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Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Ogólnego,  
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapia w Pediatrii przy GUMed,  
Phi Delta Epsilon Fraternity, 
Dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego „AKSON” (Katowice) 

 

 
XIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE 

 
„MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB Z 
ZESPOŁAMI UWARUNKOWANYMI GENETYCZNIE  

 
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA TYPU DUCHENNE’A 

I INNE DYSTROFIE MIĘŚNIOWE” 
 

 
 
 

 
Sympozjum skierowane jest do lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek i położnych, studentów, osób 

odpowiedzialnych za system opieki nad chorymi na dystrofie mięśniowe. 
 

W sympozjum wezmą również udział chorzy na dystrofie mięśniowe oraz ich rodziny i opiekunowie. 
 

 
 
Tematyka sympozjum 
Główna tematyka sympozjum obejmować będzie genetykę dystrofii mięśniowych i ich implikacje 
kliniczne z uwzględnieniem korelacji genotyp-fenotyp, podstawowych zagadnień neurologicznych, 
kardiologicznych i ortopedycznych. Poruszony zostanie także temat systemu rehabilitacji i prób leczenia 
stosowanych w dystrofiach mięśniowych z uwzględnieniem systemu respiratoroterapii.  
Sympozjum będzie okazją do wymiany doświadczeń naukowych w zakresie diagnostyki i postępowania 
w dystrofiach mięśniowych naukowców z kraju i zagranicy oraz okazją do konfrontacji doświadczeń 
chorych i ich opiekunów w tym zakres. 
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INFORMACJA NA TEMAT FUNDACJI PARENT PROJECT MYSCULAR DYSTROPHY  
 

Twórcami Fundacji Parent Project Muscular Dystrophy w Polsce są rodzice chłopców chorujących na 
dystrofię mięśniową Duchenne’a – Izabela Wójcik, Agnieszka Volkov i Jacek Sztajnke oraz Ewa Brożek 
bezpośrednio dotknięta problemem LGMD. 
Fundacja powstała w 2009r. i od początku, w myśl idei łączenia osób chorujących na różne rodzaje dystrofii, w jej 
skład wchodzą zarówno rodzice chłopców z DMD, jak i chorzy na LGMD oraz osoby rozumiejące problemy z nią 
związane. Do tej pory działamy w niezmienionym składzie. Pracujemy społecznie, wykorzystując posiadane 
umiejętności.  
 

Powodem dla którego powstała nasza Fundacja były problemy z jakimi musimy się borykać w dniu 
codziennym. 

Naszą misją jest zgromadzenie wszystkich rodzin dotkniętych dystrofiami mięśniowymi, a swoje cele 
zamierzamy realizować poprzez: 
 

a) popularyzowanie idei Fundacji, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób 
chorych na dystrofie mięśniowe ze społeczeństwem, poprzez środki masowego przekazu, publikacje 
własne i inne, 

b) wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na dystrofie mięśniowe na terenie jej działania, 
c) występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących 

rehabilitacji, socjalno-bytowych, zawodowych i innych osób z dystrofiami mięśniowymi, 
d) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami i organizacjami, 

których cele są zbliżone do celów Fundacji, 
e) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia 

publicznego w zakresie objętym celami Fundacji 
f) organizowanie grup wolontariuszy do pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i osobami 

dorosłymi. 
 

Na dzień dzisiejszy Fundacja nie posiada wystarczających środków na realizację wyżej wymienionych celów, 
dlatego tak ważna jest pomoc finansowa wszystkich osób, którym los osób cierpiących na postępujące zaniki 
mięśni jakimi są dystrofie mięśniowe nie jest obojętny. 
Osoby aktywnie działające w Fundacji zajmują się pozyskiwaniem środków, dzięki którym możliwe jest 
finansowanie działań na rzecz podopiecznych, nawiązywanie międzynarodowej współpracy z instytucjami oraz 
lekarzami.  
 
Fundacja posiada własną stronę internetową: www.parentproject.org.pl  
i za jej pośrednictwem zaprasza do kontaktów i aktywnego jej kształtowania. 



