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Zaproszenie na IV Zjazd

IV.  ZJAZD 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIOFEEDBACK I PSYCHOFIZJOLOGII STOSOWANEJ

Termin: 22 – 23.10.2009r. (czwartek-piątek)

Miejsce: 

Centrum Konferencyjne  Koara Expo Warszawa, ul. Poligonowa 30 Sala Konferencyjna I.p.



www.eeginstytut.pl www.ptbps.pl

Dojazd Do Centrum Konferencyjnego Koara Expo

Warszawa, ul. Poligonowa 30

Dojazd z Warszawa Centrum 

(Dworzec Centralny)

525 (kier Międzylesie) 8 przystanków

502 (kier Stara Miłosna) 9 przystanków 

Do przystanku Rawar

więcej na www.warszawa.jakdojade.pl
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22.10.2009 I dzień Zjazdu (czwartek)

9.00 - 10.00 Rejestracja i opłata zjazdowa – kawa, herbata, ciastka

10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji, Przewodnicząca PTBPS  - Michaela Pakszys , Warszawa

10.15 - 10.45 Standardy metody EEGBiofeedback – Michaela Pakszys, Warszawa

10.45 - 11.05 Wysokość  amplitudy fal mózgowych w doświadczaniu zmiennych stanów umysłu u sportowców
– Mirosław  Mikicin, Warszawa

11.05 – 11.25 Mapping mózgu  (QEEG) – Anna Jędrzejewska, Anna Małecka, Katowice

11.25 – 11.45 Jaki wpływ na karierę szkolną dzieci niedosłyszących ma terapia EEG BFB 
– Marta Grylewicz, Marcin Sapak ,Szczecin

11.45 – 12.00 Przerwa

12.00 - 12.20  Trening EEGBFB u dzieci z dysleksją – Danuta Stempowska, Świdnica

12.20 – 12.40 Praktyczne wykorzystanie terapii EEGBFB u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – Jan Konopka, Olecko

12.40 – 13.00 Wpływ różnych metod relaksujących na poziom stresu i wyniki EEGBFB  
– Elwira Gronostaj, Grażyna Lis, Warszawa

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.30 Przedstawienie nowości i pokaz firmy Alien Technik – Deymed - Ivan Lederer, Velky Drevic , Czechy 
Referat o novinkach a ukazy prakticke firmy -tłumaczone

15.30 – 15.50 Manualna aktywacja wstępująca ośrodkowego układu nerwowego a obraz EEGBFB 
– Janusz  Szeluga, Edmund Hulsz, Piotr Pankiewicz, Urszula Goyke – Gdańsk

15.50 – 16.00 Przerwa
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cd…

16.00 - 16.20 Stymulacja audiowizualna mózgu (AVS)  a słuchanie muzyki. Oddziaływanie na nastrój i aktywność elektrodermalną
– Łukasz Świst,  Kraków

16.20 – 16.35 Przygotowanie do badania i treningu EEGBFB dziecka niespokojnego 
– Renata Koczkodan, Olsztyn

16.35 – 17.10  Poradnia partnerem rodziny i szkoły – wieloaspektowe działania Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach – Barbara Gogol, Anna Jaskólska, Dorota Rzepecka, Skierniewice

17.10 – 18.00  Dyskusja - SUPERWIZJA

18.00  - 20.00  Wieczór integracyjny

22.10.2009 I dzień Zjazdu (czwartek) 

Koniec pierwszego dnia
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23.10.2009 II dzień Zjazdu (piątek)

9.00 – 9.30 EEGBFB w terapii logopedycznej z wykorzystaniem badania EEG i mapy mózgu –Teresa Kucharczyk, Strumień

9.30 – 9.50  Praktyczne omówienie przypadku zaburzeń psychologicznych z gabinetu EEGBFB – Bożena Drożdżyk, Konstancin 

9.50 – 10.10  Studium przypadków z wybranymi zaburzeniami funkcji poznawczych w wieku szkolnym – Halina Grzywacz, Wesoła

