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Czwartek 23 marca 2017 / Thursday 23th March 2017
Sesja 0/
Session 0

16:00 - 19:20

Hotel „Pałac Łagów”,Sala konferencyjna
Hotel „Pałac Łagów”, Conference room

Zawód fizjoterapeuty w Polsce, w Europie i na Świecie

Badania przesiewowe w zakresie wykrywania wad postawy i skolioz, kifoz i lordoz u dzieci szkolnych

Occupational profile of physiotherapists in Poland, Europe and international
Screening for the detection of faulty posture and scoliosis, kyphosis and lordosis in school children

Moderatorzy / Moderators: Profesor Zbigniew Śliwiński
Profesorowie: Roland Paillex, Marek Kiljański, Maciej Krawczyk, Małgorzata Domagalska Szopa, Margaret Revie, Steve Milanese, Jan Szczegielniak

Lp.

Godz./
Hours

Prelegent / Lecturer

Temat / Topic

16:00 16:05

Zbigniew Śliwiński (PL)

Przedstawienie gości i uczestników spotkania
Presentation of the guests and participants of the
meeting

1.

Maciej Krawczyk (PL)

2.
16:05 16:15

3.

Jan Szczegielniak (PL)
16:15 16:25

Konsultant Krajowy w dziedzinie
fizjoterapii
National Consultant in the field
of physiotherapy

Marek Kiljański (PL)

4.
16:25 16:35

Prezes Polskiego Towarzystwa
Fizjoterapii
President of the Polish Society
of Physiotherapy

16:35 16:45

Małgorzata
Domagalska-Szopa
(PL)

16:4517:00

Zbigniew Śliwiński (PL)

5.

6.

Prezes Krajowej Rady
Fizjoterapeutów
President of the National
Council of Physiotherapists

17:00 17:15

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w Polsce w świetle
ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
The National Chamber of Physiotherapists in
Poland under the Physiotherapist Act
Autonomia zawodu fizjoterapeuty w Polsce
The autonomy of the profession of physiotherapist
in Poland
Kompetencje fizjoterapeuty w Polsce w świetle
ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Competences of physiotherapists in Poland
according to the Physiotherapist Act
Pięcioletnie studia na kierunku fizjoterapia
w Polsce i w Europie
The five year studies of Physiotherapy in Poland
and in Europe
Dyskusja
Discussion

Przerwa kawowa / Coffee Break
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7.

8.

17:15 17:30

Roland Paillex (CH)

17:30 17:45

Margaret Revie (UK)

17:45 18:00

Steve Milanese (AU)

18:00 18:10

Narasimman
Swaminathan (MY)

9.

10.

18:10 18:20

18:20 18:30
(*)

Amel Mohamed Yousef
(EG)

18:30 18:40
(*)

Grazina Krutulyte (LT)

18:40 18:50

Khalife Khalife (LB)

12.

14. 18:50 19:00
(*)

Oleg Panczenko
(UA)

15.
19:00 19:20

Edukacja kliniczna w fizjoterapii
Clinical education in physiotherapy

Przerwa kawowa / Coffee Break

11.

13.

Ewolucja prywatnej praktyki i edukacji w Fizjoterapii
w Szwajcarii
Evolution of private practices and Physiotherapy
education in Switzerland
Ewolucja prywatnej praktyki i edukacji w Fizjoterapii
w Wielkiej Brytanii i na świecie
Evolution of private practices and Physiotherapy
education in UK and the world
Ewolucja prywatnej praktyki i edukacji w Fizjoterapii
w Australii
Evolution of private practices and Physiotherapy
education in Australia

Zbigniew Śliwiński (PL)

Badania przesiewowe w zakresie wykrywania wad
postawy, skolioz, kifoz i lordoz u dzieci szkolnych w
Egipcie
Screening with the objective of detection of posture
deformities like scoliosis, kyphosis and lordosis in
school children in Egypt
Badania przesiewowe w zakresie wykrywania wad
postawy, skolioz, kifoz i lordoz u dzieci szkolnych
na Litwie
Screening with the objective of detection of posture
deformities like scoliosis, kyphosis and lordosis in
school children in Lithuania
Szkolnictwo wyższe w fizjoterapii: libańskie
doświadczenia
Higher education in physiotherapy: the Lebanese
experience
Medyczne i społeczne problemy patologii
kręgosłupa u dzieci na Ukrainie
Medical and social problems of spine pathology in
children in Ukraine
Dyskusja
Discussion
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PIĘCIOLETNIE STUDIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W POLSCE

FIVE-YEAR STUDIES IN PHYSIOTHRAPY IN POLAND
Domagalska-Szopa Małgorzata,
Grupa Ekspertów do spraw Kształcenia Przeddyplomowego oraz Państwowego Egzaminu
Fizjoterapeutycznego przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów

Słowa kluczowe: Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, program kształcenia na pięcioletnich studiach na
kierunku Fizjoterapia, 6 miesięczna praktyka zawodowa, Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny
W dniu 25 września 2015 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o Zawodzie Fizjoterapeuty, którą 1
października 2015 roku Senat RP uchwalił nie wprowadzając żadnych poprawek. W dniu 26 października
2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zawodzie Fizjoterapeuty, która weszła w życie po
upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 31.05.2016. (Dz.U. z 25 września 2015 poz. 1994).
Ustawa stanowi , że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, i szczegółowo określa
zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu
fizjoterapeuty; 3) kształcenia zawodowego fizjoterapeutów; 4) kształcenia podyplomowego
fizjoterapeutów; 5) odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także organizację i zadania
samorządu zawodowego fizjoterapeutów oraz prawa i obowiązki jego członków.
W zakresie kształcenia zawodowego fizjoterapeutów Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadza
regulacje zgodnie z którymi kształcenie w fizjoterapii po dniu 1 października 2017 będzie odbywało się
tylko i wyłącznie w oparciu o 5 letnie jednolite studia magisterskie, a warunkiem uzyskania prawa
wykonywania zawodu będzie ich ukończenie, a także odbycie 6 miesięcznej praktyki zawodowej oraz
złożenie z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.
Obowiązujące obecnie akty prawne wydane w oparciu o Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym
(PSW), tj. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia
studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia 26 września 2016 r. poz. 1370)
włączyło studia na kierunku Fizjoterapia do zakresu jednolitych 5 letnich studiów magisterskich. PSW nie
przewiduje jednak obecnie określenia standardów kształcenia dla kierunku fizjoterapia, tak jak dla innych
kierunków medycznych (lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa).
Powyższe luki prawne mogą zostać wypełnione jedynie w drodze rozporządzenia wydanego przez
Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia. Wprowadzenie standardów kształcenia na kierunku Fizjoterapia stało się obecnie ważnym
wyzwaniem dla Krajowej Izby Fizjoterapii oraz środowiska akademickiego.
Key words: Bill of Profession of Physiotherapist, program of education in 5-year M.Sc. study of physiotherapy, 6 –
months of professional practice, National Physiotherapy Exam
Abstract
September 25, 2015 – Polish Parliament passed the Bill of Profession of Physiotherapist. October 1, 2015 – Senate of
the Republic of Poland passed this Bill without making any amendments. October 26, 2015 – President Andrzej Duda
signed up the Bill of Profession of Physiotherapist. The Bill came into force after six months from the date of
publication, i.e. May 31, 2015 (Journal of Laws of 2015. Pos. 1994).
The Bill states that the profession of physiotherapist is an independent medical profession and defines in details
the principles of: 1) practicing physiotherapist profession; 2) obtaining the right to practice physiotherapist profession;
3) vocational education of physiotherapists; 4) post – graduate education of physiotherapists; 5) professional liability of
physiotherapists, as well as defines the organization of the professional physiotherapists, its tasks and the rights and
duties of its members.
In the field of vocational education of physiotherapists, the Bill introduces regulations according to which
education in physiotherapy after 1 October 2017 will take place only on the basis of 5 – years unified studies. The
condition for obtaining the right to practice, will be to complete these studies, as well as complete 6 – months of
professional practice and submission of a positive result of the National Physiotherapy Exam.
Currently, legislation adopted on the basis of the Law on Higher Education – Regulation of the Minister of Science and
Higher Education in terms of conditions for conducting studies in a certain field of study and level of education (Journal
of Laws of 26th September 2016. Pos. 1596) provide unified , 5-year M.Sc. studies in physiotherapy. Unluckily it does
not provide the definition of standards of education for physiotherapy, as for other medical studies (medical, dental,
pharmacy, nursing and midwifery).
These loopholes can be filled only by a regulation issued by the minister responsible for higher education in
consultation with the minister responsible for health issues. The implementation of standards of education for
physiotherapy currently became the main challenge for the Polish Chamber of Physiotherapists and Academia.
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Ewolucja prywatnej praktyki i edukacji w Fizjoterapii w Szwajcarii
Evolution of private practices and Physiotherapy education in Switzerland
Paillex Roland,

RE WCPT

The requirements for physiotherapy private practice in Switzerland are to have a recognized physiotherapist diploma
or equivalent and to have worked for two years with a recognized physiotherapist.
The evolution of the number of members by physioswiss passed from 7000 members in 2006 to 9300 in 2016. The
age and sex of private practitioners are described. The swiss population have health insurance for illness or injuries.
The catalogue of treatments covered under basic health insurance is very large. 100% of hospital treatments and 90%
of outpatient treatments are covered. The treatments of physiotherapy are covered when there is a medical doctor
prescription.
The physiotherapy education system from the bachelor to the PhD is summarized.
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Ewolucja prywatnej praktyki i edukacji w Fizjoterapii w Wielkiej Brytanii i na świecie
Evolution of private practices and Physiotherapy education in UK and the world

Revie Margaret,

Secretary IPPTA

The aim of the presentation is to give a general understanding of private practice within the UK and an overview of the
member countries within The International Private Physical Therapy Organisation (IPPTA).