  
3 

 

 

IDEA SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH 
„MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI Z ZESPOŁAMI 

UWARUNKOWANYMI GENETYCZNIE” 
 
Alina T. Midro1, Olga Haus2, Janusz Limon3, Jolanta Wierzba4, Stanisław Zajączek5 

 
1Zakład Genetyki Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 2Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum w 
Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 3Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ,4Zakład 
Pielęgniarstwa Ogólnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 5Samodzielna Pracownia Cytogenetyki Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie 

 
  W ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonał się znaczący postęp w zakresie diagnostyki cytogenetycznej i 
molekularnej chorób uwarunkowanych genetycznie oferując testy genetyczny w odniesieniu do coraz większej liczby 
znanych ok. 12 tysięcy rzadkich schorzeń zarejestrowanych miedzy innymi w  „OMIM”  najbardziej znanej 
amerykańskiej bazy danych. Otwiera to również drogę do bardziej skutecznej pomocy terapeutycznej zarówno 
rehabilitacyjnej jak i farmakologicznej. Specyfika opieki nad osobami z zaburzeniami genetycznymi ze względu na ich 
trwały charakter dotyczy nie tylko chorych, ale i ich rodziny i stawia wyzwania opiece społecznej. Oczekiwania 
rodziców od lekarzy genetyków klinicznych dotyczą nie tylko diagnozy, ale i wsparcia poradą co należy robić, aby ich 
dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości. Dotychczasowa wiedza o poszczególnych schorzeniach 
uwarunkowanych genetycznie precyzuje, w jaki sposób je diagnozować, natomiast nie obejmuje danych o 
umiejętnościach pacjentów, które można by wykorzystać w warunkach zmienionego rytmu ich rozwoju jak też w małym 
stopniu określa ich indywidualne potrzeby, które należałoby zaspokajać wspomagając ich rozwój [2,4,5]. Oczekiwanym 
rezultatem jest więc poprawa jakości życia tych dzieci [1,5,6,8]. Konieczna jest tu współpraca specjalistów z wielu 
dziedzin medycyny, psychologów i rehabilitantów oraz dostosowanie systemu edukacji na wszystkich poziomach. 
Niezbędny jest system opieki socjalnej i pomocy rodzinie osób odmiennych w swoim wyglądzie i zachowaniu 
wychodząc naprzeciw realnym ich potrzebom. 
 
   Różne warianty wad rozwojowych i specyfika fenotypu zachowania obserwowane są w poszczególnych 
schorzeniach uwarunkowanych genetycznie przebiegających ze zmieniającą się ekspresją każdorazowo zmusza do 
indywidualizacji metod postępowania z każdym dzieckiem i jego rodziną . Zaburzenia uwarunkowane genetycznie 
traktowane są nadal jako czynnik dyskryminujący chorego jako osobę i negatywnie obciążający rodzinę. Szkodliwe 
skutki takiego społecznego odbioru wymagają przeciwdziałania i należało utworzyć forum wymiany informacji 
pomiędzy genetykami i rodzinami ze stowarzyszeń, a także specjalistami nauk socjologicznych, psychologicznych, 
pedagogicznych, rehabilitacji i wychowania fizycznego, aby wsparcie zarówno rozwoju fizycznego dzieci jak i 
intelektualnego i społecznego było bardziej efektywne niż dotychczas [2,3,4]. Z uwagi na specyfikę tej problematyki 
kilkanaście lat temu w gronie genetyków klinicznych powstała idea organizowania interdyscyplinarnych konferencji 
koncentrujących się na problemach osób z poszczególnymi zespołami zmian klinicznych uwarunkowanymi 
genetycznie i ich rodzin. Ważne jest, aby dzielić się doświadczeniami, aby wzajemnie uczyć się specyficznego języka 
poszczególnych specjalności. Z pomocą organizacyjną i edukacyjną przyszli także rodzice, którzy utworzyli 
stowarzyszenia na rzecz osób z określonymi zespołami genetycznymi. Na pierwszym ze spotkań, w Białymstoku, na 
konferencji nazwanej „Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie”, pani prof. 
Stengel-Rutkowski z Monachium zwróciła uwagę, że: „Na podstawie ostatnich naszych doświadczeń postępowania z 
dziećmi z zespołami uwarunkowanymi genetycznie zalecamy, aby razem z diagnozą schorzenia genetycznego rodzice 
otrzymywali wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Jest to niezbędna składowa zapobiegania wtórnemu 
upośledzeniu umysłowemu u dziecka, które jest wynikiem szeroko rozpowszechnionej niewiedzy o aktualnych 
możliwościach dziecka i realizowania jego potrzeb w relacjach społecznych naturalnego środowiska[8]. 
 
