I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Przedstawiciele Uczelni na Kongresie
w Warszawie
Dr Katarzyna Gierat-Haponiuk z Kliniki Rehabilitacji,
mgr Karolina Studzińska i mgr Jolanta Szamotulska
z Zakładu Fizjoterapii oraz absolwenci GUMed: mgr Patrycja Bielawiec, mgr Katarzyna Lizak, mgr Karolina Jank,
mgr Elżbieta Machalińska, mgr Mirosław Młyński, mgr
Dalia Woźnica, doktorantka uczestniczyli w I Kongresie
Krajowej Izby Fizjoterapeutów Fizjoterapia 2.0 – przekraczając próg nowych wyzwań. Zorganizowała go Krajowa Izba
Fizjoterapeutów 24 listopada 2018 r. w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Komitet Naukowy Kongresu reprezentowany był przez dr
hab. Ritę Hansdorfer-Korzon, kierownika Zakładu Fizjoterapii GUMed i dr Katarzynę Gierat-Haponiuk. W wydarzeniu
wzięło udział ponad 1000 uczestników, odbyło się 30 warsztatów, 10 sesji tematycznych, wystąpiło blisko 50 prelegentów. Patronat honorowy objął Minister Zdrowia i Marszałek
Senatu. Specjalną uwagę zwrócił otwierający Kongres panel
dyskusyjny Jakie kompetencje fizjoterapeuci mają dziś i dokąd
zmierzamy? W gronie wybitnych ekspertów zastanawiano
się czy polski system opieki zdrowotnej wykorzystuje umiejętności jednych z najlepiej wykształconych fizjoterapeutów
na świecie? Czy polscy fizjoterapeuci tak cenieni w innych
krajach mogą rozwijać się w Polsce? Czy ich wiedza może
wspierać polskich pacjentów? W jakich dziedzinach medycyny fizjoterapia być powinna, a jej nie ma lub jej formalna
obecność to fikcja? Na panelu podjęto próby stworzenie
mapy „białych plam” w polskiej medycynie, czyli obszarów,
gdzie brakuje fizjoterapii, a zgodnie z najnowszą wiedzą
i praktyką działania być powinna.
Fizjoterapia, czyli leczenie ruchem i bodźcami fizykalnymi
jest znana od tysiącleci. We wszystkich kulturach i miejscach
na świecie znaleźć można źródła historyczne, potwierdzające stosowanie fizjoterapii w różnego typu schorzeniach

i dolegliwościach. Współczesna fizjoterapia rozwija się od
lat czterdziestych ubiegłego wieku w sposób niezwykle
dynamiczny i zasługujący na uwagę innych zawodów medycznych. Potrafimy coraz precyzyjniej mierzyć oddziaływanie fizjoterapii na ciało człowieka (także na poziomie komórkowym). Odkrywamy coraz więcej jej zastosowań. Nowoczesna fizjoterapia pozwala pacjentom szybciej wrócić do
zdrowia, wydłuża i podnosi komfort życia, a także zapobiega wielu chorobom cywilizacyjnym. Ten krótki wstęp stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji o polskiej współczesnej
fizjoterapii i o jej miejscu w systemie zdrowia.
Katarzyna Gierat-Haponiuk,
koordynator wojewódzki Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Praktyki lekarskie w Austrii 2019
Austriackie Kluby Lions oferują studentom V roku kierunku lekarskiego naszej Uczelni możliwość uzyskania stypendium na odbycie 4-tygodniowej bezpłatnej praktyki w Austrii
w sierpniu 2019 r. w dużym, wielospecjalistycznym szpitalu
w Wels-Grieskirchen (Klinikum Wels-Grieskirchen) zatrudniającym 3 500 osób personelu, w tym ponad 500 lekarzy.
Studenci otrzymują: bezpłatną 4-tygodniową praktykę szpitalną, zakwaterowanie i wyżywienie, kieszonkowe w kwocie
170 euro, opiekę i program towarzysko-rekreacyjny.
Warunkiem ubiegania się o te stypendia są: dobre wyniki w nauce i aktywne uczestnictwo w życiu naukowym GUMed, bardzo dobra znajomość języka niemieckiego oraz
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gotowość do pokrycia we własnym zakresie kosztów ubezpieczenia i podroży.
Kandydaci proszeni są o złożenie aplikacji wraz z CV i podanie numeru telefonu kontaktowego do 31 stycznia 2019 r.
w Dziale ds. Umiędzynarodowienia Uczelni (budynek rektoratu, pok. nr 3, mgr Dawid Spychała, tel. 58 349 12 00, e-mail dawid.spychala@gumed.edu.
pl). Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na przełomie lutego i marca 2019 r. ■
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