
Jolanta Kujawa, Piotr Tederko 

Sprawozdanie ze Zgromadzeń Ogólnych ESPRM i UEMS-PRM, 21-23 marca 2019, Budapeszt 



• Aktywność polskich delegatów do ESPRM: 

• Prof. Jolanta Kujawa  

• Delegat PTReh do ESPRM, Członek Komitetu Wykonawczego ESPRM (2015-2019) 

• Przewodnicząca Komitetu Informacji i Komunikacji ESPRM (2015-2019) 

• Biała Księga; III Wydanie: recenzent wewn. Sekcji V: Development of Physical and Rehabilitation Medicine specialty 
in Europe. Where PRM comes from  

• Członek Evidence Based Medicine (EBM) Special Interest Scientific Committee 

• Dr Piotr Tederko 

• Delegat PTReh  do ESPRM, Członek Komitetu Rehabilitacji Osób z Chorobami Układu Ruchu 

• Członek grupy sterującej Komitetu Uszkodzeń Rdzenia Kręgowego 

• Biała Księga; III Wydanie: I Autor rozdziału 7.6: Fundamentals of Physical and Rehabilitation Medicine: Knowledge, 
skill and abilities of PRM physicians: Communication skills (including information and patient education) 

• Członek Komitetu Naukowego 21 Kongresu ESPRM w Wilnie 1-6 maja 2018 

• Zastępca sekretarza Rady UEMS PRM 





Podziekowania dla prezesa oraz członków Zarządu  
ESPRM (2015-2019)  

– adres prof. A. Delarque do uczestników Zgromadzienia Ogólnego 



Nowy Zarząd ESPRM gotowy do pracy  
(2019-2023) 



Memorandum of Understanding  
pomiędzy ESPRM  
i Cochrane Rehabilitation 



Prof. Jolanta Kujawa złożyła sprawozdanie z prac 
realizowanych przez Komitet Informacji  
i Komunikacji ESPRM w okresie od 6. września 2018 
do 21 Marca 2019 

• Publikacja aktualnych informacji na temat 
przedsięwzięć naukowych i osiągnieć przedstawicieli 
środowiska specjalistów medycyny fizykalnej i 
rehabilitacji  

• Informacje z  współpracy międzynarodowej  
w zakresie rozwoju badań naukowych  
w ramach aktywności Special Interest Scientific 
Committee (SISC) 

 

 
 

 

http://www.esprm.net/home 

















We posted the newsletter on 20th anniversary 

of the three oldest schools for PRM trainees in 

Europe 



We promoted the Courses not only in 

Newsletter, bookmark but also on Social Media 



Courses are advertized in Meetings bookmark 

 







Na stronie głównej ESPRM w kalendarzu dostepne są bieżące 

wydarzenia organizowane przez krajowe stowarzyszenia i delegatów 

w zakładce „Societies”. 

 

 



Eight news items in 'Latest news' section were published 

 



 
 
 
 

 

We emphasize the participation of ESPRM and the other European and International  

PRM bodies in National scientific meetings 







ESPRM Facebook 
 

 Information on UEMS PRM Section and Board General Assembly and ESPRM General Assembly, March 
21-23, 2019 - linked with the bookmark Meetings on the ESPRM website 

 6th Baltic and North Sea Conference (BNC) on Physical and Rehabilitation Medicine (OCT.9-10 OSLO, 
NORWAY) 

 Newsletter on the  UEMS PRM Section and Board General Assembly and ESPRM General Assembly, 
March 21-23, 2019 in Budapest with the letter of the ESPRM President, Alain Delarque, who stressed the 
role of Gabor Fazekas at the last European Congress of PRM in Budapest and congratulated the 
Organisers of the ESPRM and UEMS PRM Section and Board meetings. 

 Newsletter on the online pilot course of the BRAIN4TRAIN project, of which ESPRM is a partner 

 Newsletter to commemorate the anniversaries of the three oldest schools for PRM trainees in Europe: 
15th anniversary of the EMRSS, 20th anniversary of the European School Marseille and the 10th 
anniversary of the International Teaching Programme Sofmer/Cofemer. 

