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XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. 
„Fizjoterapia we współczesnej medycynie”, który odbył się w Łodzi w terminie 17-19 
listopada 2011 roku był najważniejszym i największym od 4 lat wydarzeniem, naukowo-
dydaktycznym i organizacyjnym dla środowiska fizjoterapeutów. 

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan 
Bronisław Komorowski, a w Komitecie Honorowym zgodzili się wziąć udział: 

•    Pani Jolanta Chełmińska  
Wojewoda Łódzki 
•    Pani Hanna Zdanowska 
Prezydent Miasta Łodzi 
•    Pan Krzysztof Habura 
Starosta Powiatu Pabianickiego 
•    Pan Zbigniew Dychto 
Prezydent Miasta Pabianice. 

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był prof. nadzw.dr hab.med. Zbigniew 
Śliwi ński, Konsultant Krajowy ds. Fizjoterapii (w załączniku skład Komit.Nauk.* [zał. 1.]). 
Przewodnictwo Komitetu Organizacyjnego sprawował dr n.med. Marek Kilja ński (z 
ramienia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii) i dr n.med. Wiesław Tomaszewski (z 
ramienia organizatora wykonawczego Agencji Wydawniczej MEDSPORTPRESS Sp.z o.o.) 
(w załączniku  skład Kom.Org * [zał. 2.]). 

Rangę Jubileuszowego Kongresu udokumentowały zarówno znaczący wymiar naukowy, 
jak również organizacyjny – związany przede wszystkim z Walnym Zebraniem 
Sprawozdawczo-Wyborczym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i wyborami nowych władz 
PTF. 

W Kongresie wzięło udział ponad 400 uczestników, wykładowców i zaproszonych gości. 
Wśród uczestników oczywiście przeważali fizjoterapeuci, specjaliści rehabilitacji i lekarze 
różnych specjalności, którzy na codzień wykonują swoją pracę zawodową, ale byli także 
studenci z różnych uczelni, praktycznie z całej Polski. 

Do programu naukowego i wygłoszenia zakwalifikowano aż 142 prace, co sprawiło, że 
konieczne stało się przeprowadzenie 2 równoległych sesji naukowych, w ciągu 3 dni obrad (w 
załączniku program ramowy i nauk.* [zał. 3.]). Przy tak wypełnionym programie naukowym, 
anonsowane wcześniej warsztaty terapeutyczne nie cieszyły się dużym zainteresowaniem 
uczestników. W konsekwencji odbył się jeden Warsztat, pt. „International real time 
ultrasound course introductory workshop”, który poprowadził prof. Lopez Sanchez Dawid z 
Chile. 

W Kongresie uczestniczyło 8 zaproszonych gości z zagranicy, z następujących krajów: 
Belgii, Hiszpanii, Litwy, Chile, Indii, USA, Malty (w załączniku goście ze zdjęciami* [zał. 4.]). 

Kongresowi towarzyszyła Wystawa Firm medycznych i farmaceutycznych, w której 
wzięło udział 24 wystawców (w załączniku lista wystawców* [zał. 5.]) – z Głównym Sponsorem 
Kongresu Firmą Accuro-Sumer/ Chattanooga. 
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Uroczyste otwarcie Kongresu odbyło się w pierwszym dniu obrad, w łódzkim Teatrze 
Muzycznym. Część oficjalna zawierała wykłady merytoryczne prelegentów z Polski 
i z zagranicy (w załączniku część Programu* [zał. 6.]), a także wystąpienia zaproszonych gości, 
które podsumowały stan polskiej fizjoterapii, dokonania dotychczasowe i, nakreśliły plany na 
przyszłość (niestety, nowoczesne wyposażenie łódzkiego Teatru Muzycznego i ogólnie rzecz 
biorąc, zaangażowanie jego pracowników, nie zapobiegło „wpadce” technicznej powodującej 
bardzo złą jakość przekazu podczas dwóch pierwszych prezentacji).  

Oryginalny koncert/spektakl przybliżający w formie słowno-muzycznej muzykę filmową, 
zakończył oficjalne otwarcie Kongresu. Na uczestników czekał jeszcze wyjątkowy tort 
przygotowany z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, a podsumowaniem 
wieczoru był bankiet, z towarzyszącym zespołem muzycznym i obfitym poczęstunkiem. 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 18 listopada (piątek) br o godz. 
16.00, a jego najważniejszym efektem było udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
i wybranie nowego Zarządu Głównego PTF. Prezesem Zarządu został ponownie dr n.med. 
Marek Kiljański (w załączniku nowy skład zarządu-ze strony PTF* [zał. 7.]). 

Program naukowy Kongresu został skonstruowany tak, aby przedstawić nowoczesną, 
interdyscyplinarną fizjoterapię, jej miejsce we współczesnej medycynie. Prezentowane były 
referaty – prace zgłoszone przez kolegów z Polski i zagranicy (m.in. z Chile, Hiszpanii, USA, 
Malty, Indii, Belgii, Litwy i Niemiec).  