  Od 1999 roku wykorzystując różne formy organizacyjne, dostosowane do potrzeb poszczególnych grup 
pacjentów, budowaliśmy porozumienie oraz rozwijaliśmy formy współpracy pomiędzy specjalistami i rodzicami 
uczestniczącymi wraz z dziećmi na naszych konferencjach. Pozwoliło to wzbogacić wiedzę o problemach 
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diagnostycznych, terapeutycznych i społecznych rodzin w których wychowywano dzieci z zespołami takimi , jak z. 
Retta, z. Pradera i Willego, z. Angelmana, z. Wolfa i Hirschhorna, z. Krzyku Kociego, z. Russella i Silvera, z. 
neurofibromatozy typu I, z. Cornelii de Lange, z. Downa, z otwartymi wadami cewy nerwowej oraz z. Williamsa i inne. 
Spotykaliśmy się co roku: w Białymstoku w 1999r., w Olsztynie w 2000r., w Malborku w 2001r., w Ciechocinku w 
2002r. i w 2003r., w Mikoszowie k/ Strzelina w 2004r., w Szczecinie w 2005r., w Żninie w 2006r., w Chełmnie w 2007r., 
w Lublinie w 2008r., w Częstochowie w 2009r. i w Sobieszewie w 2010r.  
  Każdorazowo popularyzowano najnowsze osiągnięcia poszczególnych dyscyplin w prezentacjach 
specjalistów z kraju oraz z Europy. Gościli u nas: prof. dr S. Stengel-Rutkowski i L. Anderlik (Niemcy), prof. A. Battaglia 
(Włochy), prof. L. Curfs, E. Siderius (Holandia), M. Goodban (USA), prof. B. Hagberg (Szwecja), prof. A. Selicorni 
(Włochy), dr E. Smeets (Belgia), prof. T. Sarkassjan (Armenia). W tym roku, poza zaprzyjaźnioną z nami E. Siderius 
zaprosiliśmy specjalistów włoskich związanych z Parent Project Muscular Dystrophy: F. Buccellę, E. Mularoni , F. 
Raccę i V. Bizzarri. W przygotowanych wykładach brali udział zarówno zaproszeni specjaliści jak i rodzice i 
opiekunowie. Ważnym elementem była zatem przystępność języka fachowego, który musiał być na tyle zmieniony, aby 
był w tych sytuacjach zrozumiały. Szczególną formą naszych spotkań były indywidualne i grupowe konsultacje 
medyczne, rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne pacjentów i/lub ich rodzin. Niemal na każdej konferencji 
proponowaliśmy rodzicom i opiekunom udział w warsztatach psychologicznych, na które zapraszano doświadczonych 
w pracy z grupami wsparcia terapeutów. Ważną sprawą była obecność studentów i młodych lekarzy podczas naszych 
konferencji. To oni opiekują się pacjentami, gdy rodzice uczestniczą w obradach, tłumaczą wykłady zagranicznych 
gości. Rola edukacyjna takich spotkań jest nieoceniona [3,6,7].  
Należy dodać, że to rodzice i opiekunowie pacjentów tworzyli niepowtarzalny klimat poszczególnych spotkań. Ich 
zaangażowanie w pomoc bliskiej osobie, cierpliwość w codziennej opiece jest dla nas przedmiotem nieustającego 
szacunku i podziwu.  
 