 Seven Cochrane Rehabilitation newsletters (i.e. from number 12-18) with a link to the Cochrane 
Rehabilitation website. 

 2nd Russian Congress on Physical and Rehabilitation Medicine in Moscow, December 13-14, 2018. 

 The letter of President of the ESPRM to Professor GALINA Ivanova - Chairman of the 2nd Russian 
Congress on Physical and Rehabilitation Medicine (PRM) 

 Cochrane Rehabilitation second birthday, wishes were sent to the Cochrane Rehabilitation Team 

 International day of people with disabilities 

 



 The 14th Euro Mediterranean Summer School, "Injections and interventional therapy in 
musculoskeletal rehabilitation" November 12-15, 2018. 

 The second edition of BIOMECHANICS4REHAB on-Line course, 

 International events in the 46° National Congress of the Italian Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine which took place in Ancona, from Sept. 20th to 23th.2018, 

 4th WORLD ONLINE MASTER COURSE: 2019 PRINCIPLES AND PRACTICE OF SCOLIOSIS 
CONSERVATIVE TREATMENT, 

 Professor Jean-Michel Viton election as the Head of the School of Medicine of Marseille, 

 Annals of Physical and Rehabilitation Medicine which have been indexed in the fall update 
of the JCR, 

 Elections in the European Academy of Rehabilitation Medicine (EARM), Athens 2018, 
October 19. 

 Elections in European Union of Medical Specialists Section of Physical and Rehabilitation 
Medicine and European Board of Physical and Rehabilitation Medicine during General 
Assembly  held 7th - 8th September 2018 in Stockholm,  

 A special tribute was paid to Xanthi Michail. Professor Xanthi Michail, who is now the 
immediate past president of the European Academy of Rehabilitation Medicine (EARM) 
and has been congratulated on her European role. 

 Extracorporeal Shock Wave Therapy Online Course accredited by EACCME 

 

ESPRM Facebook 
 



 

We published information of your personal achievements 



We spread also congratulations for teams and their chairs 









On ESPRM 

facebook  

you can find 

announcements 

of upcoming 

courses 



On ESPRM Twitter  
 

Here you get information about current events 

 



On ESPRM Twitter  
 



On ESPRM Twitter  



On ESPRM Twitter  

We spread on  

the tweeter  

Cochrane  

Rehabilitation  

newsletters 



 

Opublikowano  Rehab in Review Journals  

in the Library bookmark 
- (Issues Nov. 2017 – March 2019) 



 



ESPRM YouTube: 

40 prezentacji z zaproszeniami na  21st European PRM 

Congress oraz  imprez towarzyskich w Wilnie 
 
 



 
 
   



Komitet Praktyki Profesjonalnej 

 Kontynuacja prac nad  

Evidence Based Position Papers 

- przygotowywana jest druga część   

 Book on field of competences 

 

 Zaawansowane prace nad  

przygotowaniem kwestionariusza  

ankiety na temat organizacji  

świadczeń z zakresu rehabilitacji 

   Development of an International  

   Classification System for Service  

   Organisations for health-related  
   Rehabilitation (ICSO-R) 

Book on Field of competences part III 

An update was given on the advancement in the 

following papers 

Limb loss – Amputation (Helena Burger)  

Oncology - Cancer rehabilitation (Ayşe 

Küçükdeveci)  

Cerebral palsy (Karol Hornáček)  

Neuromuscular disease (Milica Lazovic)  

Multiple Sclerosis (Martina Kővári)  

  

The following papers are still at a starting phase 

Pregnancy (Carlotte Kiekens) 

Sarcopenia (Nikos Barotsis)  

Neurodegenerative (Maria-Gabriella 

Ceravolo)  

 



Multidisciplinary Joint Committees (MJC).  
 

Pain medicine (Daan Wever) – no news since 2 years.  

Spinal surgery (Stefano Negrini) – no news since 2 years 

Sports Medicine (Nicolas Christodoulou) – Nicolas 

Christodoulou has been elected as a chairperson.  

In 15 countries sports medicine is a primary specialty.  

