
 

 

ZAPROSZENIE 

 

 

FUNDACJA PARENT PROJECT MUSCULAR DYSTROPHY  

ZAPRASZA NA: 

WARSZTATY SZKOLENIOWE 

REHABILITACJA W DYSTROFIACH MIEŚNIOWYCH 

Prowadzenie:  

dr n. k.f. w zakr. reh. ruch. 

 Anna Radwańska – Kapała

 

Warsztaty skierowane do osób pracujących z Pacjentami  chorującymi na dystrofie mięśniowe 

(fizjoterapeutów i osób na co dzień zajmujących się chorymi) oraz Pacjentów.  

Wykładowca:  

dr n. k.f. w zakr. reh. ruch. Anna Radwańska-Kapała od 1980 r pracuje w Klinice Neurologii 

Centralnego Szpitala Klinicznego WUM w Warszawie, ul. Banacha 1a. Specjalizuje się w rehabilitacji 

pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Jednocześnie, na warszawskim Wydziale 

Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, przez ponad 20 lat, prowadziła 

zajęcia dydaktyczne z zakresu metod rehabilitacji pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, 

kinezyterapii, metod kinezyterapeutycznych (w tym PNF). 



Zarówno pracę magisterską jak i doktorską poświęciła tematyce pacjentów z miopatiami i dystrofiami 

mięśniowymi. Jest też autorem, bądź współautorem, kilkunastu prac podejmujących powyższą 

tematykę. 

 

Program warsztatów:  

• Techniki bezpiecznego rozciągania przykurczających się mięśni  

• Techniki zachowania ruchomości stawów, klatki piersiowej i profilaktyka skoliozy  

• Wzorce i techniki PNF znajdujące zastosowanie w chorobach nerwowo-mięśniowych 

(kształtowanie prawidłowej postawy ciała w pozycji siedzącej i stojącej, koordynacja 

aktywnej stabilizacji pozycji ciała i oddychania, kształtowanie prawidłowego ruchu)  

• Ćwiczenia kształtujące a torowanie nerwowo-mięśniowe (wzajemne wykluczanie czy 

współdziałanie?)  

Uczestnicy: 

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

2. Osoby chorujące na dystrofie mięśniowe i ich Bliscy 

 

Czas trwania warsztatów:  4 godziny 

 

Termin i miejsce: 20. kwiecień 2013 w  Mera Spa Hotel w Sopocie 

 

Koszt:  25zł 

Pacjenci będący Podopiecznymi Fundacji PPMD – bezpłatnie  

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:  do 15. marca 2013  

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.  

Ilość uczestników ograniczona. 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

  



 

 

FUNDACJA  
PARENT PROJECT 

MUSCULAR DYSTROPHY 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

NA WARSZTATY SZKOLENIOWE 

“REHABILITACJA 

W DYSTROFIACH MIEŚNIOWYCH” 

 

 

MERA SPA HOTEL, 

Sopot, 20.kwiecień 2013 

 

IMIĘ __________________________________  NAZWISKO __________________________________ 

DATA URODZENIA __________________ E-MAIL___________________________________________ 

ADRES _______________________________________________ KOD POCZTOWY_______________  

WOJEWÓDZTWO____________________  MIEJSCOWOŚĆ___________________________________ 

TEL. ________________________ TEL. KOM.________________________  

□ LEKARZ  □ FIZJOTERAPEUTA  □  STUDENT   

□ INNA_____________________________________________________________________  

SPECJALIZACJA _______________________________________________________________ 

REPRENTOWANA INSTYTUCJA___________________________________________________ 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW ________________________________________________________ 

□  PACJENT 

(proszę określić stopień sprawności, np. czy osoba: porusza się samodzielnie, korzysta z wózka) 

_____________________________________________________________________ 

□  OSOBA ZAJMUJĄCA SIĘ CHORYM 

□ INNA________________________________________ 

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 nr +58 333 43 17 lub e-mailem na 

adres: fundacja@parentproject.org.pl najpóźniej do 15.03.2013.  

MAILOWO POTWIERDZIMY PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA. 