  Efekty nawiązanej współpracy pomiędzy różnymi grupami specjalistów wskazują na powszechnie jeszcze 
niedocenianą potrzebę indywidualizacji w postępowaniu medycznym, rewalidacyjnym i wychowawczym osób z 
rzadkimi zespołami genetycznymi. Naszym ideałem jest, by rodzice mogli pozbyć się myślenia o defekcie 
genetycznym i swoje spojrzenie kierowali na umiejętności i potrzeby dziecka, na rozwijanie jego rzeczywistego 
potencjału rozwojowego. W ten sposób wychodzimy naprzeciw budowaniu u pacjentów pewności siebie i 
samoakceptacji  i mamy nadzieję, to także może zmieniać zasady ich akceptacji w odbiorze społecznym. Jak kiedyś 
powiedziała nam jedna z mam dziewczynki z zespołem Retta. „One chcą nie tylko istnieć, ale żyć i być kochane”, co 
można uzupełnić dodając, że one tez potrafią kochać. Ta świadomość pomoże nam dodawać dalszych sił w 
poszukiwaniu kolejnych rozwiązań problemów zdrowotnych i społecznych osób z zaburzeniami uwarunkowanymi 
genetycznie i ich rodzin w naszym kraju.  
 
 

Piśmiennictwo: 
 

1. Dodge J. A., Chiladze T., Donadieu J., Grossmann Z., Ramos F., Selicorni A., Siderius, L. L.Stefanidis C.J., Tasic V., Valiulis A., 
Wierzba J.: The importance of rare diseases: fro thethe gene to society. Arch. Dis. Child. 2011,96 (9), 791-792 

2. Gustavsson A., Zakrzewska-Manterys E.: Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Red. Wyd. „Żak”, Warszawa 1997. 
3. Midro A. T.: I Ogólnopolskie Sympozjum Białystok 19-21 X 1999r. Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami 

uwarunkowanymi genetycznie. Bardziej Kochani, 1999, 4, 17-18. 
4. Midro A. T.: Możliwości rozwoju umiejętności dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie. W: Człowiek niepełnosprawny 

rodzina i praca. Red. Małgorzata Koscielska Bydgoszcz 2004, 73-785.Midro A. T.: Śmierć społeczna w praktyce genetyki 
klinicznej. W drodze do brzegu życia. Praca zbiorowa pod redakcją: Elżbiety Krajewskiej-Kułak i Cecylii Łukaszuk, Tom III 
Białystok, 2007, 400-408. 

5. Midro A. T., Haus O., Kobel-Buys K., Wierzba J., Zajączek St.: Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami 
uwarunkowanymi genetycznie - Doświadczenia z corocznych spotkań integracyjnych. [w] Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku. W drodze do brzegu życia. (red.) E.Krajewska-Kułak, B.Jankowiak, C.Łukaszuk. Białystok 2008, Tom V, 315-329. 

6. Midro A.T. Istnieć,żyć, być kochanym. Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami genetycznymi. Wyd. Impuls. 
Kraków 2011  

7. Schieppati A., Henter J.I., Daina E., Aperia A.: Why rare diseases are an important medicaland social issue. Lancet. 2008,371 
(9629),2039-2041. 

8. Stengel-Rutkowski S., Anderlik L. Abilities and needs of children with genetic syndromes. Genet. Couns. 2005; 16 (4):383-391. 
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KOMITET NAUKOWY SYMPOZJUM 
 
prof. dr hab.med. Janusz Limon  
Gdański Uniwersytet Medyczny- Katedra i Zakład Biologii i Genetyki 
 
prof. ndzw. dr hab. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska 
Gdański Uniwersytet Medyczny - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii 
 
prof. dr hab. med. Anna Kamińska 
Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Klinika Neurologii 
 
dr hab. med. Anna Kostera - Pruszczyk  
Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedra i Klinika Neurologii 
 
dr n. med. Joanna Kwiatkowska 
Gdański Uniwersytet Medyczny - Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca 
 
dr hab. med. Ewa Pilarska 
Gdański Uniwersytet Medyczny - Katedra Neurologii 
 
dr n. biol. Janusz Zimowski   
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
 
dr n. med. Jolanta Wierzba 
Gdański Uniwersytet Medyczny - Oddział Pielęgniarstwa 
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego  GUMed 
 
