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Fundacja Światło po raz czwarty organizuje konferencję ukierunkowaną na pacjenta w stanie śpiączki. Tym 
razem we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja skierowana jest przede 
wszystkim do pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów i innych), wy-
kładowców akademickich, kadry zarządzającej i wszystkich zaangażowanych w planowanie działań, profilak-
tykę, terapię, rehabilitację i opiekę nad pacjentami z zaburzeniami świadomości. Konferencję zaszczycą swą 
obecnością zaproszeni wykładowcy ze współpracujących uczelni, ośrodków badawczych, którzy w swoich 
wystąpieniach skupią się na bieżących problemach, trendach i kierunkach dalszego rozwoju.  

Główne tematy: 

 Badania podstawowe w dziedzinie neurologii – od podstaw teoretycznych do praktyki klinicznej. 
 Badania stosowane, a organizacja leczenia pacjentów z zaburzeniami świadomości. 
 Badania stosowane, a organizacja rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami świadomości. 
 Badania stosowane, a organizacja opieki nad pacjentami z zaburzeniami świadomości. 
 Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy z pacjentami z zaburzeniami świadomości. 
 Sesja „Jestem, słyszę, czuję” poświęcona najnowszym osiągnięciom w pracy z pacjentem w stanie 

śpiączki i problemom, wobec jakich staje jego rodzina.  

Wykłady przedstawią:  

Prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Zakład Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświad-
czalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, ”Neuroplastyczność”  

Prof. dr hab. Piotr Durka, Zakład Fizyki Biomedycznej, Uniwersytet Warszawski „Interfejsy mózg- komputer, 
technologie asystujące” 

Prof. dr hab. n med. Marek Harat - neurochirurg, dr Piotr Zieliński- neurochirurg, Wojskowy Szpital Kliniczny z 
Polikliniką w Bydgoszczy, „Głęboka stymulacja w zaburzeniach świadomości” 

mailto:fundacja@swiatlo.org
http://www.swiatlo.org/


Fundacja „Światło” 
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń 
tel. (56) 651 12 17 
e-mail: fundacja@swiatlo.org, www.swiatlo.org 
 
 

Dr Marek Binder, Zakład Psychofizjologii, Uniwersytet Jagielloński – „Diagnoza stanu pacjentów po ciężkich 
urazach mózgu – rola technik neuroobrazowania”. 

Dr Julian O’Kelly z Londynu, Research Fellow in Music Therapy Royal Hospital for Neuro-disability, Londyn 
“Music Therapy Assessment and Rehabilitation with Prolonged Disorders of Consciousness: Lessons from 
Research” 

Dr Athena Demertzi, Postdoctoral Researcher Neuropsychology & Neuroimaging team Brain and Spine Insti-
tute, Paryż, "Intrinsic fMRI functional architecture differentiates single patients after severe brain injury" (We-
wnętrzne fMRI różnice w budowie pojedyńczych pacjentów po cieżkich urazach mózgu) 

Prof. dr hab. Michał Balcerzak, Katedra Praw Człowieka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, „Prawa człowieka w stanie apalicznym” 

Dr Grzegorz Biliński, fizjoterepeuta współpracujący z czasopismem „Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja”- 
„Co tam się dzieje? - Percepcja i znaczenie bodźców w procesie rehabilitacji”. 

Dr Małgorzata Stankiewicz, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy – „Specy-
fika funkcjonowania rodzin pacjentów w śpiączce”. 

Dr Bibianna Bałaj, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Pomiar ruchów oczu i stero-
wanie wzrokiem w badaniach psychologicznych”. 

Mgr Katarzyna Łuszczak, Konsultant Firmy HARPO, „Komunikacja z pacjentem niemówiącym” 

Mgr Julita Zawadzka, oligofrenopedagog i mgr Szymon Murawski, neurologopeda, Zakład Opiekuńczo-Leczni-
czy Fundacji „Światło” w Toruniu- „Niech przemówią Twoje oczy” – prezentacja książki dydaktycznej 
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WARUNKI UCZESTNICTWA  
W KONFERENCJI 

 

Zgłoszenia do 31 listopada 2015r. 

Odpłatność uczestników  250,00 zł 

Osoby pracujące w opiece zdrowotne 200,00 zł  bez zakwaterowania 

Studenci, rodziny pacjentów  100,00 zł 

Zakwaterowanie Hotel Filmar (miejsce Konferencji) Toruń ul. Grudziądzka 45 tel. 56 669 48 00 możliwość 
rezerwacji noclegu przez Fundację lub osobiście. 

W programie Konferencji – bankiet z koncertem oraz nocne zwiedzania miasta.  

Zapraszamy do przepięknego, nadwiślańskiego Torunia, gdzie Kopernik wszystkich wita i „gotyk jest na do-
tyk”.  

 

Z poważaniem i miłym oczekiwaniem 
Janina Mirończuk 
Prezes Fundacji Światło 
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