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I Międzynarodowy Kongres „DYSFAGIA 2014” Rużomberk,
30–31 października 2014 r.
I International Scientific Congress “DYSPHAGIA 2014”
Ružomberok, 30–31 October 2014
Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego
W dniach 30–31 października 2014 roku w Rużomberku,
w auli Wojskowej Kliniki przy ul. gen. Miloša Vesela, odbył
się I Międzynarodowy Kongres „DYSFAGIA 2014”. Głównym organizatorem Kongresu był Katolicki Uniwersytet
Rużomberok. Obrady zainaugurowało wystąpienie Pani
Dziekan Wydziału Zdrowia – doc. MuDr Anny Lesňákovej,
a następnie Pana Dyrektora Kliniki – MuDr Jozefa Ježíka.
Wykład wprowadzający: Dlaczego „DYSFAGIA 2014”
wygłosił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
MuDr Štefan Madarász. Obrady toczyły się w dziesięciu
sekcjach. Wykłady dotyczyły dysfagii u pacjentów z chorobą Parkinsona i stwardnieniem rozsianym, epidemiologii
neurogennej dysfagii, logopedycznej terapii mowy w przypadku neurogennej dysfagii ustno-gardłowej, zaburzeń
przełykania powodowanych osteofitami w obrębie szyjnego
odcinka kręgosłupa, wiodących metod operacyjnych szyjnego odcinka kręgosłupa, sposobów pielęgnacji i fizjoterapii osób z dysfagią. Pracownicy Instytutu Fizjoterapii
Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego przygotowali referat: Postępowanie terapeutyczne w przypadku
chorych z dysfagią. Z wypowiedzi prelegentów wynikało,
że problematyka dotycząca zaburzeń połykania jest ważna
zarówno z punktu widzenia profilaktyki, jak i terapii. Postępowanie terapeutyczne w większości przypadków wymaga
oddziaływań interdyscyplinarnych, dlatego wzajemna wymiana doświadczeń jest bardzo potrzebna. Organizatorzy
starannie opracowali program Kongresu. W programie
znalazł się czas na zwiedzanie tej malowniczej, górskiej
miejscowości – Rużomberk.
Wizyta stanowiła również okazję do wymiany doświadczeń w pracy dydaktycznej, dyskusji na temat spo-

On 30–31of October in Ružomberok, in the hall of the
Military Clinic by the Gen Miloš Vesel Street underwent
I International Scientific Congress “DYSPHAGIA 2014”.
A Catholic University Ružomberok was a main organiser
of the Congress. A presentation of the Head of the Health
Department – doc. MuDr, Anna Lesňákova inaugurated
the debate and then of MuDr. Jozef Ježík. Leading
lecture: Why “Dysphagia 2014” gave a chairman of the
Organizing Committee MuDr. Štefan Madarász. The
debate took place in the X sections. Lectures concerned
the dysphagia at patients with Parkinson’s disease and
multiple sclerosis, epidemiology of neurogenic dysphagia,
speech-therapy of the tongue at the case of the neurogenic
oral-throaty dysphagia, disorders of swallowing caused
with osteophytes within cervical segment of spine, leading
operating methods of the cervical segment of the spine,
manners of the care and physiotherapy of persons with
the dysphagia. Employees of Physiotherapy Institute
of a Faculty of Medicine of the Rzeszow University
prepared the pronouncement: Management of patients
with dysphagia. It resulted from the statement of speakers
that issues concerning disorders of swallowing down were
important both from a point of view of the prevention,
as well as the therapy. Therapy proceedings in most
cases require interdisciplinary influences, therefore the
mutual exchange of experiences is needed. Organisers
carefully drew up the schedule of the Congress. A time
for touring this vivid, mountain town – Ružomberok
was in a program.
The visit constituted also an occasion for the exchange
of experiences at the teaching work, of discussion about
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sobów przeprowadzania zajęć klinicznych i praktyk na
kierunku fizjoterapia. Po zakończeniu obrad z Panią doc.
PhDr Zuzaną Hudákovą zwiedzaliśmy Wydział Ochrony
Zdrowia Katolickiego Uniwersytetu Rużomberok, w tym
sale dydaktyczne i pracownie kierunku fizjoterapia. Pracownie kinezyterapii, masażu, fizykoterapii są wyposażone w nowoczesny sprzęt do nauczania umiejętności
praktycznych niezbędnych w zawodzie fizjoterapeuty.
Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę o wzajemnej współpracy z Katolickim Uniwersytetem Rużomberok.

71

ways of undergoing clinical classes and practice by students
of specialties: Physiotherapy. After the completion of the
debate, with doc. PhDr. Zuzana Hudákova we visited the
Department of the Health Care of the Catholic University
Ružomberok, including teaching rooms and studios of
the specialties Physiotherapy. Studios of kinesiotherapy,
massage, physics therapy are equipped with the modern
equipment for teaching the practical skills necessary in the
profession of the physiotherapist. The Rzeszow University
has a signed contract about the mutual cooperation with
the Catholic University Ružomberok.