 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY SYMPOZJUM 
 
Przewodniczący: 
 

 

Agnieszka Volkov   
Jacek Sztajnke 
Ewa Brożek 
 

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy   
Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy   
Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy   

Członkowie: 
 

 

dr n.med. Joanna Jabłońska – Brudło Katedra Rehabilitacji GUMed 
dr Marta Banach Szpital Rehabilitacyjny Dzierżążno 
dr Bożena Jankowska Szpital Rehabilitacyjny Dzierżążno 
mgr Maria Krajewska Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego  GUMed 
mgr Aneta Kołodziejska Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego  GUMed 
mgr Anna Stefanowicz Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego  GUMed 
dr Aleksandra Pioch Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii, Endokrynologii GUMed 
dr n. med Agnieszka Sobierajska-Rek Katedra Rehabilitacji GUMed 
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PROGRAM SYMPOZJUM 
 
 
Piątek 30.11.2012  
 

14.00 - 15.30 Sesja dysmorfologiczna  Przewodniczy 
doc dr hab. Robert Śmigiel  

SESJA  
godz. 16.00 - 18.00 
Przewodniczący sesji:  
prof. dr hab. Janusz Limon, dr n. biol. Janusz Zimowski 

 
16.00 - 16.10 Rozpoczęcie Sympozjum  prof. dr hab. med. Janusz Limon 

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki 
GUMed 
 

16.10 - 16.20 Powitanie Jacek Sztajnke 
Fundacja PPMD 
 

16.20 - 17.00 Genetyka dystrofii Duchenne’a i Beckera dr n. biol. Janusz Zimowski 
Instytut Psychiatrii i Neurologii 
Warszawa 
 

17.00 - 17.30 Rare disorders - as a multidisciplinary problem dr n. med. Elisabeth Siderius  
Szefowa Grupy Roboczej ds. Chorób 
Rzadkich przy Europejskiej Akademii 
Pediatrii, pediatra, genetyk kliniczny  
 Holandia 
 

17.30 - 18.00 Choroby rzadkie w Polsce Mirosław Zieliński 
Prezes Krajowego Forum na Rzecz 
Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN 
 

18.00 – 19.00 Okrągły stół z udziałem:  
chorych, rodziców, opiekunów oraz zaproszonych gości. 
 
W ramach spotkania wykład prof. Aliny Midro: Wyzwania 
tzw. genetycznej niepełnosprawności - edukacja, 
dorosłość, życie w społeczeństwie.  
Chory z dystrofią mięśniową w rodzinie 
 
 

Moderatorzy:  
prof. dr hab. Alina Midro 
Katedra I Zakład Genetyki Klinicznej 
Uniwersytet Medyczny Białystok 
dr n.med. Jolanta Wierzba 
Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, 
Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii 
i Endokrynologii GUMed 

  
Wieczorem możliwe będą konsultacje Rodzin z przybyłymi na 
konferencję specjalistami 
 
Na zakończenie dnia  
Wieczór Andrzejkowych Tajemnic i koncerty 
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Sobota 1.12.2012  
 
SESJA I 
godz. 9.00 - 11.25 
Przewodniczący:  
prof. dr hab. med. Anna Kamińska, prof. dr hab. med. Olga Haus, dr hab. med. Ewa Pilarska  

 
 9.00 - 9.30 Dystrofia Duchenne’a i Beckera i inne wybrane dystrofie – 

obraz kliniczny 
dr n.med. Barbara Ryniewicz  
Katedra i Klinika Neurologii WUM 
 

 9.30 – 10.00 Dystrofie mięśniowe obręczowo-kończynowe (LGMD) prof. dr hab. med. Anna Kamińska 
Katedra i Klinika Neurologii WUM 
 