There is an ongoing process of recognising it as a full 

specialty at EU and UEMS. MJC is working on the 

curriculum. There was a discussion on the realities in the 

different European countries. 

Manual Medicine (Karol Hornáček) – accepted to be a 

special expertise 

Adolescent medicine (Anita Vetra) – work has to be 

started 

 



E-book project 
Druga seria 25 streszczeń Cochrane Reviews dla 
menedżerów zdrowia i polityków 

  
- streszczenia zweryfikowane przez członków Komitetu 

Redakcyjnego Sekcji PRM (Andre Thevenon, Mauro 

Zampolini, Klemen Grabljevec, Karel Mozes),  

 

-  rozesłane do wszystkich delegatów przed GA. 

 

-     zatwierdzone przez  sekcję PRM UEMS do publikacji  

      w ebooku Cochrane Rehabilitation. 
  



Projekt priorytetyzacji 

28 krajów europejskich uczestniczy w spotkaniach 
zespołów w skład których wchodzą:  lekarz rehabilitacji i 
inni członkowie zespołu rehabilitacyjnego.  

Odbyły sie dwie rundy Delphi, aby ostatecznie określić 
zawartość e-booka, który został zmieniony zgodnie z 
opiniami uczestników głosowań 

Planowane są jeszcze dwie rundy  
- jedna, aby ostatecznie zatwierdzić nową ostateczną 
wersję zawartości,  
- druga, aby ustalić, które z obszarów nieobjętych dzisiaj 
przeglądami Cochrane powinny zostać opracowane  
w pierwszej kolejności. 

 



Standardy praktyki w Europie  

(Rajiv Singh) 

 
Rozesłano do delegatów zaktualizowaną krótką 

wersję z dodatkowymi pytaniami.  

Delegaci krajowi przekazali informacje zwrotne, 

dane zebrano w pliku Excela, a projekt zostanie 

sfinalizowany do następnego spotkania jesienią 

 



Globalny plan wdrożenia ICF w całej Europie 

 

 
Opracowanie międzynarodowego systemu 

klasyfikacji organizacji usług w zakresie 

rehabilitacji leczniczej (ICSO-R 2.0) 

Christoph Gutenbrunner zaprezentował nową 

wersję, ICSO-R 2.0.  

    Dokument jest w końcowej fazie i zostanie   

    przedłożony do publikacji w najbliższych  

    miesiącach. 



 

Rehabilitation 2030: a call for action 

 Rehabilitacja (przez WHO) była głównie opisywana z 
perspektywy niepełnosprawności  
(z politycznego punktu widzenia - prowadzącej do 
perspektywy mniejszości) 

 Rehabilitacja musi być postrzegana z perspektywy większości 
(powszechna ochrona zdrowia) 

 Inicjatywę ISCO-R  przedstawiono  na spotkaniu w Genewie, 
w lutym 2017 r.  
Uczestnicy: przedstawiciele departamentów WHO, rządów, 
organizacji pozarządowych ◦ Grupy robocze: np. Organizacje 
zawodowe, pracownicy instytucji naukowych 



Wspólna sesja z Komitetu do Spraw Klinicznych  

i Komitetu Praktyki Profesjonalnej (CLAS) 
Development of clinical assessment schedules for each type 

of  rehabilitation service. 

 
 Zbieranie opinii, w jakim zakresie powinien być stosowany ICF 

w wyszczególnionych rodzajach świadczeń z zakresu 
rehabilitacji leczniczej 
inicjatywa podjęta przez  Przewodniczącego Sekcji UEMS PRM 
- Mauro Zampollini we współpracy   
z prof. G. Stucki i Melissą Selb (ICF Research Branch, Swiss 
Paraplegic Research) 

 Ustalenie jednolitych ram dla organizacji i zakresu oceny 
klinicznej pacjentów we wszystkich rodzajach świadczeń  
rehabilitacyjnych - z wykorzystaniem ICF  

      



Zestawy ICF  dostępne są : www.icf-cor-sets.org  

 https://www.icf-research-branch.org/download/category/4-icf-core-sets) 
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European Framework of Rehabilitation Services 
Types - przyjętą przez GA UEMS PRM  

