
 

 

 

 

 

 

Konferencja online 
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UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY! 

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI 

1.  Rehabilitacja w chorobach i po urazach narządu ruchu 

2.  Rehabilitacja w chorobach i po urazach układu nerwowego 

3.  Rehabilitacja w chorobach i po urazach u dzieci 

4.  Rehabilitacja w chorobach cywilizacyjnych 

5.  Rehabilitacja w czasie pandemii COVID-19 

6.  Tematy wolne 

 

 

 
Konferencja odbędzie się na platformie Zoom i będzie transmitowana na Facebooku 
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PLANOWANE SĄ SESJE 

1. ustne  

2. plakatowa multimedialna 

3. studencka  

 

STRESZCZENIA I REJESTRACJA 

 

Streszczenie przygotowane zgodnie z wymogami należy przesłać do dnia 15 stycznia 2021r. 

na adres: konferencjamdr@gmail.com 

Wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać na adres konferencjamdr@gmail.com do 

dnia 31 stycznia 2021r.   

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  

W XIII MIĘDZYNARODOWYCH  DNIACH  REHABILITACJI 

 

 
 

KONTAKT 

pod adresem poczty elektronicznej: 

konferencjamdr@gmail.com oraz  popter@interia.pl 
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