10.00 - 10.30 Standardy opieki nad pacjentami z DMD i BMD,  
program CARE NMD 

dr hab. med. Anna  
Kostera – Pruszczyk 
Katedra i Klinika Neurologii WUM 
 

10.30 - 10. 45 Polski Rejestr Pacjentów z DMD i BMD dr n.med. Anna Łusakowska 
Katedra i Klinika Neurologii WUM 
 

10.45 - 11.15 Podstawowe założenia rehabilitacji osób z dystrofiami 
mięśniowymi 

dr n. o kult. fiz. 
Anna Radwańska 
Katedra i Klinika Neurologii WUM 
 

11.15 - 11.25 Dyskusja 
 
 

 

11.25 - 11.40 Przerwa kawowa  
 
 

 

SESJA II  
godz. 11.40 - 13.30  
Przewodniczący:  
dr n. med. Filippo Buccella, dr hab. med. Anna Kostera Pruszczyk, dr n.med. Elisabeth Siderius 

 
11.40 - 12.10 DMD - Parent Project. Italian experience  dr n.med. Filippo Bucella,  

neurolog  
Parent Project Italy, Włochy 
 

12.10 – 12.30 Endocrinology and DMD dr n.med. Elena Mularoni, 
endokrynolog  
Parent Project Italy, Włochy 
 

12.30 -13.00 Acute and chronic respiratory management in muscular 
dystrophias 

dr n.med. Fabrizio Racca, 
anestezjolog  
Parent Project Italy, Włochy 
 

13.00 -13.20 Respiratoroterapia w dystrofiach mięśniowych dr n.med. Mariusz Wachulski 
Kierownik Medyczny Zespołu 
Domowego Leczenia Respiratorem, 
Fundacja Sue Ryder 

13.20 – 13.30 Dyskusja 
 
 

 

13.30 – 15.30 Przerwa obiadowa 
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SESJA III 
godz. 15.30 - 18.00 
Przewodniczący:  
prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz, prof. dr hab. med. Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska,  
prof. dr hab. med. Andrzej Kochański  

 
 
15.30 –15.50 Poradnictwo genetyczne w dystrofiach mięśniowych w 

dobie terapii eksperymentalnej 
prof. dr hab. med. Andrzej 
Kochański  
Zespół chorób nerwowo- mięśniowych, 
Instytut Medycyny Doświadczalnej i 
Klinicznej im. M. Mossakowskiego, 
PAN Warszawa 
 

15.50 – 16.05 Badanie polimorfizmu genu MTHFR u chorych z DMD dr n.med. Artur Barczyk 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
Warszawa 
 

16.05 – 16.25 Nieprawidłowości w zakresie układu krążenia u pacjentów 
z dystrofią mięśniową Duchenne’a oraz matek nosicielek 

dr n.med. Joanna Kwiatkowska 
Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad 
Wrodzonych Serca GUMed 
 
dr n.med. Danuta Karasek  
 Klinika Kardiologii Collegium Medicum 
UMK w Bydgoszczy 
 

16.25 – 16.45 Problemy ortopedyczne u pacjentów z dystrofiami 
mięśniowymi 

dr n.med. Jacek Kucharski 
Szpital Dziecięcy Niekłańska, 
Warszawa 
 

16.45 - 17.00 Szczepienia w dystrofiach mięśniowych dr hab. med. Anna  
Kostera – Pruszczyk 
Katedra i Klinika Neurologii WUM 
 

17.00 – 17.20 Zagadnienia seksualności osób z dystrofiami 
mięśniowymi 

dr n. hum. Alicja Długołęcka 
Zakład Problemów Społecznych, 
Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej 
Akademia Wychowania Fizycznego, 
Warszawa 

17.20 – 17.30 Dyskusja  
 

 

 W trakcie trwania sesji, w przerwach oraz w godzinach 
wieczornych możliwe będą konsultacje medyczne i 
psychologiczne ze specjalistami, dla Rodzin przybyłych na 
konferencję.  
 