10.10 – 10.30 Wybrane przypadki z praktyki pedagogicznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami emocjonalnymi  
– Bogumiła Bielecka, Płock

10.30 – 10.45  Przedstawienie przypadku z terapii EEGBFB – Bożena Janus

10.45 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.00 Z praktyki pracy z biofeedbackiem (Biofeedback practical)  
– Nicole Vandeweghe, neuroterapeutka, lektor EEGBFB,  Belgium angl. tłumaczenie

12.00 – 13.30 Przedstawienie nowości firmy MindMedia (NeXus) – Rinse Rooker angl. tłumaczenie

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 17.00  WSPÓLNA DYSKUSJA, POMYSŁY NA USPRAWNIENIA TRENINGÓW 
– uczestnicy Zjazdu debatują o swoich doświadczeniach z treningami EEGBiofeedback

17.00 Zakończenie Zjazdu 

Koniec IV Zjazdu
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Informacje

Każdy uczestnik  otrzyma zaświadczenie.

Opłata zjazdowa dla członków towarzystwa: 300 PLN, dla pozostałych 600 PLN na miejscu w sekretariacie Zjazdu.

Dla Członków PTBPS przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób z tej samej placówki koszt udziału pierwszej osoby 300 PLN, 

każda następna osoba z tej samej placówki 250 PLN.

Prosimy o potwierdzenie Państwa obecności faksem 0-22/671 59 14 lub emailem eeginstytut@eeginstytut.pl do 10.10.2009r.

z podaniem nazwiska, imienia, adresu ośrodka, numeru telefonu, email  

Przypominamy o opłatach członkowskich za 2008 i 2009 rok.

mailto:eeginstytut@eeginstytut.pl
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Formularz zgłoszeniowy IV zjazd PTBPS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA IV. ZJAZD PTBPS 22-23.10.2009r.

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………………………………

Zawód wykonywany
Lekarz, psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, inny (zakreśl, napisz)

………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa placówki:………………………………………………………………………………………………

Adres placówki: miasto                                                                    kod

………………………………………………………………………………………………………………………

Ulica, nr ………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………  e-mail: …………………………………………………………………

Jestem członkiem Towarzystwa PTBPS tak / nie

podpis ……………………………….

Prosimy o przesłanie faksem na 0-22/671 59 14 lub emailem na eeginstytut@eeginstytut.pl do 10.10.2009r.

mailto:eeginstytut@eeginstytut.pl
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FORMULARZ Zamówienia 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa placówki:………………………………………………………………………………………………

Adres placówki: miasto                                                                    kod
………………………………………………………………………………………………………………………

Ulica, nr ………………………………………………………………………………………………………….

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………………………………………….

Zamawiam:

Pasta Klejąca Ten20 …………………………… 47 PLN szt …… AVS Galaxy 500 PLN …………………………… szt. ……

Pasta ścierna …………………………………… 50 PLN szt …… AVS Sirius 600 PLN ……………………………… szt. ……

Elektrody uszne ………………………………… 33 PLN szt …… AVS Proteus 1000 PLN ………………………… szt. ……

Elektrody miseczkowe ……………………… 23 PLN     szt …… AVS ZenMaster 1640 PLN ……………………  szt. ……

Czepki EEG ……………………………………… 780 PLN  szt …… AVS InnerPulse 2020 PLN ……………………   szt. ……

Czepki EEGBiofeedback …………………… 780 PLN szt …… AVS SportsLink 2020 PLN ……………………   szt. ……

Żel …………………………………………………… 50 PLN szt. ……

Biofeedback Sensoryczny ………………… 500 PLN szt. …… Pasek do czepka  ………………… 70 PLN szt. ……

Proszę o dostarczenie w/w zamówienia na Zjazd Towarzystwa: TAK / NIE (wysyłka pocztą)
Podpis zamawiającego …………………………………..Ceny netto bez VAT



Hotele* w pobliżu

 Wisełka ul. Wał Międzyszyński 391   tel. 022 616 38 75

 Hotel Logos ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 
tel. 022 622 89 92

