Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
tohto roku sa stretávame už po štvrtýkrát na medzinárodnom kongrese
Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni. Tento kongres si za
relatívne krátku dobu svojej existencie našiel pevné miesto v kalendári
vedeckých konferencií, navyše, treba zdôrazniť, že je aj najväčším
podujatím svojho druhu na Slovensku.
Pri prvom ročníku (2016) sme nadviazali na úspešnú konferenciu
Neurorehab, ktorú sme organizovali striedavo spolu s Katolíckou Univerzitou
v Ružomberku pod taktovkou prednostu Neurologickej kliniky ÚVN
MUDr. Štefana Madarásza, PhD. Konferenciu Neurorehab od roku 2016
organizuje len KU v Ružomberku vždy v jarnom termíne, v marci tohto roku
sa konal už jej 9. ročník.
V nasledujúcom roku 2017 sme sa spojili s lekármi FBLR, ktorí
dovtedy organizovali už 15 rokov v Slovenských liečebných kúpeľoch
Piešťany tzv. Balneologické dni pod vedením MUDr. Rastislava Gašpara,
v tom čase hlavného lekára kúpeľov. Zámerom tejto konferencie bolo spojiť
fyzioterapeutov s lekármi FBLR a ostatnými špecialistami, pretože
fyzioterapia zasahuje takmer do všetkých klinických medicínskych odborov.
Súčasne sme chceli osloviť nielen neurologickú obec, ale aj špecialistov
ostatných odborov, čím sme sa významne odlíšili od ostatných konferencií,
a tak sme doplnil chýbajúci segment na slovenskej vedeckej scéne.
Významnými partnermi kongresu sa stali Slovenská komora fyzioterapeutov,
Fakulta biomedicínskeho inženýrství ČVUT v Praze, Sanatoria Klimkovice,
Vyššia škola manažérstva vo Varšave a v neposlednom rade Slovenské
liečebné kúpele Piešťany, ktoré nám vytvárajú vynikajúce priestorové,
technické a logistické podmienky.
Na našej konferencii v minulých rokoch sa aktívne zúčastnili prednášatelia
nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Nemecka, Rakúska, Talianska
a USA. Aj tohto roku sa tešíme na významné odborné kapacity zo
zahraničia.
Každý rok sa snažíme meniť hlavné témy – minulý rok to boli náhle cievne
mozgové príhody – tohto roku poruchy svalového tonusu pri rôznych
ochoreniach a problematika porúch kognitívnych funkcií, ktoré výrazným
spôsobom ovplyvňujú najmä prístup k pacientom s týmto postihnutím.
V mene organizačného výboru prajem našej spoločnej medzinárodnej
konferencii veľa zdaru.
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