The presentation will discuss the evolution of private practice and education within the UK to give an understanding of
how physical therapy education has developed over many years and how the advancement of skills of physical
therapists has helped the private sector to develop. There is a National Health Service (NHS) funded by the
government within which physiotherapists are educated but there is no business training given for private practice.
The value of physiotherapists having clinical autonomy will be highlighted as it allows for the development of advanced
clinical skills and a smoother patient journey through the system.

There will be a brief overview of private practice within the countries who are members of the International Private
Physical Therapy Association (IPPTA) highlighting the differences and the commonalities which allows the member
organizations to help and inform each other on growing and developing the business of physical therapy not only the
clinical practice. The definition of private practice varies across the countries and there is a vast difference between
the countries as to what private practice actually means.
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Badania przesiewowe w zakresie wykrywania wad postawy, skolioz, kifoz i lordoz u
dzieci szkolnych w Egipcie
Screening with the objective of detection of posture deformities like scoliosis, kyphosis and lordosis in school children
in Egypt
Amel M. Yousef,
Vic Dean for Postgraduate Studies & Researches and Professor of Physical Therapy for Womens' Health,
Gehan A. Abd El Samea,
Hamada A Ayoub,

Faculty of Physical Therapy, Cairo University
Lecturer of Physical Therapy for Womens' Health, Faculty of Physical Therapy, Cairo University
Lecturer of Physical Therapy for Pediatrics, Faculty of Physical Therapy, Cairo University

ostural deformities are a commonly encountered problem among children. Most of the aches and pains of adults are
the result, not of injuries, but of the long-term effects of distortions in posture or alignment that have their origins in
childhood or adolescence.
Previously, there were different trails on specific researches protocols base, the first was by Physician at Faculty of
Medicine and others was by Physical Therapists. Study was at Faculty of Physical Therapy, Cairo University, for
detection of postural kyphosis in school age girls and another one was conducted by Directorate of Health Affairs in
Beni Suef Province to detect postural deformities in school age children. Simple screening tests and observational
evaluation were used to detect different cases and the detected cases were referred to Health Insurance Hospitals.
Nowadays, there is a preliminary protocol of collaboration between Egyptian Physical Therapy Syndicate and Ministry
of Health about postural screening in the schools that will be conducted after its final approval
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Szkolnictwo wyższe w fizjoterapii: libańskie doświadczenia
Higher education in physiotherapy : the Lebanese experience

Khalife Khalife,

Lebanon

The profession of Physiotherapy has become a regulated profession ( Act No. 8/78 ) of 20 February 1978.The purpose
of this Act was to organize the practice of Physiotherapy in Lebanon, Lebanese Physiotherapists were able to take
advantage of the Protection of Title and the right to open a physiotherapy center
In 1999 ,according to the recommendations of the WCPT, the order of physiotherapists in Lebanon, in collaboration
with the Lebanese Parliament, succeeded in limiting the Initial Physiotherapy program to a strictly academic level of 4
years of full-time studies after the publication of Law 96/99
In 2014 the DPT (Doctor in physical therapy ) Curriculum was established after a full recognition from the ministry of
high education. The aims of this curriculum provide physiotherapists :
–

The qualification for clinical reasoning, differential diagnosis, guidelines implementation….

–

The autonomous of the profession and preparing for direct access and self-referral

–

The use of title

How did Lebanese Physiotherapists ensure a rapid evolution of their profession?
•

Making Physiotherapy a Medical, Liberal and Independent Profession

•

Setting up a Professional Order

•

Strengthen international relations and exchanges in all their professional, scientific and educational forms

•

Limit the Physiotherapy curriculum only at the university level (LMD) and encourage research

•

Ensure post graduate curriculum (Master , PHD and DPT) as well as continuing education and specialized
Diploma

•

Promote professional recommendations and ensure quality in education and practice

•

Adopting EBP ( evidence-based practice)
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UROCZYSTE OTWARCIE / GALA OPENING CEREMONY
Piątek 24 marca 2017 / Friday 24th March 2017
9:00 - 12:45

Dom Kultury, Sala A / Culture House Room A

Uroczyste Otwarcie XXIII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy
rd
oraz projektu „Zdrowe Dzieci - Zdrowa Europa” oraz 4 PAD & Vascular EU Days "No more
amputation" pod auspicjami VAS / Vascular Independent Research and Education European
Organisation i Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
th

Gala Opening Ceremony XXIII International Disabled People’s Day
th
and Healthy Children - Healthy Europe - Cross-border project and the 4 EU PAD & Vascular Days,
"No more amputation" under the auspices of the VAS the European Society Vascular Independent
Research and Education Organization and Polish Society of Angiology

9:00 - 9:20

Zbigniew Śliwiński i Grzegorz Śliwiński

Powitanie gości przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego MDI 2017
Welcome address by the chairman of the organizing committee MDI 2017

9:20 - 9:30

Zofia Barczyk

Powitanie gości przez Dyrektora WSPZOZ w Zgorzelcu
Welcome address by the head of the Province Hospital in Zgorzelec

9:30 - 9:35

Marek Kiljański

Powitanie gości przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Welcome address by the chairman of the Polish Physiotherapy Association

9:35 - 9:40

Jan Szczegielniak

Powitanie gości przez Prezesa Polskiego Stowarzyszenienia Specjalistów Fizjoterapii,
Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii
Welcome address by the chairman of the Polish Society of Physiotherapy Specialists,
National Consultant in the field of physiotherapy

9:40 - 10:00

Marcin Krzymuski - wykład inauguracyjny / inaugural lecture

Możliwości współpracy transgranicznej polsko niemieckiej w sektorze opieki zdrowotnej w aspekcie
uregulowań prawnych (*)
The possibility of Polish cross-border cooperation in the German healthcare sector in the context of
legislation (*)

10:00 - 10:50 Marzena Machałek, Rafał Ślusarz, Krzysztof Mróz, Cezary Przybylski,
Kazimierz Janik, Edward Jakubowski, Leszek Karbowski
Wręczenie odznaczeń i dyplomów uznania / Presentation of awards and honour certificates
•
•
•
•
•
•

Odznaczenia Państwowe /10 min/
Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom nadany przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych - płk. Edward Jakubowski /10 min/
Srebrny Medal Kilińskiego - Zbigniew Ładziński, Franciszek Wurszt /10 min/
Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Leszek Karbowski /5 min/
Szkarłatne Serce Oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Prezes Oddziału
Jeleniogórskiego Polskiego Towarzystwa z Kalectwem - Leszek Karbowski /10 min/
Wyróżnienia Burmistrza Miasta Zgorzelec - Rafał Gronicz /5 min/

10:50 - 11:00 Przerwa techniczna / technical break
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UROCZYSTE OTWARCIE / GALA OPENING CEREMONY
Piątek 24 marca 2017 / Friday 24th March 2017
9:00 - 12:45

Dom Kultury, Sala A / Culture House Room A

11:00 - 11:25
Program artystyczny “Klasa z wiolonczelą”
Artistic Program “Class Music with Violoncello”
Zespół dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących ”Cello Mouse” z Chemnitz,
kierownictwo pani Franziska Boxberger
Band of blind and visually impaired children and adolescents “Cello Mause” in Chemnitz
under the direction of Franziska Boxberger
Projekt "Klasa z wiolonczelą" dzała w Państwowej Szkole dla osób niewidomych i niedowidzących w
Chemnitz od grudnia 2003r.
Od lata 2008 roku, kierownictwo muzyczne jest w rękach pani Franziski Boxberger z Miejskiej Szkoły
Muzycznej w Chemnitz. Pani Christiane Nonnaß, pedagog nauczania specjalnego, jest wychowawcą klasy
w szkole Państwowej i inicjatorką klasy wiolonczeli, którą wspiera organizacyjnie oraz muzycznie.
The project "Class Music with Violoncello" has been held at the state school for the Blind and Visually
Impaired since December 2003.
Since summer 2008 the musical direction is in the hands of Mrs. Franziska Boxberger from the Municipal
Music School Chemnitz. Christiane Nonnaß, a special education teacher, is a class leader at the state
school and initiator of Celloclass. She supports the class organizationally as well as musically.
Das Projekt "Klassenmusizieren mit dem Violoncello" gibt es an der Landesschule für Blinde und
Sehbehinderte Chemnitz seit Dezember 2003.
Seit Sommer 2008 liegt die musikalische Leitung in den Händen von Frau Franziska Boxberger von der
Städtischen Musikschule Chemnitz. Die Sonderschulpädagogin Frau Christiane Nonnaß ist Klassenleiterin
an der Landesschule und Initiatorin der Celloklasse, die sie organisatorisch und auch musikalisch
unterstützt.
Repertuar / repertoire / Repertoire:

 Mam Przyjaciela / I have a friend / Ich hab einen Freund
Dorothee Kreusch-Jacob (Melodie), Nortrud Boge-Erli (Text) Arrangement: Christine Nonnaß

 Marynarski blues / Seemann's blues / Seemannsblues
Musik: Gabriel Koeppen

 Groove it
Musik: Gabriel Koeppen

 solo wokalne / vocal Solo / Gesangssoli - Anja Voigt

cello & vocal:
vocal:

Ben Opielka, Ryan Kertscher, Franceska Kruber, Pascal Schneider, Larissa Fritzsche,
Laura Kerl
Anakin Zimmermann, Celine Pfister, Leon Oestreich, Liv Kossek, Erik Wolpert
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UROCZYSTE OTWARCIE / GALA OPENING CEREMONY
Piątek 24 marca 2017 / Friday 24th March 2017
9:00 - 12:45

Dom Kultury, Sala A / Culture House Room A

11:25 - 12:25 Wystapienia gości zaproszonych / Special guest speeches
1. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
2. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Socjalnych Saksonii
3. Posł na Sejm RP Marzena Machałek
4. Senator RP Rafał Ślusarz
5. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
6. Przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Paweł Wróblewski
7. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski
8. Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Waldemar Kostewicz
9. Członek RE WCPT Roland Paillex
10. Prorektor UJK w Kielcach Profesor Stanisław Głuszka
11. Starosta Powiatu Görlitz Bernd Fritz Lange
12. Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Urszula Ciupak
13. Burmistrz Miasta Görlitz Siegfried Deinege
14. Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz
15. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj
16. Wiceprezes Saksońskiej Izby Lekarskiej Petra Albrecht

12:25 - 12:45 Zbigniew Śliwiński - wykład inauguracyjny / inaugural lecture
Miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie
The place of Physiotherapy in modern medicine
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Piątek 24 marca 2017 / Friday 24th March 2017
Sesja I / Session I

13:30 - 14:50
Sala A / Room A
Fizjoterapia i inżynieria biomedyczna w chorobach naczyń obwodowych
Udział Fizjoterapii we współczesnej angiologii

Physiotherapy and Biomedical Engineering in vascular diseases
The share of Physiotherapy in modern angiology

Moderatorzy / Moderators: Profesor Aleksander Sieroń
Profesorowie: Andrzej Szuba, Marek Kiljański, Aleksander Pułyk, Andrzej Krawczyk
Lp
No.
1.