 

 

18.00- 22.00 
 

Występ zespołu muzycznego  
 
Warsztaty rehabilitacyjne  
dla lekarzy oraz fizjoterapeutów 

 
 
dr n. o kult. fiz. 
Anna Radwańska 
Katedra i Klinika Neurologii WUM 
mgr Małgorzata Burlewicz 
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Niedziela 2.12.2012 
godz. 10.00 – 14.00 (równolegle) 
 
WARSZTATY REHABILITACYJNE 
 
dr n. o kult. fiz.  Anna Radwańska, mgr Małgorzata Burlewicz 
Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii, Katedra i Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
 
 
dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło  
Katedra i Klinika Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 
dr Marta Banach, dr Bożena Jankowska  
Specjalistyczny Szpital Rehabilitacyjny Dzierżążno 
 
 
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW  
 
Psycholog dr Virginia Bizzarri,  
Parent Project Italy ekspert od prowadzenia rodzicielskich grup wsparcia, 
 
mgr Emilia Suszka, psycholog - ekspert pracujący z grupami wsparcia 
 
Wszystkie wykłady wygłaszane w języku angielskim będą tłumaczone. 
 
Także tego dnia możliwe będą konsultacje rodzinne. 
 
W trakcie zajęć  tłumaczami, jak i opiekunami Pacjentów, organizatorami Biura Zjazdowego będą Studenci Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 
 
 
 
 
MIEJSCE SYMPOZJUM 

Centrum Konferencyjno-Hotelowe „Orle” 

80-680 Sobieszewo, ul. Lazurowa 8 
www.orle.com.pl 
 
 
 
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO: 
 
Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy 
80-177 Gdańsk, ul. Borówkowa 6  
 
www.parentproject.org.pl  
 
Fax +58 333 43 17 
E-mail: fundacja@parentproject.org.pl 
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PROGRAM ARTYSTYCZNY 
 
 

 
30. LISTOPADA  
godz. 20.00 – 23.00  
 
Zapraszamy na Wieczór Tajemnic Andrzejkowych, a podczas niego wróżby andrzejkowe i koncerty: 
 

Anna Kutkowska-Kass  
sopran koloraturowy, lekarz, genetyk kliniczny, pediatra 
Doktor Anna Kutkowska-Kass ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Śpiew solowy studiowała 
pod kierunkiem wybitnej polskiej śpiewaczki Marii Fołtyn. Śpiewa recitale, arie, pieśni oraz repertuar 
oratoryjno-kantatowy.  
Tego wieczoru wykona arie z oper: W. A. Mozarta, G. Verdiego, L. Bernsteina, pieśni St. Moniuszki 
muzyka F. Chopina 
akompaniament:  Dorota Artykiewicz-Skrla 

 
 Zespół Gentle Lady Note  

W programie muzyka angielska, francuska i polska. Wyjątkowa formacja pełna ciepła i uroku. 
Obiecujemy możliwość śpiewania z zespołem i solistką panią Ewą Rzeszotarską.  

 
 

 
1. GRUDNIA  
godz. 18.00 

 
Zapraszamy na KONCERT MUZYKI WOKALNEJ 
Przygotowanie koncertu dr Liliana Górska.  
Wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – Wrzeszczu. 
 
W programie neapolitańskie canzony włoskie oraz przeboje muzyki filmowej i musicalowej. 
 

Wykonawcy: 
 
dr Liliana Górska – mezzosopran 
dr Anna Mikolon – fortepian 
 
oraz Uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia: 
 
Karolina Kowalak – sopran 
Marta Jundziłł – mezzosopran 
Weronika Rabek – mezzosopran 

Anastazja Połtawska – mezzosopran 
Antoni Zamudio-Zeidler – tenor 
Daniel Jachimowicz – baryton 

 
 
 
 
 
Mamy nadzieję że po pełnych wrażeń dniach przygotowane koncerty będą stanowiły dla Państwa wytchnienie i 
dadzą wiele radości.  
 


