
Serdecznie zapraszamy! Udar mózgu – to nie wyrok!

na konferencję dydaktyczną 
i warsztaty poświęcone tematyce udarów mózgu.

Bydgoszcz, 16.09.2013

Więcej informacji na stronie:  www.udarowcy.com.pl

Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Partnerzy  konferencji:

Patroni konferencji:

Organizator: •  Objawy udaru - jak rozpoznać i jak uczyć rozpoznawać?
 •  udar mózgu - pierwsza pomoc
 •  profilaktyka pierwotna i wtórna.

13.30-14.10 dr Maciej Krawczyk – Kierownik Zespołu Fizjoterapii II Kliniki Neurologii, 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

 •  Reedukacja funkcji kończyny górnej w procesie usprawniania chorych po 
udarach mózgu.

14.10-14.50 mgr Aleksandra Cichocka, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Zakład 
Profilaktyki Chorób Żywienio-zależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych

 •  Rola diety w profilaktyce udarów mózgu. Praktyczne zalecenia dla lekarzy 
i pacjentów.

14.50-15.00 przerwa

15.00-15.40 mgr Jacek Czarnek – specjalista fizjoterapii, prekursor terapii Saebo w Pol-
sce, Warszawa 

 •  Dynamiczne ortezy Saebo – innowacyjna terapia i profilaktyka kończyny 
górnej u pacjentów po udarze mózgu.

 •  SaeboMAS jako funkcjonalne usprawnianie kończyny górnej przy zmniej-
szonej grawitacji

15.40-16.20  dr Anna Walencik-Topiłko, językoznawca, neurologopeda, terapeuta głoso-
wy, logorytmik, Adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego

 •  Wspieranie i odzyskiwanie umiejętności językowych u osób po udarach 
mózgu – praktyczne podejście do zaburzeń mowy.

16.20-17.00 mgr Agnieszka Półtorak-Terlikowska, psycholog Oddział Rehabilitacji 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, członek Fundacji 
Nie-Zwykła dla Rodziny

 •  Terapia z wykorzystaniem urządzenia Meditutor

17.00 Zakończenie Sesji B

Plac przed aulą główną zostanie przygotowany w postaci „białego miasteczka”, w którym przekazy-
wane będą pacjentom informacje na temat profilaktyki jako kluczowej metody zapobiegania udarom 
mózgu. Poruszone zostaną również istotne tematy dotyczące skuteczności rehabilitacji.

Każdy z uczestników otwartych warsztatów będzie mógł uczestniczyć w bezpłatnych 
konsultacjach: 
•  lekarskich i pielęgniarskich 
•  fizjoterapeutycznych
•  psychologicznych 

„Udar mózgu - to nie wyrok”



ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną
konferencję dydaktyczną i warsztaty
poświęcone tematyce udarów mózgu.

Konferencja będzie okazją do kompleksowego  spojrzenia 
na ten ważny problem medyczny i społeczny przez pryzmat 
prewencji, leczenia i rehabilitacji oraz wymiany doświadczeń

specjalistów z wielu dziedzin.
Towarzyszące konferencji warsztaty pozwolą uczestnikom

na pogłębienie wiedzy dot. praktycznego postępowania
z pacjentami z grupy ryzyka i skutecznej pomocy

pacjentom dotkniętym udarem mózgu.

Konferencja odbędzie się 16.09.2013 r. 
w Auli Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

przy ul. Jagiellońskiej 13

Udział w konferencji dydaktycznej i warsztatach jest bezpłatny.

Stowarzyszenie „Udarowcy 
– Liczy się wsparcie” 

„Udar mózgu - to nie wyrok”  
Konferencja dydaktyczna i warsztaty.

PROGRAM KONFERENCJI
Uroczyste przywitanie gości przez organizatorów – Stowarzyszenie 
Udarowcy – Liczy się wsparcie

SESJA A
Szczegółowy program warsztatów:

9.30-10.00 mgr Sebastian Szyper – Mł. Asystent Oddział Rehabilitacji Kujawsko-
-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Prezes Stowarzy-
szenia „Udarowcy – liczy się wsparcie”:
•   „Udar mózgu to nie wyrok” – działania Stowarzyszenia Udarowcy 
– Liczy się wsparcie.

10.00-10.30 dr n. med. Barbara Masłowska – Ordynator Oddziału Neurologii i 
Leczenia Udaru mózgu  Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

 •   udar mózgu jako jednostka chorobowa, 
 •   typy i podziały udaru mózgu,
 •   nowoczesne metody leczenia udaru mózgu. 

10.30-11.00 prof. dr hab. n. med. Aliny Borkowska – Kierownik Katedry Neuropsy-
chologii Klinicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK w Toruniu, 
konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej 

 •   Dysfunkcje poznawcze i depresja u chorych po udarze mózgu – 
apsekty diagnostyczne i kliniczne.

11.00-11.15 przerwa

11.15-11.45 prof. UMK dr hab. n. med. Grzegorz Grześk – Kierownik Katedry i 
Zakładu Farmakologii i Terapii Wydziału Lekarskiego CM UMK w Toru-
niu, konsultant wojewódzki w dziedzinie farmakologii klinicznej 

 •   Choroby układu sercowo – naczyniowego a prewencja udaru mózgu. 
Aktualne zalecenia.

11.45-12.15 prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska – Instytut Żywności i Żywienia 
w Warszawie, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie

 •   Wytyczne postepowanie w dyslipidemii. Wpływ leczenia na  prewen-
cje udarów mózgu.

12.15-12.45 prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska – Kierownik II Kliniki Neuro-
logii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Przewodnicząca 
Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

 •   Nowoczesne metody leczenia udarów mózgu – kto skorzysta 
najbardziej?

12.45-12.55 pytania, dyskusja

12.55-13.20  przerwa

13.20-13.50 lek med. Bogusław Jasik – Ordynator Oddziału Rehabilitacji, Kujawsko-
-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, wojewódzki konsul-
tant w dziedzinie rehabilitacji 

 •   Rehabilitacja neurologiczna w województwie Kujawsko-Pomorskim 
– Potrzeby a dostępność

13.50-14.20  dr Johan Elmrud – Rehabkliniken, Växjö, Szwecja
 •   Kompleksowa rehabilitacja młodych pacjentów po udarze mózgu 
 •   Rehab Team - wybrane aspekty postępowania (model szwedzki)

14.20.-15.00 mgr Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody ds. osób niepeł-
nosprawnych i rodziny, Przewodnicząca Wojewódzkiego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności

 •   Aspekty niepełnosprawności po udarze mózgu a szanse powrotu 
do niezależnego życia.

15.00-15.30 dr n. med. Mariusz Baumgart – Oddział Neurologii i Leczenia Udaru 
mózgu  Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, Katedra Anatomii Prawi-
dłowej CM UMK,

 •   Koszty społeczne i ekonomiczne udarów mózgu w Polsce 
A.D.2013 -prezentacja raportu.

15.30-16.00  pytania, dyskusja

16.00-16.20 Projekcja filmów edukacyjnych zrealizowanych przez Stowarzyszenie 
Udarowcy – Liczy się wsparcie)

16.30 Zakończenie Sesji A

SESJA B
Szczegółowy program warsztatów:

12.50-13.30 dr n. med. Marcin Wiśniewski – NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie, 
specjalista ratownictwa medycznego, wojewódzki konsultant w dzie-
dzinie opieki paliatywnej, Katedra Anatomii Prawidłowej CM UMK