Godziny
Hours
13:30 - 13:40

(10 min)

Prelegent
Lecturer

Ośrodek
Instytution

Sieroń Aleksander

ŚUM w Katowicach
Polska / Poland

Krawczyk Andrzej

Politechnika
Częstochowska
Polska / Poland

2.
13:40 - 13:50

(10 min)

3.
13:50 - 14:00

(10 min)

Pułyk Aleksander

Uniwersytet Narodowy
w Użgorodzie
Ukraina / Ukraine

4.
14:00 - 14:10

(10min)

Szuba Andrzej

Umed we Wrocławiu
Polska / Poland

Sieroń Aleksander

ŚUM w Katowicach
Polska / Poland

5.
14:10 - 14:17

(7 min)

6.
14:17 - 14:24

(7 min)

Cieślar Grzegorz

ŚUM w Katowicach
Polska / Poland

Tytuł
Title
Pole magnetyczne w medycynie I
fizjoterapii
The magnetic field in medicine and
physiotherapy

Fizyczne I techniczne podstawy
stosowania pola magnetycznego w
medycynie
Physical and technical basis for the use of
magnetic fields in medicine

Magnetoterapia w rehabilitacji ruchowej
pacjentów z zaburzeniami funkcji
poznawczych po udarze niedokrwiennym
Magnetotherapy in the rehabilitation of patients
with cognitive problems after ischemic stroke

Niezbędność fizjoterapeuty w leczeniu
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Magnetoterapia w rehabilitacji ruchowej pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych
po udarze niedokrwiennym
Pułyk Aleksander,
Gyryavets Myrosława,

Uniwersytet Narodowy w Użgorodzie, Ukraina
Uniwersytet Narodowy w Użgorodzie, Ukraina

Wprowadzenie: Po udarze niedokrwiennym mózgu występują różnego stopnia ubytki
neurologiczne co prowadzi do ciężkiego i przewlekłego inwalidztwa. Zaburzenia poznawcze wydłużają
czas rehabilitacji co prowadzi do wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo.
Magnetoterapię stosuje się u chorych z osłabieniem siły mieśniowej, u chorych z podwyższonym
napięciem mieśniowym. Są doniesienia o pozytywnym wpływie tej metody u chorych z zaburzeniami
poznawczymi.
Cel pracy: ocena wyników rehabilitacji ruchowej u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu z
zaburzeniami funkcji poznawczych stosując metodę magnetoterapii ogólnej.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w Centralnym Klinicznym Szpitamiu Miejskim w
Użgorodzie. Do badania było zakwalifikowanych 64 pacjentów, mieszkańców Użgorodu z udarem
niedokrwiennym mózgu potwierdzonym radiologicznie, w tym 47 mężczyzn (73,4%) i 17 kobiet (26,6%).
Pacjenci byli losowo podzieleni na dwie grupy. W grupie badawczej porażenie prawej półkuli mózgu
stwierdzono u 59,3% pacjentów, lewej półkuli u 40,7%. W grupie kontrolnej u 37,5% i 62,5 odpowiednio.
Pacjentom grupy badawczej do programu rehabilitacyjnego dołączono magnetoterapię.
Wykorzystywano urządzenie Viofor JPS ze zmiennym polem magnetycznym o niskiej częstotliwości z
dużym aplikatorem. Wykorzystano program M2 P2, czas trwania procedury wynosił 12 min w ciągu 10 dni.
Ocenę funkcji poznawczych przeprowadzono za pomocą trzech testów: Krótkiej Skali Oceny
Stanu Psychicznego (MMSE), baterii testów dysfunkcji kory czołowej (FAB) i Testu Rysowania Zegara.
Ocenę wydolności funkcjonalnej przeprowadzono za pomocą Skandynawskiej Skali Udarów (SSS), ocenę
poziomu spastyczności zbadano przy pomocy skali Ashwortha. Ocenę w kierunku depresji
przeprowadzono przy pomocy Geriatrycznej skali Depresji (GDS). Analizę statystyczną wykonano za
pomocą standardowego pakietu statystycznego "Microsoft Exel 2007" .
Wyniki. Stan funkcjonalny według skali SSS w grupie badawczej przed rozpoczęciem rehabilitacji
wynosił 49,9±0,8 punktów, w grupie kontrolnej 50,0.±0,7 punktow. Po zakończeniu kursu rehabilitacyjnego
stan funkcjonalny w grupie badawczej wynosił 52,4±0,6 punktów, w grupie kontrolnej – 51,7±0,7 punktów.
Przy porównaniu wyników wg skali Ashwortha ustalono zmiany w grupie badawczej z 2,6±0,8 przed
kursem rehabilitacyjnym do 1,2±0,4 po jej zakonczeniu, w grupie kontrolnej z 2,4±0,6 do 1,8±0,6 punktów.
Wyniki oceny wg skali MMSE przed i po rehabilitacji były znamiennie lepsze w grupie badawczej.
Wyniki oceny wg Geriatrycznej Skali Depresji przed rehabilitacją w grupie badawczej stanowiły 6,03, a po
rehabilitacji – 4,25, natomiast w grupie kontrolnej – 5,43 i 4,31 odpowiednio.
Wnioski. Wykorzystanie magnetoterapii ogólnej w rehabilitacji ruchowej pacjentów z zaburzeniami
funkcji poznawczych po udarze niedokrwiennym mózgu wpływa korzystnie na wyniki zarówno stanu
funkcjonalnego jak i funkcji poznawczych.
Słowa kluczowe: udar mózgu niedokrwienny, niedowład, zaburzenia funkcji poznawczych,
magnetoterapia.

-14-

XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2017 - Konferencja Naukowa
5

Zespół interdyscyplinarny w zapobieganiu amputacji kończyn dolnych

Sieroń Aleksander,
Stanek Agata,

Interdisciplinary team in prevention of lower limb amputation
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Amputacje to wciąż niedoceniany przez decydentów problem medyczny i społeczny. Oznaczają nie tylko
wysokie koszty protez i rehabilitacji, rent, ale także dramat psychiki pacjentów i ich rodzin. Tymczasem
wielu można uniknąć odpowiednim leczeniem zachowawczym oraz leczeniem interwencyjnym.
Około 85-90% amputacji kończyn dolnych spowodowanych jest miażdżycą. Ryzyko to jest dodatkowo
zwiększone jeśli u chorego współistnieje cukrzyca.
Około 90 % pacjentów z niedokrwieniem kończyn dolnych można leczyć zachowawczo, przy pomocy
zmiany stylu życia, fizycznymi ćwiczeniami prewencyjnymi, fizykoterapii oraz farmakoterapii.
Dlatego istotne jest stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, którego istotnym zadaniem byłaby
całościowa opieka nad chorym.
Istotną rolę w interdyscyplinarnym zespole powinien również odgrywać fizjoterapeuta.
Amputations are still underestimated by decision makers medical and social problem. They mean not only high costs
of prosthesis and rehabilitation, pensions but also tragedy of patients and their families. Many of lower limb
amputations may be avoided through appropriate conservative and also interventional treatment.
Approximately 85-90% of lower limb amputations are caused by arteriosclerosis. The risk is increased when the
patient also suffers from diabetes. About 90% of patients with chronic limb ischemia may be treated conservatively
through the change of lifestyle, preventive exercises, physiotherapy and pharmacotherapy.
Therefore there is need to create the interdisciplinary team, whose task would be complex patient care.
A physiotherapist should play an important role in this interdisciplinary team.
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Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na parametry zmienności rytmu
zatokowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym

Impact of ELF magnetic field on parameters of heart rate variability in patients with diabetes type 2 and arterial
hypertension
Cieślar Grzegorz,
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydział Lekarski z
Gmyrek Joanna,
Jagodziński Leszek,
Sieroń Aleksander,

Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydział Lekarski z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydział Lekarski z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydział Lekarski z
Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Celem badania była ocena zachowania się parametrów zmienności rytmu zatokowego (HRV) u chorych z
cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym bez powikłań narządowych poddanych cyklowi ekspozycji w
wolnozmiennym polu magnetycznym stosowanym w ramach magnetoterapii.
Badaniu poddano 32 pacjentów (16 kobiet i 16 mężczyzn) spełniających kryteria włączenia i wyłączenia,
podzielonych losowo na dwie grupy różniące się parametrami fizycznymi stosowanego pola
magnetycznego. Przed rozpoczęciem cyklu ekspozycji u pacjentów wykonano wstępne badanie lekarskie
podmiotowe i przedmiotowe, badanie ultrasonokardiograficzne, 12-odprowadzeniowy zapis EKG, a także
rejestrację zmienności rytmu zatokowego. Następnie chorzy zostali poddani cyklowi magnetoterapii
obejmującemu 15 codziennych ekspozycji okolicy klatki piersiowej, trwających 12 minut: grupa pierwsza
(S) w zmiennym polu magnetycznym o przebiegu sinusoidalnym, częstotliwości impulsów 40 Hz i wartości
indukcji magnetycznej 5 mT, a grupa druga (P) w zmiennym polu magnetycznym o przebiegu
prostokątnym, częstotliwości impulsów 10 Hz i wartości indukcji magnetycznej 5 mT. W 10 i 15 dniu cyklu
ekspozycji powtórzona została rejestracja zmienności rytmu zatokowego.
U badanych pacjentów nie stwierdzono istotnych zmian wartości ciśnienia tętniczego i częstości tętna w
trakcie cyklu ekspozycji, w stosunku do wartości wyjściowych. W zakresie analizy czasowej zmienności
rytmu zatokowego obserwowano istotne statystycznie zmniejszenie wartości parametrów mRR, SDNN i
pNN50 w obu badanych grupach pacjentów (S i P), zarówno w 10, jak i w 15 dniu cyklu ekspozycji, w
stosunku do wartości wyjściowych, przy czym spadek wartości wszystkich parametrów był większy w 10
dniu cyklu. W zakresie analizy spektralnej zmienności rytmu zatokowego obserwowano przemijające,
istotne statystycznie zmniejszenie całkowitej mocy widma w 10 dniu cyklu ekspozycji w stosunku do
wartości wyjściowych, istotne statystycznie zmniejszenie mocy widma w zakresie wysokich częstotliwości
HF i niskich częstotliwości LF w obu grupach pacjentów (S i P), zarówno w 10, jak i w 15 dniu cyklu
ekspozycji w stosunku do wartości wyjściowych (przy czym spadek ten był większy w 10 dniu cyklu), a
także istotny statystycznie wzrost mocy widma w zakresie bardzo niskich częstotliwości VLF w 15 dniu
cyklu ekspozycji. Ponadto w obu grupach pacjentów stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie
wartości wskaźnika LF:HF w stosunku do wartości wyjściowych, zarówno w 10, jak i w 15 dniu cyklu
ekspozycji, przy czym spadek ten był większy w 10 dniu cyklu.
Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że wolnozmienne pole magnetyczne o parametrach
fizycznych stosowanych w magnetoterapii nie wpływa na wartości ciśnienia tętniczego oraz częstość tętna
i w korzystny sposób modyfikuje zachowanie się zmienności rytmu zatokowego, poprzez przywrócenie
równowagi układu wegetatywnego w wyniku zmniejszenia nadmiernej aktywności współczulnej u
pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem tętniczym. Obserwowane efekty nie są zależne od przebiegu
impulsu ani częstotliwość stosowanego pola magnetycznego, a głównym czynnikiem decydującym o
efekcie biologicznym tego oddziaływania wydaje się być wartość indukcji pola magnetycznego oraz
przewlekły charakter ekspozycji. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość wykorzystania magnetoterapii
jako metody wspomagającej leczenie farmakologiczne u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadciśnieniem
tętniczym bez powikłań narządowych.
The aim of the study was to estimate the parameters of heart rate variability (HRV) in patients with diabetes type 2 and
arterial hypertension without organ complications subjected to a cycle of exposures to ELF variable magnetic fields,
applied as magnetotherapy.
32 patients (16 men and 16 women) fulfilling criteria of inclusion and exclusion were involved in the trial and randomly
divided into 2 groups depending on the physical parameters of applied magnetic field. Before the beginning of
exposure cycle initial medical examination, 12-lead electrocardiography (ecg), sonocardiography, as well as
recordings of heart rate variability were performed. Then patients were subjected to a cycle of 15 daily, 12-minutelasting exposures to variable magnetic field applied to chest region: first group (S) to variable magnetic field of
sinusoidal course of impulse, frequency 40 Hz and induction 5 mT, and second group (P) to variable magnetic field of
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rectangular course of impulse, frequency 10 Hz and induction 5 mT. At 10th and 15th day of exposure cycle the
recordings of heart rate variability were repeated.
During exposure cycle no significant changes in patient’s blood pressure and heart rate values were observed,
comparing to initial values. Time analysis of heart rate variability showed statistically significant decrease in mRR,
SDNN and pNN50 values in both groups of patients (S and P), both at 10th and 15th day of exposure cycle,
comparing to initial values, but the decrease of values of all parameters was higher at 10th day of a cycle. Spectrum
analysis of heart rate variability showed temporary, statistically significant decrease in total spectrum power at 10th
day of exposure cycle, statistically significant decrease in spectrum power in high frequency range HR and low
frequency range LF in both groups of patients (S and P), both at 10th and 15th day of exposure cycle, comparing to
initial values, that was higher at 10th day of a cycle, as well as statistically significant increase in spectrum power in
very low frequency range VLF at 15th day of exposure cycle. Moreover in both groups of patients a statistically
significant decrease in LF:HF index value was observed, comparing to initial values, both at 10th and 15th day of
exposure cycle, that was higher at 10th day of a cycle.
Basing on the obtained results it was concluded that ELF variable magnetic field with physical parameters used in
magnetotherapy does not affect blood pressure and heart rate values and causes beneficial modification of heart rate
variability in patients with diabetes type 2 and arterial hypertension, due to the restoration of vegetative system
balance, as a result of decrease of excessive sympathetic activity. The observed effects are not related to the course
of impulse or frequency of applied magnetic field, whereas the main factor determining the biological effect of that
reaction seems to be the induction value and long-term course of exposure. The obtained results indicate the
possibility of use of magnetotherapy as a therapeutic method assisting pharmacological treatment in patients with
diabetes type 2 and arterial hypertension without organ complications.
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WPŁYW WYBRANYCH ZABIEGÓW FIZYKALNYCH U CHORYCH Z RANAMI
PRZEWLEKŁYMI KOŃCZYN DOLNYCH NA PARAMETRY REOLOGICZNE KRWI –
DONIESIENIA WSTĘPNE

INFLUENCE OF SELECTED PHYSICAL MEDICINE MODALITIES ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BLOOD IN
PATIENTS WITH LOWER LIMBS CHRONIC WOUNDS – PRELIMINARY RESULTS
Onik Grzegorz,
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny
Sieroń Karolina,
Knapik Katarzyna,
Monkos Karol,
Pasek Jarosław,
Sieroń Aleksander,

Fizykalnej Katedry Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny
Fizykalnej Katedry Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny
Fizykalnej Katedry Fizjoterapii
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach, Katedra i Zakład Biofizyki
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej; Akademia
im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fiz
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w
Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Wstęp: Do rozwoju ran przewlekłych kończyn dolnych dochodzi najczęściej w przebiegu choroby tętnic
obwodowych, cukrzycy oraz niewydolności żylnej. Prowadzą one do zaburzeń funkcjonalnych oraz
obniżenia jakości życia. Brak skuteczności leczenia zachowawczego i chirurgicznego skutkuje
amputacjami, które szczególnie często wykonywane są w przypadku stopy cukrzycowej. Ponadto, w
większości schorzeń układu sercowo-naczyniowego dochodzi do zaburzenia właściwości reologicznych
krwi. Zabiegi medycyny fizykalnej wykazują mechanizmy działania mogące wpłynąć na hemoreologię, a
tym samym determinować perfuzję tkanek.
Cel badania: ocena wpływu zabiegów fizykalnych na parametry reologiczne krwi u chorych z ranami
przewlekłymi kończyn dolnych
Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 16 osób, które zostały zakwalifikowane do grupy badanej i
kontrolnej. Grupę badaną stanowiło 12 osób (9 mężczyzn i 3 kobiety), których średni wiek wynosił
68,92±11,39 lat. Średni wzrost uczestników z grupy badanej wynosił 1,73±0,08 m, średnia masa ciała
84,58±20,77 kg, a średnia wartość wskaźnika BMI 28,02±5,56 kg/m2. Grupę kontrolną stanowiły 4 osoby
(2 mężczyzn i 2 kobiety), których średni wiek wynosił 51,75±5,85 lat, a średnie wartości pomiarów
antropometrycznych wynosiły odpowiednio: wzrost 1,73±0,11m, masa ciała 85,75±16,77kg, wskaźnik BMI
28,38±2,52kg/m2. Oceny parametrów reologicznych krwi dokonano dwukrotnie: przed rozpoczęciem
leczenia metodami fizykalnymi ran przewlekłych kończyn dolnych oraz po zakończeniu. W grupie
kontrolnej nie stosowano żadnych zabiegów fizykalnych.
Wyniki: Średnie wartości lepkości krwi w grupie badanej podczas pierwszego pomiaru przy prędkościach
ścinania równych 150s-1, 300s-1, 450s-1 wynosiły odpowiednio: 3,88±0,45 mPa, 3,51±0,34 mPa oraz
3,37±0,32 mPa. Natomiast, w drugim pomiarze uzyskano następujące średnie wartości lepkości krwi:
4,07±0,32 mPa, 3,75±0,35 mPa oraz 3,62±0,42 mPa. W grupie kontrolnej średnia lepkość krwi przy
poszczególnych prędkościach ścinania wynosiła: 4,49±0,42 mPa, 4,05±0,39 mPa oraz 3,88±0,4 mPa.
Lepkość osocza przy prędkości ścinania 900s-1 w grupie badanej w poszczególnych pomiarach wynosiła
1,44±0,11 mPa oraz 1,48±0,18 mPa, natomiast w grupie kontrolnej 1,28±0,04 mPa. Średni indeks
agregacji w grupie badanej podczas pierwszego pomiaru wynosił 69,45±6,32%,
a podczas drugiego 70,25±8,89%. W grupie kontrolnej wynosił on 55,20±4,12%. Średnie indeksy elongacji
erytrocytów w grupie badanej nie różniły się znacząco w poszczególnych pomiarach, ani w odniesieniu do
grupy kontrolnej.
Wnioski: Stosowanie zabiegów fizykalnych powoduje progresję lepkości krwi przy zwiększeniu indeksu
agregacji, a także wzrost lepkości osocza krwi u chorych z ranami przewlekłymi kończyn dolnych.
Introduction: Peripheral arterial disease, diabetes mellitus and venous insufficiency are the main reasons for lower
limbs chronic wounds development. The consequences of chronic wounds include quality of life decrease as well
functional impairment. Conservative treatment failure leads to lower limbs amputations which are most frequently
performed in patients with diabetic foot ulcers. Cardiovascular system diseases are proved to impair the rheological
properties of blood. Various researches indicated physical medicine modalities mechanisms of action that may reflect
on hemorheology thus may determine tissues perfusion.
Study aim was the assessment of physical medicine modalities influence on rheological properties of blood in patients
with lower limbs chronic wounds.
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Material and methods: Study included 16 people which were divided into two group: study group and control one.
Study group constituted 12 people (9 males and 3 females) with mean age: 68,92±11,39 years. Mean values of height,
weight and BMI in study group standed respectively: 1,73±0,08 m, 84,58±20,77 kg, 28,02±5,56 kg/m2. Control group
constituted 4 people (2 males and 2 females) with mean age 51,75±5,85 years, whereas mean values of
anthropometric measurements were: height 1,73±0,11 m, weight 85,75±16,77 kg, BMI 28,38±2,52kg/m2. Rheological
properties of blood in study group were assessed twice: before and after application of physical medicine modalities. In
control group hemorheology was assessed once.
Results: In study group mean blood viscosity values during first measurement with shearing speeds 150s-1, 300s-1,
450s-1 were respectively equal: 3,88±0,45 mPa, 3,51±0,34 mPa, 3,37±0,32 mPa. In second measurement mean
blood viscosity values were: 4,07±0,32 mPa, 3,75±0,35 mPa, 3,62±0,42 mPa. In control group shearing speed
dependant mean blood viscosity values were: 4,49±0,42 mPa, 4,05±0,39 mPa, 3,88±0,4 mPa. In study group during
first measurement, mean blood serum viscosity was 1,44±0,11 mPa, whereas during second one was 1,48±0,18 mPa.
In control group mean blood serum viscosity was 1,28±0,04 mPa. Mean aggregation index in study group was
obtained at value of 69,45±6,32% in first measurement and 70,25±8,89% in second one. In control group mean
aggregation index was 55,20±4,12%. What is more mean elongation indexes in control group were similar in both
measurements and did not differ significantly from control group.
Conclusions: The application of physical medicine modalities increases the blood viscosity with simultaneous
aggregation index rise as well blood serum viscosity elevation in patient with lower limbs chronic wounds.
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Znaczenie pól magnetycznych w praktyce fizjoterapeuty
Pasek Jarosław,
Onik Grzegorz,
Knapik Katarzyna,
Sieroń Karolina,
Sieroń Aleksander,