Prace prezentowane były w 16 sesjach, a ich różnorodność tematyczna dowodzi 
wielokierunkowych zainteresowań autorów. Mieliśmy wyjątkową okazję zapoznać się 
z warsztatem pracy Profesora Davida Lopez Sanches z Chile – wybitnego specjalisty terapii 
manualnej, Prezesa Regionu Ameryki Południowej Światowej Konfederacji Fizjoterapeutów, 
czy Profesora Santosa Sastre Fernadez z Hiszpanii – wieloletnie go Dziekana Wydziału 
Fizjoterapii Uniwersytetu w Barcelonie, twórcy i autora metody FED w leczeniu skolioz 
idiopatycznych. Autonomię zawodu fizjoterapeuty przedstawili: Profesor Scott Ward – 
Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Roland Chaps – Wiceprzewodniczący 
ER WCPT z Belgii i Sonia Souto – drugi Wiceprzewodniczący ER WCPT, wykładowca na 
kierunku Fizjoterapia w La Coruna w Hiszpanii. Gościliśmy też Profesora Paula Tygiel, 
Prezesa Akademii Medycyny Ortopedycznej Manualnej Amerykańskich Fizjoterapeutów, 
Johna Xerri de Caro z Malty, Profesora Narasimmana Swaminathan, szefa Departamentu 
Fizjoterapii, Father Muller Medical college, Mangalore z Indii. 

Mija dwadzieścia pięć lat od powołania samodzielnego towarzystwa naukowego 
fizjoterapeutów w Polsce – Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Historia fizjoterapii w Polsce 
jest znacznie dłuższa, gdyż już w 1962 roku przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem 
powołano do życia samodzielną Sekcję Magistrów Wychowania Fizycznego, uważaną za 
prekursorkę naszego towarzystwa, w roku 1967 sekcja, a wraz z nią Polscy Fizjoterapeuci, 
zostali przyjęci w poczet członków zwyczajnych Światowej Konfederacji Fizjoterapii. Polscy 
fizjoterapeuci uczestniczą więc w życiu środowiska międzynarodowego już od 50 lat.  

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania 
promujące ten młody, ale jakże potrzebny i niezwykle dynamicznie rozwijający się zawód. 
W poprzedniej kadencji Sejmu RP były zgłoszone, przygotowane przez Polskie Towarzystwo 
Fizjoterapii, dwa projekty ustawy o zawodach medycznych, w tym o zawodzie fizjoterapeuty: 
projekt poselski i projekt rządowy Pierwszy był procesowany przez sejmową komisję 
zdrowia, drugi uzyskał poparcie wszystkich ministerstw. Niestety, z przyczyn 
najprawdopodobniej politycznych nie udało się ustawowo opisać naszego jakże ważnego 
społecznie zawodu. 

Współczesna fizjoterapia to konieczność uczenia się przez całe życie i weryfikacja swojej 
wiedzy. Fizjoterapeuta, jako partner lekarza w procesie terapeutycznym, współodpowiada za 
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prowadzenie działalności profilaktycznej, przywracanie optymalnej sprawności i wydolności 
osób w różnym wieku, realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia 
i rehabilitacji, kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób 
niepełnosprawnych, wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych i stosowanie różnych 
metod, planowanie, przeprowadzanie i kontrolowanie efektywności procesu rehabilitacji, 
dokonywanie oceny czynnościowej chorego, wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu 
funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii, dostosowanie działań fizjoterapeutycznych do 
nadrzędnych celów rehabilitacji. Jak widać z powyższego, współodpowiedzialność za 
leczenie pacjenta wymaga ogromnej wiedzy, systematycznego jej uzupełniania 
i wprowadzania nowych zdobyczy naukowych. Jesteśmy przekonani, że listopadowy Kongres 
spełnił oczekiwania wszystkich, którzy są w ciągłym poszukiwaniu tej wiedzy, dla dobra 
pacjentów i własnej doskonałości oraz bezpieczeństwa. 

Poza bardzo bogatym programem naukowym, organizatorzy kongresu wraz z Polskim 
Towarzystwem Fizjoterapii, zorganizowali ciekawy program imprez towarzyszących. Wydaje 
się, że założenie podjęte przez organizatorów i ogromny wysiłek włożony w organizację 
kongresu stworzyły „niepowtarzalną atmosferę za rozsądną cenę”. 
Mamy nadzieję, że Kongres był dla wszystkich uczestników nie tylko ucztą naukową, ale 
również okazją do odnowienia i nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, szansą na 
intensywny, czynny odpoczynek w pięknym mieście nauki, kultury, sportu i wypoczynku – 
Łodzi. 
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