 Hotel Atos ul. Mangalia 1 tel. 022 841 43 95

 Hotel Aramis ul. Mangalia 3b tel. 022 842 09 74

 Hotel Felix ul. Omulewska 24 tel. 022 210 70 00

 Nocleg – ul. Garwolińska 8/10 tel. 022 681 76 33

* Zakwaterowanie we własnym zakresie
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Szanowni Państwo,

pozwalamy sobie przedstawić Państwu NOWOŚĆ 2008/2009 FEEDBACK SENSORYCZNY BAJO.
Rewelacyjna pomoc dla Ośrodków, które pracują z dziećmi opóźnionymi w rozwoju, niewidomymi, źle widzącymi,
niesłyszącymi, autystycznymi .... ale wspaniale się sprawdza również u zdrowych dzieci i .................. dorosłych

Zapraszamy do zakupu past, elektrod, czepków, żeli i innych akcesoriów potrzebnych w terapii EEGBFB.
Do sprzętu należy używać tylko akcesoria oryginalne – akcesoria można zamówić telefonicznie lub faksem 022-671-
59-14, oraz mailem eeginstytut@eeginstytut.pl . Dzielimy się z Państwem pomysłem niektórych placówek, które
mają problemy z dotacjami na akcesoria – tam rodzice kupują pastę /ewentualnie i inne akcesoria/ dla swojego
dziecka a co zostaje po terapii jest dla ośrodka.

Miło nam, że w przypadku trudnych pacjentów, ze złożonymi zaburzeniami zwracacie się do EEG
INSTYTUTU i korzystacie z pomocy lekarzy specjalistów lub psychologów, którzy doradzają jak konstruować
protokół naprawczy, jak prowadzić treningi EEGBFB. Zawsze możecie Państwo w EEG INSTYTUCIE skorzystać z
konsultacji specjalistycznej i pełnej diagnostyki neurofizjologicznej EEG i mapy mózgu wraz z konsultacją lekarza
neurologa czy pediatry.

Z EEG INSTYTUTEM NIGDY NIE JESTEŚCIE SAMI ...

ŻYCZĘ PAŃSTWU WIELE RADOŚCI, SUKCESÓW i SPEŁNIENIA w terapii EEGBFB

Denissa Esterhazy

EEG  INSTYTUT

mailto:eeginstytut@eeginstytut.pl
mailto:eeginstytut@eeginstytut.pl
mailto:eeginstytut@eeginstytut.pl


EEG INSTYTUT WPROWADZIŁ DO 

EEGBIOFEEDBACKU NOWOŚĆ – PLUSZAKA BAJO!! 
TYLKO U NAS – pozwólcie nam proszę przedstawić SENSORYCZNY 

BIOFEEDBACK – PLUSZOWE ZWIERZĄTKA DO WZMOCNIENIA 
ODBIORU BODŹCÓW WZROKOWYCH I SŁUCHOWYCH 

DODATKOWO BODŹCEM DOTYKOWYM

 Feedback sensoryczny wprowadziliśmy z myślą o pacjentach, szczególnie dzieciach autystycznych, słabo widzących lub
niewidomych, słabo słyszących lub niesłyszących, głuchoniemych, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym jak i osobach
dorosłych po ciężkich urazach czaszki, operacjach neurochirurgicznych, starszych osobach z chorobą Alzheimera,
Parkinsona lub po przebytym udarze mózgowym.

 BAJO – TO PRZEMIŁY W DOTYKU PLUSZAK- ZWIERZĄTKO LUB INNA ZABAWKA, którą podczas treningu
trenujący przytula do siebie i czuje SILNY BODZIEC DOTYKOWY WZMACNIAJĄCY EEGBIOFEEDBACK. Nasi pacjenci
przyjęli zabiegi EEGBFB z BAJO jako wspaniałe urozmaicenie i cieszą się z nowego „ kolegi,” który pomaga im lepiej
punktować. Najważniejszym atutem Bajo jest stymulacja bardzo ważnego zmysłu jakim jest dotyk, często zaniedbywany u
chorych. Gdy trenujący punktuje, Pluszak delikatnie się przytula, chwieje i mruczy.