The meaning of magnetic fields in physiotherapist practice
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
Częstochowa
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny
Fizykalnej Katedry Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny
Fizykalnej Katedry Fizjoterapii
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Medycyny
Fizykalnej Katedry Fizjoterapii
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Powstawanie nowoczesnych technologii, coraz doskonalszej aparatury obniża koszty leczenia i ułatwia do
niej dostęp, rozszerzając uznawane obecnie listy wskazań. Wprowadzaniu nowych urządzeń, nowych
zabiegów związane jest niekiedy ze zmianą ich dawkowania czy metodyką wykonywania. W prezentacji
omówiono podstawy teoretyczne wybranych metod z zakresu pól magnetycznych podsumowując
praktyczne wiadomości dotyczące przeprowadzania tych zabiegów, metodyki ich wykonywania z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań w wybranych schorzeniach z którymi spotyka się
fizjoterapeuta z codziennej praktyce.
W ostatnich kilkunastu latach ukazuje się coraz więcej interesujących publikacji dotyczących nowych
możliwości i zastosowań klinicznych związanych z praktycznym wykorzystaniem w leczeniu pól
magnetycznych niskiej częstotliwości. Zainteresowanie wykorzystaniem metod fizykalnych w medycynie
i rehabilitacji wynika z faktu poszukiwania nowych metod terapeutycznych, które wspomagają podstawowe
leczenie farmakologiczne. Szczególne znaczenie terapia ta odgrywa w przypadku chorób przewlekłych
związanych z narządem ruchu, schorzeniami neurologicznymi, a także zmianami czy urazami w obrębie
tkanek miękkich. Jest również integralną częścią współczesnego lecznictwa stanowiąc podstawę
profilaktyki chorób cywilizacyjnych o charakterze zwyrodnieniowo-zapalnym powstałych na różnym tle.
In previous years the number of publications referring to low frequency magnetic fields application has increased.
Searching for new modalities augmenting pharmacological treatment triggered application of modern physical
medicine modalities in various medical conditions. Low frequency magnetic fields may be applied in musculoskeletal
system disorders, neurological insults as well in soft tissues impairments or traumas. As a method of non-invasive
treatment should constitute an integral branch of modern medicine and method of prophylaxis.
Constant technological development decreases costs as well increases the accessibility of treatment. What is more it
also enlarges the number of medical conditions being the indication for this form of therapy. Presentation includes the
theoretical aspects of magnetic fields application, treatment methodology and the list of indications and
contraindications.
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Wyniki stosowania oxybarii i laserobarii w leczeniu ran przewlekłych
The results of oxybaria and laserobaria in the treatment of chronic wounds

Stanek Agata,
Mucha Romualda,
Sieroń Aleksander,

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie: Najczęstszą przyczyną ran przewlekłych goleni jest owrzodzenie na podłożu
niewydolności żylnej 80 – 90% przypadków. W Europie Zachodniej problem dotyczy 0,5-0,8 %, w USA
ok. 1 %, natomiast w Polsce 1,5% populacji dorosłych. Drugą co do częstości występowania przyczyną
ran przewlekłych jest zespół stopy cukrzycowej (ZSC). Celem pracy była ocena skuteczności
zastosowania ozonu i tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia 3-5 kPa w oxybarii, oraz pola
magnetycznego i światła niskoenergetycznego łącznie z tlenem w laserobarii w leczeniu ran przewlekłych.
Materiał i metody: W Klinice Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej oxybarię i
laserobarię zastosowano w leczeniu 60 pacjentów z ranami przewlekłymi na tle, przewlekłej
niewydolności żylnej (30 pacjentów) i ZSC (30 pacjentów). U wszystkich pacjentów wykonywano badania
bakteriologiczne wymazu z rany i konsultację chirurgiczną. Wykorzystywano opatrunki specjalistyczne i
stosowano się do strategii T.I.M.E. U chorych z owrzodzeniem żylnym stosowano kompresjoterapię jeśli
nie stwierdzono przeciwskazań do jej stosowania, a u chorych z ZSC odciążenie kończyny. Terapia
polegała na 4 tygodniowej terapii 2 tygodnie Oxybarią S codziennie przez 50 minut z przerwą sobotnio
niedzielną, i 2 tygodnie Laserobarią codziennie przez 20 minut z przerwą sobotnio niedzielną. W
pierwszym i na koniec czwartego tygodnia oceniano: wysięk, powierzchnie owrzodzenia, nasilenie bólu w
skali VAS i ilość przyjmowanych leków z grupy NLPZ, stopień satysfakcji z zastosowanego leczenia.
Wyniki: W grupie owrzodzeń żylnych po czterech tygodniach leczenia wysięk średnio zmniejszył się o 65%,
w grupie stopy cukrzycowej o 85%. Pole rany w grupie owrzodzeń żylnych średnio z 85cm2 spadło do 25
cm2, w grupie z 60cm2 na 25 cm2 . Nasilenie bólu w skali VAS w grupie owrzodzeń żylnych zmniejszyło
się średnio o 80 % a w grupie stopy cukrzycowej o 65 %. Ilość przyjmowanych leków z grupy NLPZ spadła
w grupie owrzodzeń żylnych średnio z 6 dawek na 1 dawkę ,w stopie cukrzycowej z 8 dawek spadło na 2
dawki. Oceniając stopień satysfakcji z leczenia 40 pacjentów na 60 oceniło wynik na bardzo dobry i dobry,
20 na satysfakcjonujący ze znaczną poprawą
Wnioesk: Oxybaria S i Laserobaria znacząco przyczyniają się do leczenia miejscowego stanu ran
przewlekłych na tle niewydolności żylnej i ZSC.
Background: The most common cause of leg chronic wounds is venous insufficiency 80 - 90%. In Western Europe
this problem concerns 0.5-0.8%, in the USA approx. 1%, while in Poland, 1.5% of the adult population. The second
most common cause of chronic wounds is diabetic foot syndrome (DFS). The aim of the study was to evaluate the
effectiveness of the combined use of ozone and oxygen at elevated pressure of 3-5 kPa as oxybaria and magnetic
fields and low-energy light together with oxygen as laserobaria in the treatment of chronic wounds.
Materials and methods: 60 patients with chronic wounds ( 30 patients with venous ulcer and 30 patients with DFS)
were treated by oxybaria and laserobaria at the Department of Internal Diseases, Angiology and Physical Medicine.
In all patients bacteriological smear from the wound and surgical consultation were performed. In the treatment of
chronic wounds specialized dressings and the TIME strategy were used. In addition, in patients with venous ulcers
compression therapy was used if there were no contraindications, and in patients with DFS limb alleviation was used.
The treatment consisted of 4 weeks of treatment with two weeks by Oxybaria S, every day for 50 minutes with a break
on Saturdays and Sunday, and next 2 week sof Laserobaria, every day for 20 minutes with a break on Saturdays and
Sunday. In the first and at the end of the fourth week the following parameters were estimated in patients: wound
exudate, pain intensity by VAS scale and the number of NSAIDs drugs taken as well as the degree of treatment
satisfaction.
Results: In the group of venous ulcers after four weeks of treatment exudate decreased by an average of 65%, in the
group of DFS by 85%. The surface of ulcer in venous group dropped on average from 85cm2 to 25 cm2, in patients
with DFS it dropped from 60cm2 to of 25 cm2. Pain intensity decreased about 80% in venous ulcer group and 65% in
DFS patients. Number NSAIDs drugs taken decreased on average from six doses to one dose in the group of venous
ulcers, 8 doses to 2 doses in patients with DFS. Assessing the degree of treatment satisfaction 40 patients from 60
postulated the result of treatment as very good and good, 20 patients as satisfactory with the significant improvement.
Conslusion: Oxybaria S and Laserobaria contribute significantly to the local treatment of limb chronic wounds caused
by venous insufficiency and DFS.
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GENERAL CRYOTHERAPY IN SPORTS MEDICINE
GENERAL CRYOTHERAPY IN SPORTS MEDICINE
Baranov Aleksander,