 

 
1. Rehabilitation in Acute Care 
2. General Post-Acute Rehabilitation 
3. Specialized Post-Acute Rehabilitation  
4. General Outpatient Rehabilitation 
5. Specialized  Outpatient Rehabilitation 
6. General Day rehabilitation 
7. Specialized Day rehabilitation 
8. Vocational Rehabilitation 
9. Rehabilitation in the community 
10. Rehabilitation services at home (including nursing home) 
11. Rehabilitation for specific groups of persons with disability 
12. Rehabilitation in social assistance 
13. Specialized lifelong follow-up rehabilitation 
14. Rehabilitation in medical health resorts  

 



Development of clinical assessment (CLAS) 

schedules for each type of  rehabilitation 
service in Action Plan of PPC 2018-2022  

 
 Propozycje zgłoszone w Delphi Round przed GA w 

Budapeszcie były szeroko dyskutowane przez członków 
obydwu komitetów, osiągnięto konsensus i odpowiednio 
zaktualizowano tabelę Excel. 
 
Nowa tabela zostanie przedstawiona przez Komisję 
Spraw Klinicznych. 
 
W kolejnej fazie wymagana jest analiza poszczególnych 
przypadków zastosowania ICSO-R i CLAS z różnych 
krajów w całej Europie  



Board Examination 2018 

Do Egzaminu organizowanego  
przez Board of UEMS PRM zgłosiło się  
92 kandydatów z 18 krajów. 

Z Polski – 3 osoby (dwie zdały)  

Wyniki egzaminu dla wszystkich kandydatów 
z UE - 78% osób zdało. 

 Data następnego egzaminu:  
 Piątek, 29 listopada 2019 

 



Certyfikacja lekarzy i ośrodków 

 Dwóch kandydatów zostało certyfikowanych na podstawie równoważności - 

(tytuł: FEBPRM – Fellow of Europprn Board of PRM).  

 Siedemnastu kandydatów zostało ponownie certyfikowanych  (SFEBPRM – 

Senior Fellow of Europearn Board of PRM) 

 Czterech kandydatów Senior Fellows, uzyskało tytuł Life Fellows.  

 Czterech wnioskodawców uzyskało certyfikat Osób Szkolących (Board Certified 

Trainer of PRM). 

 Ponownie certyfikowano czterech Osoby Szkolące.  

 Jedno centrum szkoleniowe po raz pierwszy przeszło certyfikację zarządu –

Klinika Rehabilitacji Medycznej UM w Łodzi 

 Ponownie certyfikowano jedno Centrum (Ljubljana). 

 R. Frischknecht zgłosił nowe zasady certyfikacji na podstawie równoważności. 

Nowe przepisy zwiększają dostępność certyfikacji kandydatów ze znacznym 

doświadczeniem praktycznym w zakresie PRM, działań w organizacjach 

zawodowych i stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych. 

 



Działania CME/CPD  

(Continuing Medical Education 

/Continuing Professional Development)  

- akredytacja wydarzeń naukowych 
  

Od ostatniego Walnego Zgromadzenia  

Zarząd ocenił i akredytował trzy wydarzenia 

edukacyjne. 

 

Streszczenia edukacyjne Cochrane 

Rehabilitation dla studentów są zatwierdzane 

przez Zarząd UEMS PRM w celu włączenia ich do 

e-booka Cochrane Rehabilitation 

 

https://translate.google.pl/community?source=mfooter


European Schools 2019 
 

Ogłoszono cztery europejskie szkoły wspierane przez 

EBPRM. Szczegółowe informacje zostaną wysłane do 

menedżerów krajowych w ciągu kilku tygodni. 

 

 European Training Course in Spinal Cord Injury 

Rehabilitation (Oswestry, Sheffield; 11 – 14, June 2019).  

 Euro-Mediteranean Summer School (Syracuse; 

November 18-21, 2019)  

 Robotic Rehabilitation Summer School – 2nd edition 

(Porto Potenza Picena; 13-18 May, 2019) 

 European School Marseille (1-12 July, 2019) 

 





 



Dziękuje za uwaę 


