
Konferencja ma dwa cele:

Przedstawienie najlepszych międzyna-
rodowych praktyk i dyskusję na temat 
roli EBP w fizjoterapii, a także general-
nie w ochronie zdrowia.

Prezentację dokonań projektu PRO-EBP 
Platforma promowania i upowszech-
niania praktyki zawodowej opartej na 
wiedzy naukowej, mającego na celu 
promocję Evidence-Based Practice, 
EBP w środowisku polskich fizjotera-
peutów prowadzonego przez Akade-
mię Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w partnerstwie z Krajową 
Izbą Fizjoterapeutów oraz Physiothe-
rapy Evidence Database, PEDro, Uni-
wersytet w Sydney. W ramach projektu 
m. in. przygotowano polskie tłumacze-
nie bazy danych PEDro i opracowano 
omówienia międzynarodowych wy-
tycznych praktyki terapeutycznej. 

Platforma promowania i upowszechniania 
praktyki zawodowej opartej na wiedzy naukowej

Serdecznie zapraszamy 
do bezpłatnego udziału 

online w międzynarodowej 
konferencji

„Evidence-based 
Physiotherapy Practice 

w Polsce. Podsumowanie 
projektu PRO-EBP.  

Mapa drogowa”, 

która odbędzie się w dniach 
18-19 marca 2022 r. 

w formie hybrydowej: 
online oraz stacjonarnie 
w Akademii Wychowania 

Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego, Filii w Białej 

Podlaskiej. 



Projekt realizowany i dofinansowany w ramach programu  “Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki,  SONP/SP/461408/2020.

 Zachęcamy do uczestnictwa. 
Udział online w konferencji bę-
dzie bezpłatny i nie będzie wy-
magał rejestracji. Konferencja 
jest okazją do zapoznania się i do 
udziału w dyskusji na temat EBP 
– roli, znaczenia, ważności, ale 
także stereotypów, uprzedzeń i 
nieporozumień dotyczących po-
strzegania tego zagadnienia.

Zaproszeni goście przedstawią 
doświadczenia i postrzeganie 
tego zagadnienia w swoich kra-
jach i globalnie – z perspekty-
wy World Physiotherapy, WHO 
i krajów Europy, w tym naszych 
Sąsiadów. Uczestnicy projektu 
przedstawią przygotowane dla 
praktyków opracowania najlep-
szych międzynarodowych wy-
tycznych praktyki, zgodnych z 
EBP. Podzielimy się także innymi 
efektami projektu i zaprosimy do 
dalszych działań. Przewidziano 
czas na dyskusję panelową. Za-
praszamy do czynnego udziału 
online.
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pro-ebp.awf-bp.edu.pl

www.facebook.com/proebp

W konferencji wystąpią wybitni  
eksperci, w tym m. in.:

DOŁĄCZ ONLINE:

www.awf-bp.edu.pl/nauka/
konferencje/miedzynarodowa- 

konferencja-pro-ebp

partnerzy partner naukowy  
konferencji

http://pro-ebp.awf-bp.edu.pl
http://www.facebook.com/proebp
https://www.awf-bp.edu.pl/nauka/konferencje/miedzynarodowa-konferencja-pro-ebp/

