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Notki biograficzne o prelegentach
Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Włodzimierz Talar
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej i stażysta
Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii
Medycznej w Łodzi. Oficer Wojska Polskiego. Specjalista I
stopnia chirurgii ogólnej i II stopnia rehabilitacji. W swojej
ponad czterdziestoletniej karierze kierował m. in.:
Klinicznym Ośrodkiem Rehabilitacji w 23 Wojskowym
Szpitalu
Uzdrowiskowym
w
Lądku
Zdroju,
zmodernizowanym według autorskiego projektu Zakładem
Rehabilitacji 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w
Bydgoszczy, stworzonym przez siebie Oddziałem Paraplegii
Pourazowej. Pełnomocnik Rektora d/s rehabilitacji z misją
stworzenia nowoczesnej Kliniki i Katedry Rehabilitacji
Akademii Medycznej w Bydgoszczy, gdzie otworzył pierwsze w Polsce pięcioletnie studia
magisterskie z zakresu fizjoterapii. Od 2005 r. dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
Do najważniejszych w skali krajowej i międzynarodowej osiągnięć Profesora jest
wykazanie zespołu zaburzeń ruchomości kręgosłupa występującego u pilotów
wojskowych i sportowych, co stało się jednocześnie podstawą jego rozprawy
habilitacyjnej obronionej przed Radą Naukową Wojskowego Instytutu Medycyny
Lotniczej w Warszawie.
Jednak największym osobistym i docenianym osiągnięciem Profesora, dzięki któremu
uzyskał międzynarodową sławę, jest rehabilitacja pacjentów po ciężkich urazach
czaszkowo-mózgowych z długotrwałą śpiączką oraz szereg sukcesów związanych z
wybudzaniem kilkuset chorych ze śpiączki, w ostatnich latach w ramach praktyki
prowadzonej w gabinecie prywatnym.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Janowi Włodzimierzowi Talar tytuł
naukowy profesora nauk medycznych w roku 2004.
Profesor Jan Talar w swojej specjalizacji wybudzania chorych ze śpiączki jest autorem
wielu wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, trzech książek
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oraz wielu artykułów i promowanych prac doktorskich. Przygotowana do druku kolejna
monografia „Śpiączka mózgowa pourazowa. Skuteczna fizjoterapia” jest uwieńczeniem
prawie 40 lat pracy nad chorymi w śpiączce, w której Autor wykorzystał zdobycze
kompleksowej fizjoterapii jako najskuteczniejszej metody rehabilitacji chorych od
stanów krytycznych do pełnej sprawności psychofizycznej.
Dr n. med. Michał Jerzy Lebiedowski
Absolwent Wydziału Lekarskiego w Warszawie. Specjalista
chirurgii urazowo ortopedycznej i rehabilitacji. Lekarz
praktyk i organizator. Naukowiec i popularyzator. Autor 120
oryginalnych prac i podręczników medycznych oraz 30 prac
poglądowych z zakresu promocji zdrowia i bezpieczeństwa
pracy. Autor scenariuszy i reżyser filmów szkoleniowych. W
latach 1987 - 2002 był koordynatorem 12 projektów
badawczych i wykonawcą 5 dalszych. Prace te w większości
dotyczyły patogenezy osteoporozy.
W stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie
organizował pracownię ergoterapii, z kolei w Międzylesiu
pracownię biomechaniki. W Centrum Zdrowia Dziecka Ośrodek Rehabilitacji. Po przekształceniu go w Klinikę
Rehabilitacji Pediatrycznej przez 25 lat był jej kierownikiem. Równolegle był lekarzem
personelu latającego PLL LOT, pracownikiem i współorganizatorem Centralnego Zespołu
Lotnictwa Sanitarnego. Wykładał na wydziałach rehabilitacji instytutów medycznych w
Halifax (Kanada), w Malmo (Szwecja) i w Marsylii (Francja). Obecnie jest konsultantem
Ośrodka Opieki nad Rodziną Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego "ATTIS" w Warszawie.
Dr n. med. Barbara Jaroszkiewicz
Lekarz specjalista fizykoterapii i balneologii z ponad 30 letnim doświadczeniem. Prowadzi prywatną praktykę
lekarską oraz pracuje jako konsultant w Zakładzie
Usprawnienia Leczniczego w Centralnym Szpitalu MSWiA w
Warszawie i nadzór medyczny w kilku ośrodkach rehabilitacji
w Warszawie w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych
XXI wieku, anty-aigingu oraz fizykoterapii i kinezyterapii a
także medycyny naturalnej. Autorka wielu artykułów
fachowych i popularnonaukowych.
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Lek. med. Bartosz Bednarkiewicz
Studia lekarskie ukończył w 1999 roku na Akademii
Medycznej we Wrocławiu. Po półtorarocznym stażu
podyplomowym rozpoczął pracę w Oddziale Wewnętrznym
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. W
2007 roku zdał egzamin specjalizacyjny z chorób
wewnętrznych. Od 2008 roku pracuje w Oddziale
Diabetologicznym Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.
Od trzech lat zajmuje się między innymi problemem Zespołu
Stopy Cukrzycowej i jest kierownikiem Gabinetu Leczenia
Stopy Cukrzycowej. Uczestniczy w krajowych warsztatach i
konferencjach poświęconych leczeniu ran przewlekłych. Sam
szkoli pacjentów i personel medyczny. Aktualnie jest w
trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii.
Lek. med. Iwona Kuczborska
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu. Od 2006 roku jest związana z Katedrą
i Kliniką Dermatologii, Alergologii i Wenerologii tej uczelni,
gdzie
ukończyła
studia
doktoranckie
oraz odbywa specjalizację z dermatologii i wenerologii. Jest
członkiem
Polskiego
Towarzystwa
Dermatologicznego,
Europejskiego Towarzystwa Dermatologicznego (EADV),
autorką
artykułów
publikowanych
w
czasopismach
medycznych, uczestniczką krajowych i zagranicznych
konferencji naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii.
Odbywała również staże zagraniczne w Klinice Dermatologii w
Monachium
(Niemcy)
oraz
w
Klinice
Dermatologii Uniwersytetu Harvard w Boston/Cambridge (USA).
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