
FUNDACJA PARENT PROJECT MUSCULAR DYSTROPHY 
www.parentproject.org.pl 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy  
oraz  

dr Anna Radwańska – Kapała 
 

serdecznie zapraszają  

na warsztaty szkoleniowe pt. 

„Zastosowanie sprzętu rehabilitacyjnego  

u chorych na dystrofie mięśniowe  

i inne choroby nerwowo-mięśniowe  

jako ważny element prawidłowo prowadzonej rehabilitacji” 

Warsztaty odbędą się dnia 10. listopada 2013 

w Hotelu Mera Spa w Sopocie. 

 Współorganizatorzy: 

 

LIW care technology LIW care technology LIW care technology LIW care technology 
www.liwcare.pl 

 

AKSON sp.j.AKSON sp.j.AKSON sp.j.AKSON sp.j.    
www.akson.pl 

 

WARSZTAT ROWERÓW WARSZTAT ROWERÓW WARSZTAT ROWERÓW WARSZTAT ROWERÓW 
NIETYPOWYCH TROPNIETYPOWYCH TROPNIETYPOWYCH TROPNIETYPOWYCH TROP 

www.rowerynietypowe.pl 
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Celem warsztatówCelem warsztatówCelem warsztatówCelem warsztatów  jest zaprezentowanie rozwiązań wspomagających proces 
rehabilitacyjny oraz codzienne funkcjonowanie dzieci i osób dorosłych z  chorobami 
nerwowo-mięśniowymi. W trakcie spotkania możliwe będzie, nie tylko poznanie, ale 
też bezpośrednie przetestowanie rozwiązań pozwalających na pełniejsze wykorzystanie 
możliwości funkcjonalnych lub kompensację ograniczeń wynikających z niesprawności. 
Zapoznamy się również z zasadami prawidłowego wyboru i doboru sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz ze sposobami finansowania i jego pozyskiwania. 
Warsztaty skierowane są do osób pracujących z Pacjentami  chorującymi na dystrofie 
mięśniowe (fizjoterapeutów i osób na co dzień zajmujących się chorymi) oraz samych 
Pacjentów.  

    
Moderator spotkania:Moderator spotkania:Moderator spotkania:Moderator spotkania:    
dr n. k.f. w zakr. reh. ruch. Anna Radwańska-Kapała (www.rehabilitacja-miesnie.pl) od 
1980 r zajmuje się rehabilitacją pacjenów z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Przez 
wiele lat pracowała w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego WUM w 
Warszawie, ul. Banacha 1a. Jednocześnie, na warszawskim Wydziale Rehabilitacji 
Akademii Wychowania Fizycznego prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu metod 
rehabilitacji pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, kinezyterapii i metod 
kinezyterapeutycznych, w tym PNF. 
Obecnie prowadzi własną praktykę w rejonie Trójmiasta. Ściśle współpracuje też z 
naszą Fundacją.  
Zarówno pracę magisterską jak i doktorską poświęciła tematyce pacjentów z 
miopatiami i dystrofiami mięśniowymi. Jest też autorem i współautorem prac 
podejmujących powyższą tematykę. 
    
Program warsztatów: Program warsztatów: Program warsztatów: Program warsztatów:     

• zabezpieczenie prawidłowej pozycji siedzącej w wózku i fotelu, 

• wspomaganie pionizacji,  

• przegląd rozwiązań stosowanych w pionizatorach statycznych i 
dynamicznych, 

• dodatkowe wyposażenie: poduszki, stabilizatory itp. 

• rowery dla dzieci i dorosłych na różnym etapie sprawności, 

• formalności związane z pozyskaniem sprzętu (zlecenia, kody, procedury) 
    
Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:Uczestnicy:    

1. Fizjoterapeuci i osoby zawodowo związane z opieką nad chorymi na dystrofie 
mięśniowe 

2. Osoby chorujące na dystrofie mięśniowe i ich opiekunowie 
 
 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Udział w warsztatach jest bezpłatny.     
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.     
Prosimy o potwierdzenie chęci udziału do Prosimy o potwierdzenie chęci udziału do Prosimy o potwierdzenie chęci udziału do Prosimy o potwierdzenie chęci udziału do 22225.15.15.15.10000.2013..2013..2013..2013.    

 

 

zdjęcia pochodzą z materiałów 

reklamowych producentów: 

R82, Liw Care Technology, 

Trop, Vermeiren 
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Formularz zgłoszeniowy na warsztaty szkoleniowe 

“Zastosowanie sprzętu rehabilitacyjnego u chorych na dystrofie mięśniowe  

i inne choroby nerwowo-mięśniowe jako ważny element prawidłowo prowadzonej rehabilitacji”  

Mera Spa Hotel w Sopocie,  
ul.  Bitwy pod Płowcami 59, Sala konferencyjna Perła (1. piętro, budynek dostępny dla ON) 

 10. listopad 2013, godz. 11.00 – 15.00 

 

IMIĘ __________________________________  NAZWISKO __________________________________ 

DATA URODZENIA __________________ E-MAIL___________________________________________ 

ADRES _______________________________________________ KOD POCZTOWY_______________  

WOJEWÓDZTWO____________________  MIEJSCOWOŚĆ___________________________________ 

TEL. ________________________ TEL. KOM.________________________  

□ LEKARZ  □ FIZJOTERAPEUTA  □  STUDENT   

□ INNA_____________________________________________________________________  

SPECJALIZACJA _______________________________________________________________ 

REPRENTOWANA INSTYTUCJA___________________________________________________ 

□  PACJENT LUB  OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ CHORYM 

Osobie zgłaszanej będzie towarzyszyło:     ______________ osób. 

(proszę podać ilość osób) 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.  

Niniejszym deklaruję chęć uczestnictwa w warsztatach i zobowiązuję się do pełnego w nim uczestnictwa. W przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa zobowiązuję do poinformowania o tym organizatorów najpóźniej na cztery dni przed rozpoczęciem 

zajęć lub znalezienie osoby na zastępstwo i poinformowanie o tym organizatorów. W przeciwnym przypadku zobowiązuję się 

do pokrycia kosztów poniesionych przez fundację w części związanej z moim udziałem.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Fundację „Parent Project Muscular Dystrophy” (KRS 

0000325747) do celów związanych ze statutową działalnością fundacji mającą na celu pomoc chorym i rodzinom chorych na 

dystrofie mięśniowe, zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 123, poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi 

zmianami). 

 

Data i podpis: …………………………………………………………………………………………………….. 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem na nr +58 333 43 17 lub e-mailem 

na adres: fundacja@parentproject.org.pl najpóźniej do 25.10.2013.  

MAILOWO POTWIERDZIMY PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA. 