St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics

INTRODUCTION In recent years many articles have been published in European journals on the use of cryotherapy
in sports medicine. The authors of these articles examine the physical effects of cryotherapy on athletes. To do this,
they compare how various indicators change after cryotherapy and other procedures. Some authors write about the
stimulating effect of cryogenic procedures. The possibility of using general cryotherapy as a physiotherapeutic
performance enhancer is discussed.
REFERENCES Citing articles from 60 publications on the use of general cryotherapy in sports medicine, researchers
from the French National Institute of Sport (INSEP) compiled a table comparing whole body cryotherapy (WBC) with
other physiotherapy techniques [ 1]. For comparison, less expensive methods were used, such as ice compresses to
the head and swimming in cold water. Two different effects of physical therapy were evaluated: the decrease in body
temperature and biochemical changes. A head was cooled with an ice pack for 10 minutes. Subjects were in water
with a temperature of 6 to 10° C for 4 to 5 minutes. Cryotherapy sessions were held in multi-person units at a
temperature of -110 to -100°C After WBC, skin temperature was 15-19°C. It was observed that WBC had some
positive effects on biochemical processes and the physiological state of athletes. The overall conclusion was that
cryotherapy doesn't have any impact that is not available from cheaper methods.
The results presented in survey [2] contradict observations made in Russia. The skin surface temperature
after WBC at -140°C is -2 to 0°C. Relief from pain lasts for 6-8 hours. Within one hour, lactate concentration in the
blood decreases by 5 times. Results like this cannot be achieved by any other methods.
CONCLUSIONS: The effectiveness of WBC depends on the temperature of the cooling gas. The optimal gas
temperature is from -150 to -130°C. Increasing the temperature to -100°C makes cryotherapy 10 times less effective.
When the gas is at this temperature, WBC is approximately as effective as a water bath at a temperature of 6 to 10°C.
In sports medicine, WBC equipment should use gas at a temperature no higher than -130°C.
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Kriostymulacja ogólnoustrojowa w odnowie biologicznej i spa.
Whole-body cryostimulation in wellness and spa
Stanek Agata,
Cholewka Armand,
Wielkoszyński Tomasz,
Romuk Ewa,
Sieroń Aleksander,

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Katedra Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Biochemii w Zabrzu-Rokitnicy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wprowadzenie: Jedną z metod medycyny fizykalnej, która coraz częściej znajduje zastosowanie w
odnowie biologicznej i spa jest kriostymulacja ogólnoustrojowa (WBC). Polega ona krótkotrwałym,
bodźcowym stosowaniu temperatur kriogenicznych (poniżej –100ºC), w krótkim czasie 1-3 minut na całą
powierzchnię ciała pacjenta. Celem pracy była ocena wpływu WBC z następową kinezyterapią na
równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną u zdrowych mężczyzn.
Materiał i metody: Badaniem objęto 32 zdrowych mężczyzn podzielonych losowo na dwie grupy: grupę I 16 zdrowych mężczyzn poddanych 10-ciu zabiegom 3-minutowej kriostymulacji ogólnoustrojowej w
kriokomorze typu wroclawskiego z następową 60-minutową kinezyterapią oraz grupę II-16 zdrowych
mężczyzn poddanych jedynie zabiegom 60-minutowej kinezyterapii. Przed rozpoczęciem oraz po
zakończeniu cyklu zabiegów u zdrowych ochotników oceniano wybrane parametry stresu oksydacyjnego
oraz parametry układu antyoksydacyjnego enzymatycznego i nieenzymatycznego.
Wyniki: W grupie zdrowych osób poddanych zabiegom kriostymuacji ogólnoustrojowej z następową
kinezyterapią w porównaniu do grupy osób poddanych jedynie zabiegom kinezyterapii obserwowano
znamienne obniżenie MDA w osoczu, TOS w surowicy, oraz wskaźnika OSI, a także znamienny
statystycznie wzrost stężenia TAS w osoczu i wzrost aktywności SOD w erytrocytach.
Wniosek: Kriostymualcja ogólnoustrojowa z następową kinezyterapią wpływa korzystnie na parametry
równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u osób zdrowych.

Beckground: One of the methods of physical medicine which is used more and more frequently in wellness is wholebody cryostimulation (WBC). It is understood as an impulse stimulating whole-body surface application of cryogenic
temperatures (below-100C) for a short time of 1-3 minutes. The aim of the study was to estimate the influence of
WBC with subsequent kinesiotherapy on prooxidant-antioxidant balance in healthy men.
Materials and methods : The trial was carried out on 32 healthy males divided ramdomly into 2 groups: group I:
exposed to a cycle of 10 daily, 2 minute-lasting WBC procedures with subsequent 60 minute-lasting kinesiotherapy,
group II: exposed only to 10 daily, 60 minute-lasting kinesiotherapy. In all persons before and after the completion of
the therapy cycle the selected parameters of oxidative stress and antioxidant parameters of enzymatic and nonenzymatic status.
Results: In the group of subjects undergone WBC with subsequent kiensiotherapy compared to a group undergone
only kinesiotherapy procedures a significant reduction of plasma MDA, serum TOS, and the ratio of OSI, and a
statistically significant increase in the level of plasma TAS and the increase in SOD activity in erythrocytes were
observed.
Conclusion: Whole-body cryostimulation with subsequent kiesiotherapy has beneficial influcence on prooxidantantioxidant balance in healthy subjects.
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WPŁYW KRIOTERAPII OGÓLNOUSTROJOWEJ NA ZACHOWANIE SIĘ
PARAMETRÓW TĘTNA I CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

THE INFLUENCE OF WHOLE BODY CRYOTHERAPY ON PULSE AND ARTERIAL BLOOD PRESSURE
PARAMETERS
Pasek Jarosław,
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
Stanek Agata,
Sieroń Aleksander,

Częstochowa
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Bytom
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Bytom

Krioterapia ogólnoustrojowa to metoda fizykalna, która wykorzystuje ujemne temperatury kriogeniczne
aplikowane w krótkim czasie celem wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji organizmu.
Badaniami objętych zostało 1964 pacjentów. Chorych poddano serii 10 zabiegów krioterapii
ogólnoustrojowej wykonywanych 1 raz dziennie (od 1-3 minut) przez kolejnych 10 dni. W badanych
grupach dokonywano oceny zmian wartości tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi po każdym zabiegu
krioterapii. Odnotowywane wyniki były istotne statystycznie (p
Systemic cryotherapy this is a physical method which use a negative cryogenic temperatures applied in short time of
development and utilization the physiological organism reaction. The study comprised 1964 patients. The patients
underwent a series of 10 whole body cryotherapy procedures, the sessions took place once daily, lasted 1-3 minutes
for 10 days. Assessment have been made as to changes pulse and arterial blood pressure (before therapy and after
its completion) after every cryotherapy procedures. The evaluation parameters of pulse and arterial blood pressure
were statistical significant (p
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Porównanie wpływu krioterapii ogólnoustrojowej i Kinesiotapingu na wybrane cechy
motoryczne

Comparison of effects of whole-body cryotherapy and Kinesio Taping on selected motor skills
Łuczak Joanna,
1. Zakład Usprawniania Leczniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie 2. Wydział Nauk o
Michalik Joanna,
Sztyk Małgorzata,

Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Cel Celem badań było ocena zmian wybranych cech motorycznych: gibkości oraz siły dynamicznej mięśni
brzucha po zabiegach kriostymulacji ogólnoustrojowej i Kinesiotapingu oraz porównanie skuteczności
metod.
Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 30 mężczyzn uprawiających z powodu wykonywanego zawodu specjalistyczny
trening fizyczny. Wiek: 25 55lat (AVG 39+/-7). Badanie podzielono na dwa etapy. Przerwa pomiędzy
etapami: 7 dni.
Etap I: taping metodą mięśniową, najpierw mięśnia prostownika grzbietu, później mięśnia prostego
brzucha. Cechy motoryczne badano 4 godziny po oklejeniu taśmami.
Etap II: seria 10 zabiegów (czas 2min., temp. -130°C), częstotliwość 1x dziennie, 5 dni w tygodniu.
Sprawność motoryczną badano za pomocą cech uznanych w systemie Health-related fitness.
Wyniki: Wartości początkowe gibkości: -20-23cm (AVG 9+/-9cm), na etapie I AVG 16+/-7cm (test
Wilcoxona p<0,001), na etapie II AVG 18+/-6cm (p<0,001). Analiza statystyczna wykazała większą
skuteczność kriostymulacji (ANOVA Friedmana, p<0,001). Średni przyrost gibkości wynosił na etapie I
6cm, na etapie II 7cm (test Wilcoxona p<0,05).
Wartości początkowe siły dynamicznej mięśni brzucha: 20-59 (AVG 43+/-11), na etapie I AVG 48+/-11
(test Wilcoxona p<0,001), na etapie II AVG 50+/-9 (p<0,001). Więcej siadów skulnych wykonywano po
zabiegach kriostymulacji (ANOVA Friedmana, p<0,001). Na etapie I badania wykonywano średnio o 5
siadów skulnych więcej, na etapie II o 8 (test Wilcoxona p<0,01).
Wnioski:
1. Zastosowanie Kinesiotapingu i kriostymulacji ogólnoustrojowej wpływa na poprawę gibkości. Przyrost
cechy motorycznej był większy po zabiegach w stosowanej temperaturze kriogenicznej -130°C.
2. Siła dynamiczna mięśni brzucha wzrastała po obu rodzajach terapii, czyli Kinesiotapingu i krioterapii
ogólnoustrojowej. Statystycznie znamiennie więcej siadów skulnych wykonywano po zabiegach
kriostymulacji.
Aim: The aim of the study was to evaluate the variability of selected motor skills: flexibility and dynamic strength of
abdominal muscles after whole-body cryostimulation and Kinesio Taping and to compare the methods effectiveness.
Material and methods: The study group consisted of 30 men having specialized physical training. Age of subjects: 2555 years (AVG 39+/-7). The study was divided into two phases with a seven-day interval.
Phase I: taping performed using muscle technique: first Erector spinae, then Rectus abdominis. Motor skills was
measured 4 hours after taping.
Phase II: series of 10 treatments (time 2min. Temp. -130°C), once a day, 5 days a week.
The motor ability was investigated using skills recognized in the Health-related fitness system.
Results: The initial values of flexibility: 20-23cm (AVG 9+/-9cm), phase I AVG 16+/-7cm (p<0.001) phase II 18+/-6 cm
(p<0.001). Statistical analysis revealed greater efficacy of cryostimulation (p<0.001). Average increase of flexibility was
6cm vs. 7cm (p<0.05). The initial values of dynamic strength of abdominal muscles: 20-59 (AVG 43+/-11), on phase I
AVG 48+/-11 (p<0.001), on phase II AVG 50+/-9 (p<0.001). More sit-ups were performed after whole-body
cryostimulation (p<0.001). Average increase of sit-ups quantity was 5 on phase I and 8 on phase II (p<0.01).
Conclusions
1.
The usage of Kinesio Taping and whole-body cryostimulation improves flexibility. Increase of the motor skill
was greater whole-body cryostimulation.
2.
2. The dynamic strength of abdominal muscles increased after both types of treatment: Kinesio Taping and
whole-body cryotherapy. Statistically significantly more sit-ups were performed after cryostimulation.
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Ocena wartości krioterapii ogólnoustrojowej przez chorych na RZS

Łabędzka Olga,
Majchrzak Maciej,
Lorenc Roman,
Pazgrat Danuta,

Assessment of whole-body cryotherapy for patients with rheumatoid arthritis
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie
Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie

Badania przeprowadzono w Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym Śremie za pomocą ankiety
własnej.
Celem pracy była subiektywna ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na jakość życia przez chorych
na RZS..
Do oceny funkcjonalnej użyto kwestionariusza Health Assessment Questionnaire (HAQ).
Do subiektywnej oceny bólu wykorzystano wzrokowo – analogową skalę bólu VAS.
Wyniki ankiet opracowano programem JM Pro12.
Posłużono się również testem Wilcoxona kolejności par, testem t-Studenta oraz testem Ch² Pearsona.
W ocenie pacjentów, krioterapia ogólnoustrojowa wyraźnie pozytywnie wpływa na odczucie bólu, czas
trwania sztywności porannej oraz czas utrzymywania się pozytywnych odczuć.
The study was conducted at the Greater Poland Rheumatology Center [Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny] in
Śrem and utilized a custom-made questionnaire.
The purpose of this study was to determine the subjective influence of whole-body cryotherapy on the quality of life of
rheumatoid arthritis (RA) patients.
The Health Assessment Questionnaire (HAQ) was used to measure functional status.
For subjective pain assessment in RA patients the Visual Analog Scale (VAS) was used.
The data obtained were analyzed using JMP Pro12 software. The Wilcoxon signed-rank test, Student’s t-test, and
Pearson's chi-squared test were carried out.
In the evaluation of RA patients a series of whole-body criotherapy treatments has a positive effects on pain feeling,
duration of morning stiffness and duratiom of positive response.
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Efekty terapii u chorej po zatrzymaniu akcji serca
The effects of therapy in a patient after cardiac arrest
Michalak Beata,
Halat Bartłomiej,
Śliwińska Zofia,
Polakiewicz Izabela,
Kufel Wojciech,

Centrum
Centrum
Centrum
Cantrum

Fizjoterapii Zgorzelec
Fizjoterapii Zgorzelec
Fizjoterapii Zgorzelec
Fizjoterapii Zgorzelec

Centrum Fizjoterapii

Beata Michalak¹, Bartłomiej Halat², Zofia Śliwińska³, Izabela Polakiewicz, Wojciech Kufel
1.Centrum Fizjoterapii dla dzieci i dorosłych w Zgorzelcu

Efekty terapii u chorej po zatrzymaniu akcji serca
Słowa kluczowe:Stan po nagłym zatrzymaniu krążęnia, porażeni
Streszczenie
Wstęp. Ocenie poddano proces usprawniania chorej po nagłym zatrzymaniu serca.
Pacjentka przekazana do Oddziału Rehabilitacji w Zgorzelcu z Oddziału Neurologicznego. Wydolna
krążeniowo - oddechowo, przytomna, kontaktu słownego nie nawiązywała, odpowiadała na pytania
ruchami głowy. Brak widzenia obu ocznego. Niedowład spastyczny czterokończynowy. Spastyczne
napięcie prostowników stóp. Babiński dodatni obustronnie.
Materiał i metody: Pacjentka lat 21 przebywała w Centrum Fizjoterapii od września 2016 r do lutego 2017
roku. Do pracy z chorą wykorzystano elementy Vojty - pierwsza i druga faza do obrotu, do pełzania,
terapia kranio-sacralna, integracja sensoryczna, elementy Bobath, elementy neuromobilizacji i PNF.
Wykonywano zabiegi fizykalne typu kriostymulacja miejscowa, ogólnoustrojowa,
magnetolaserostymulacja, tonoliza, Kinesio Taping, masaż suchy.
Wyniki: Chora w wyniku terapii potrafi samodzielnie i stabilnie siedzieć. Nawiązuje kontakt słowny,
wykonuje proste czynności manualne, rozpoznaje kształty i kolory. Porusza się przy pomocy osób drugich.
Wnioski: Kompleksowa fizjoterapia, współpraca lekarzy, psychologów, neurologopedów daje szanse
chorym z uszkodzeniem mózgu na poprawę funkcji poznawczych, motorycznych oraz większą aktywność
w życiu codziennym.
Beata Michalak¹, Bartłomiej Halat², Zofia Śliwińska³, Izabela Polakiewicz, Wojciech Kufel
1.Centrum Physiotherapy for children and adults in Zgorzelec
The effects of therapy in a patient after cardiac arrest
Keywords: State after cardiac arrest, smitten
Summary
Admission. We evaluated the process of improving a patient after a sudden cardiac arrest.
The patient referred to the Department of Rehabilitation in Zgorzelec from the Department of Neurology. With efficient
cardio - breathing, conscious, verbal contact is not alluded, answered questions from the movements of the head. No
view of both ocular. Spastic quadriparesis. Spastic voltage rectifiers feet. Babinski positive on both sides.
Material and Methods: Patient 21 years was in Physiotherapy Centre from September 2016 to February 2017 year. To
work with the patient uses elements of Vojta - the first and the second phase of the market to creep therapy
craniotomy - sacralna, sensory integration, elements of the Bobath elements neuromobilizacji and PNF. Performed
physical procedures such cryostimulation Local, systemic, magnetolaserostymulacja, tonolysis, Kinesio Taping, dry
massage.
Results: Chora as a result of the therapy can independently and securely sit. Establish verbal contact, it performs
simple manual operations, recognize shapes and colors. It moves with the help of other persons.
Conclusions: Comprehensive physiotherapy, cooperation of doctors, psychologists, neurologopedów gives a chance
to patients with brain injuries to improve cognitive, motor, and more active in everyday life
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Rehabilitacja neuropsychologiczna nakierowana na usprawnianie wzroku u pacjenta po
zatrzymaniu akcji serca- studium przypadku
Neuropsychological rehabilitation focused on improving vision of the patient after cardiac arrest -case study
Śliwińska Zofia,
WSSP ZOZ
Karadimitris Teresa,
WSSP ZOZ
Śliwiński Zbigniew,
WSSP ZOZ

