metody leczenia niewydolności śylnej
kończyn dolnych u chorych z obrzękiem Ŝylnolimfatycznym
mgr Helmut Hirschmann – Moje spotkania z fizykalną terapią obrzęków chłonnych
mgr Sebastian Biały – Wpływ pojedynczego zabiegu terapii przeciwzastoinowej na
wielkość obrzęków
14.45 – 15.30 Obiad (miejsce: Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak”)
15.30 – 18.00 Warsztaty (miejsce: Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak”)
• manualny drenaŜ limfatyczny I koncepcja 15.30-16.30
• manualny drenaŜ limfatyczny II koncepcja 17.00-18.00
• specyfika bandaŜowania 17.00-18.00
• psychoterapia wg C. Simontona 15.30-16.15 lub 16.15-17.00
• AutomasaŜ 15.30-16.15 lub 16.15-17.00
• Nordic Walking 16.30-17.15 lub 17.15-18.00
• Kinesiology Taping 15.30-16.15 lub 16.15-17.00
Udział w warsztatach dodatkowo płatny (20zł/warsztat).

18.00 – 19.00
Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Limnologicznego
19.00 Uroczysta kolacja (miejsce: Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak”)

SOBOTA 08.05.2010

8:00 Śniadanie (miejsce: Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak”)
II Sympozjum: Ustrońskie Spotkania Rehabilitacji Onkologicznej
(miejsce: Sala Kinowa, Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy)
09.00 – 09.30 Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. n. med. Marek Woźniewski – Aktywność ruchowa w chorobie nowotworowej
09.30 – 11.00 Sesja naukowa – prezentacja zgłoszonych doniesień
prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, Anna Lipińska – Skuteczność leczenia
metodyKinesiology Taping w leczeniu pacjentek po mastektomii
dr n. med. Piotr Majcher, Krystyna Pałys – Znaczenie postępowania kinezyterapeutycznego w rehabilitacji onkologicznej i opiece
długoterminowej
dr n. med. Piotr Majcher – Główne problemy w rehabilitacji pacjentów z chorobą
nowotworową
dr n. med. Rita Hansdorfer-Korzon – Następstwa leczenia zmian skónych po
zastosowaniu leczenia uzupełniającego u pacjentek
po mastektomii
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 13.00 Sesja naukowa – prezentacja zgłoszonych doniesień
dr n. med. Rita Hansdorfer-Korzon – Zmiany psychiczne u pacjentek leczonych z powodu
nowotworu piersi jako problem interdyscyplinarny
lek. med. Andrzej Solarz – Podskórna amputacja piersi z natychmiastową rekonstrukcją
w ESKULAP – Centrum Medycznym Bielsko-Biała
lek. med. Izabela śerebiec – Ocena wyników usprawnienia barku u chorych po operacji
oszczędzającej z powodu raka piersi
dr Katarzyna Ochałek – Jak powinien wyglądać „koszyk świadczeń gwarantowanych” w
obrzęku chłonnym?
14.00 – 15.00 Obiad (miejsce: Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak”)
15.00 – 17.00 Dyskusja Okrągłego Stołu - „Czy rehabilitacja onkologiczna jest
potrzebna?”
15.30 – 17.00 Kompleksowa opieka nad pacjentką po mastektomii - bezpłatne
warsztaty dla terapeutów organizowane przez firmę Thuasne, zajęcia instruktaŜowe z
zakresu wyboru i doboru bielizny, wyboru i doboru protez nowej generacji, wyboru i
doboru
garderoby
kompresyjnej
profilaktycznej
i
terapeutycznej,
w
tym
najnowocześniejszych rękawów Mobidermu
18.00 - Spotkanie Towarzyskie z kolacją (miejsce: Karczma Wrzos)

NIEDZIELA 09.05.2010

8.00 Śniadanie (miejsce: Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak”)
9.00 – 11.00 Obrady Sekcji Rehabilitacji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa
Rehabilitacji
11.30 – 16.00 Zielony Kulig Doliną Białej Wisełki u podnóŜa Baraniej Góry
z poczęstunkiem - zakończenie kongresu w plenerze
Przyjmowanie zgłoszeń:
• do dnia 06.04.2010 r. Koszt udziału 500 zł
• w terminie 07.04.2010 r. – 4.05.2010 r. Koszt udziału 600 zł
Opłaty:
• Udział w Kongresie z zakwaterowaniem – 500 zł/600 zł (opłata obejmuje: zakwaterowanie,
2 noclegi 7/8.05 oraz 8/9.05, wyŜywienie: 2 x śniadanie, 3 x obiad, 2 x kolacja, przerwy
kawowe, udział w obradach, teczka z materiałami konferencyjnymi, certyfikat uczestnictwa
wraz z punktami edukacyjnymi).
• Udział w Kongresie bez zakwaterowania – 100 zł. (opłata obejmuje: udział w obradach,
teczka z materiałami konferencyjnymi, certyfikat uczestnictwa wraz z punktami
edukacyjnymi, przerwy kawowe).
• Istnieje moŜliwość wykupienia wyŜywienia wg obowiązującego cennika: śniadanie 16zł,
obiad 20zł, kolacja 14,50zł oraz noclegu ze śniadaniem 6/7.05.2010 r. w cenie 100 zł.
• Udział w warsztatach dodatkowo płatny w kwocie 20zł/warsztat.

Termin składania doniesień na sesję naukową wyłącznie w formie elektronicznej na adres
awojcieszek@io.gliwice.pl upływa w dniu 26.04.2010r. BliŜsze informacje znajdują
się na www.uzdrowisko-ustron.pl. Serdecznie zapraszamy do składania prac.