 Początkowo używaliśmy BAJO tylko u dzieci autystycznych, opóźnionych w rozwoju, niewidomych, niesłyszących. Lecz
dzieci z ADHD przychodzące na treningi porwały w objęcia pluszaka, że też chcą z nim ćwiczyć. Okazało się, ćwicząc z
BAJO, mają lepsze wyniki. Wtedy zaczęliśmy treningi z dotykowym biofeedbackiem stosować również u osób dorosłych
zwłaszcza z tremą, nerwicami, stresem, depresją, chorobą Alzheimera, choroba Parkinsona. Pozytywny wpływ BAJO był
widoczny natychmiast i w tej grupie wiekowej. Polegał na wyższym stopniu relaksacji, zmniejszeniu napięcia mięśniowego,
większym skupieniu uwagi.

 Pozytywne wyniki treningów z pluszakiem BAJO i jego radosne przyjęcie przez trenujących i personel
prowadzący zgłasza wiele ośrodków w kraju - tym rekomendują używania BAJO w treningach
EEGBiofeedback.



 EEG INSTYTUT jest cenionym specjalistycznym ośrodkiem medycznym w zakresie neurologii, neurologii
dziecięcej, psychologii, neurofizjologii i psychofizjologii stosowanej. Oferuje profesjonalne usługi w zakresie
badań diagnostycznych oraz leczenia zaburzeń neurologicznych, psychologicznych, psychosomatycznych.

 *Neurofizjologiczna diagnostyka opiera się na najnowszych cyfrowych systemach neurofizjologicznych – EEG,
wideometrii, mappingu (QEEG) , psychologiczna diagnostyka na cyfrowych testach psychologicznych, zaś leczenie
obejmuje klasyczne leczenie farmakologiczne i metody leczenia za pomocą EEGBiofeedback, biofeedback, AVS,
psychohydroterapii. Zadowolenie pacjentów z osiąganych wyników terapii jest najlepszą rekomendacją EEG Instytutu.
Zapraszamy do kontaktu z nami w problemach z ustawieniem protokołów treningowych dzieci i dorosłych
osób - w wielu sytuacjach pomoże wykonanie EEG czy mapy mózgu oraz porada doświadczonego
mentora.

 *EEG INSTYTUT JEST OŚRODKIEM NAUKOWO-SZKOLENIOWYM POLSKIEGO TOWARZYSTWA
BIOFEEDBACK I PSYCHOFIZJOLOGII STOSOWANEJ ORAZ ODDZIAŁEM POLSKIM AAPB – międzynarodowej
asocjacji biofeedbacku. Szkolenia które są stale unowocześniane zgodnie z wiodącymi trendami w tych dziedzinach cieszą
się znaczącym zainteresowaniem. Nasi pracownicy kształcą się pod okiem najlepszych światowych mentorów w
biofeedbacku i psychofizjologii stosowanej.

 *Zapraszamy do ustawicznego kształcenia się na kursach EEGBiofeedback I-IV stopnia, na kursach
EEGBiofeedback tematycznych, na kursach biofeedback, AVS oraz psychofizjologii stosowanej i EEG dla
lekarzy i dla nie-lekarzy. Jak zawsze dla Państwa przygotowane skrypty i pomoce naukowe,
przygotowujemy skrypty dla kursu biofeedbacku oddechowego, HRV i temperaturowego.

 *EEG Instytut oferuje dla zakupionego sprzętu Państwa nowe możliwości rozbudowy o dalsze moduły lub
opcje, jak i zakup nowych rodzajów biofeedbacku skupiających w jednym systemie biofeedback EEG,
oddechowy, sercowy, mięśniowy, temperaturowy, GSR i inne, poza tym nowe urządzenia do AVS z
rozbudowanymi programami do uczenia się i koncentracji uwagi.