Każdy pacjent powinien być traktowany indywidualnie. Traktując Osobę badaną jako dana w programie do
analizy statystycznej uniemożliwiamy sobie szczegółowego podejścia do osiągnięć rekonwalescenta. Aby
temu zapobiec, w niniejszej pracy, jest opis konkretnego przypadku który charakteryzuje proces
neurorehabilitacji psychologicznej skierowanej na stymulowanie płata potylicznego. Pacjentka J.D., kilka
miesięcy wcześniej przeszła zatrzymanie akcji serca, a podczas usprawniania była pod stałą kontrolą
neurologiczną oraz okulistyczną.
J.D. objęta była opieką psychologiczną na Oddziale rehabilitacji neurologicznej w Zgorzelcu podczas
pobytu w Centrum Fizjoterapii. Spotkania z psychologiem, w których uczestniczyła, miały charakter
diagnostyczny na bazie standardowych metod psychologicznych i neurorehabilitacyjny, jak również
psychoedukacyjny i terapeutyczny w razie konieczności.
Podczas zajęć z psychologiem, 4x w tygodniu w 30 minutowych sesjach prowadzono zajęcia z zakresu
usprawniania wybranych funkcji poznawczych, takich jak: spostrzeganie, funkcje językowe, synteza
bodźców czuciowo- wzrokowych i pamięć.
Poniższa praca przedstawia powolny proces uzyskiwania coraz większej percepcji wzrokowej, początkowo
od okazjonalnego poczucia światła do obecnych prób czytania kilkuliterowych wyrazów. W trakcie
neurorehabilitacji starano się integrować dane pochodzące z różnych zmysłów tak by mózg tworzył cały
obraz na podstawie pojedynczych informacji, jednocześnie domyślnie uzupełniając braki. Takie
spostrzeganie nosi nazwę „z dołu do góry” i może być naturalną skłonnością nie tylko u osób po zmianach
w Centralnym układzie nerwowym. Strategia ta nieco przypomina układanie puzzli- kilka elementów tworzy
całość, nawet gdy parę fragmentów jest zgubionych.
Oprócz usprawniania funkcji poznawczych, starano się także zapewnić opiekę pod kontem emocjonalnym.
Celem było prewencja Zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz depresji klinicznej. Posługiwano się
strategiami psychoterapii systemowej oraz metodami interwencyjnymi na bieżąco zmniejszającymi lęk.
Each patient should be treated individually. Treating the tested person as a data in the statistical analysis makes it
impossible to detail the achievements of convalescent. To prevent this, in the present work there is a description of a
particular case, which characterizes the process of psychological neurorehabilitation aimed at stimulating the occipital
lobe. The patient J.D., a few months earlier had undergone cardiac arrest, and the improvement during the
rehabilitation was under constant neurological and ophthalmological control.
J.D. was subject to psychological care at neurological rehabilitation ward in Zgorzelec while stay in Physiotherapy
Centre. Meetings with a psychologist, had a diagnostic character-based on standard methods, also
neuropsychological and educational and therapeutic if necessary.
During the course with a psychologist, 4x per week in 30 minutes sessions, there were exercises improving some
cognitive functions such as perception, language functions, synthesis of visual and senses or memory.
The following paper presents the slow process of getting more and more visual perception, originally from occasional
light perception to the current attempts to read few-letter words.
During neurorehabilitation attempts to integrate data from different senses so that the brain created the entire image
on basis of single information, at the same time complementing the default shortcomings. This perception is called
"bottom up" and may be a natural tendency, not only in people after changes in the central nervous system. This
strategy resembles playing puzzle- several elements forming a whole, even if a few pieces are lost.
In addition to the improvement of cognitive function, also attempts the emotional care. The aim was a prevention of
posttraumatic stress disorder (PTSD) and clinical depression. The intervention methods to do it were basing on
systematic psychotherapy it also reduced anxiety.
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Efekty wczesnej i kompleksowej opieki nad pacjentem z urazem wielonarządowym i
uszkodzeniem rdzenia kręgowego po ciężkim wypadku komunikacyjnym- studium
przypadku

The effects of early and comprehensive care of patient with polytrauma and spinal cord injury after a severe traffic
accident - case study.
Wdowiak Przemysław,
Prywatne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej WDO-MED
Zima Joanna,
Prywatne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej WDO-MED
Macek Beata,
Prywatne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej WDO-MED
Cisowski Piotr,
Prywatne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej WDO-MED
Prywatne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej WDO-MED
Witkowski Marcin,
Prywatne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej WDO-MED
Kobylańska Marzena,
Resel - Krzyszkowska Joanna, Prywatne Centrum Rehabilitacji Neurologicznej WDO-MED. oraz
Oko Ewa, Lizak Sylwia, Zielińska-Kowal Joanna, Jakubowski Adam, Kalinowski Paweł, Maurer-Burkhard Barbara, Wittl Roland,
Sobolewski Roman, Miękisiak Grzegorz, Słowińska- Karska Katarzyna, Patrycja Markiewicz, Śliwiński Zbigniew

Wczesność, kompleksowość, ciągłość i powszechność to cztery składowe określające „polski model
rehabilitacji”. Zgodnie z głównymi założeniami tego modelu, rehabilitacja rozpoczyna się jak najwcześniej
od zaistniałego incydentu chorobowego/urazu. Opiera się na holistycznym podejściu do pacjenta. Powinna
być dostępna dla wszystkich a także trwać do momentu odzyskania przez pacjenta maksymalnej
sprawności psychofizycznej. W modelu tym duży nacisk kładzie się również na interdyscyplinarne
podejście do pacjenta. Oznacza to, prowadzenie terapii przez wielu specjalistów z różnych dziedzin
medycyny, współpracujących jako zespół w sposób zintegrowany, często komunikujący się ze sobą i
mający wspólne cele. Rola fizjoterapeuty w tym zespole opiera się zarówno na jak najbardziej efektywnej
współpracy z innymi jego członkami, jak i doborze najskuteczniejszych metod leczenia.
Celem pracy jest prezentacja efektów leczenia uzyskanych dzięki współpracy wielodyscyplinarnego
zespołu, a także efektów wynikających z terapii opartej na wykorzystaniu metod neurofizjologicznych u
pacjenta z urazem wielonarządowym i uszkodzeniem rdzenia kręgowego w wyniku wypadku
komunikacyjnego. W pracy zaprezentowano stan funkcjonalny pacjenta po wyjściu ze szpitala, w trakcie
trwania terapii, a także na 7 miesiąc od jej rozpoczęcia. W tym czasie pacjent był objęty rehabilitacją
metodami neurofizjologicznymi, terapią neurologopedyczną, oraz opieką lekarską.
W celu oceny postępów terapii u pacjenta wypełniono kartę ASIA, dokonano pomiaru siły mięśniowej za
pomocą testu Lovetta oraz zarejestrowano kamerą video testy funkcjonalne.
Wyniki:
W wyniku współpracy całego zespołu terapeutycznego pacjent uzyskał znaczną poprawę stanu
funkcjonalnego. Zastosowana terapia fizjoterapeutyczna metodami neurofizjologicznymi przyczyniła się do
zwiększenia siły mięśniowej wszystkich badanych grup mięśniowych. Pacjent uzyskał także znaczną
poprawę wyników uzyskanych w testach czynnościowych w porównaniu do stanu sprzed rozpoczęcia
terapii.
Wnioski:
Współpraca wielodyscyplinarnego zespołu przyniosła znaczne efekty terapeutyczne, przyspieszając
proces powrotu do zdrowia pacjenta. Rehabilitacja metodami neurofizjologicznymi poprawiła jego stan
funkcjonalny oraz siłę mięśniową.
Earliness, comprehensiveness, continuity and universality are the four components determining the "Polish model of
rehabilitation" created by Victor Dega. According to the main assumptions of this model, rehabilitation begins as soon
as possible from the incident of the disease / injury. It is based on a holistic approach to the patient, taking into account
the plane therapeutic, occupational and social. Should be available for everyone and also continued until the recovery
of the patient's. In this model, the emphasis is also on the interdisciplinary approach to patient. This means carrying
out treatment by many specialists in various fields of medicine, cooperating as a team in an integrated way, often
communicating with each other and with common objectives. The role of the physiotherapist in this team is based on
both on the most effective cooperation with others, as well as selection of the most effective methods of treatment.
The objectives of the study is to present the effects of treatment resulting from the cooperation of a multidisciplinary
team (doctors, nurses, paramedics, logotherapists, physiotherapists, patient's family), and also effects of the treatment
based on using neurophysiological methods of the patient with polytrauma and spinal cord injury after severe traffic
accident. The work presents the functional state of the patient after leaving the hospital, during treatment, and in the
seventh month since it was launched. At this time, the patient was covered by neurophysiological methods of
rehabilitation, neurologopedic therapy, medical care and nursing care.
In order to assess the progress of treatment in the patient used ASIA scale, measured the muscle strength by the
Lovett test and performed functional tests (recorded with a video camera).
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Złamania okołoprotezowe – interdyscyplinarny problem współczesnej ortopedii.
Periprosthetic fractures - an interdisciplinary problem of modern orthopedics.

Kotela Ireneusz,
Lorkowski Jacek,
Modzelewski Piotr,

Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie (Kierownik Kliniki: Prof.
dr hab. med. I. Kotela).
Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie (Kierownik Kliniki: Prof.
dr hab. med. I. Kotela).
Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie (Kierownik Kliniki: Prof.
dr hab. med. I. Kotela).

Wstęp:
Złamania okołoprotezowe stanowią narastający problem współczesnej ortopedii. Wynika to z rosnącej
ilości endoprotezoplastyk, a więc i złamań okołoprotezowych, których leczenie jest złożoną, ale i
kosztowną procedurą medyczną.
Cel pracy:
Celem pracy było przestawienie algorytmu postepowania w przypadku złamań okołoprotezowych,
obowiązującego w Klinice Ortopedii i Traumatologii CSK MSWiA w Warszawie.
Materia i metodyka.
W latach 2012 – 2016 w Klinice Ortopedii i Traumatologii CSK MSWiA leczono 34 chorych z powodu
złamań okołoprotezowych, co stanowiło poniżej 0.4% osób hospitalizowanych. W grupie tej było 27
złamań okołoprotezowych stawu biodrowego, 5 kolanowego i 2 stawu skokowo – goleniowego. Złamania
wczesne śródoperacyjne stwierdzono u 8 chorych. Pozostałe złamania były skutkiem urazu
niskoenergetycznego. Chorych leczono operacyjnie. Wynik leczenia oceniano w oparciu o skale HHS,
VOMAC, AOFAS, zależnie od miejsca złamania oraz skalę VAS.
Wyniki:
U chorych uzyskano bardzo dobry lub dobry wynik leczenia operacyjnego, w porównaniu do stanu z przed
urazu. W oparciu o uzyskane wyniki opracowano algorytm własny leczenia złamań okołoprotezowych
uwzględniający poza standardowym leczeniem operacyjnym (zespolenie, stosowanie przeszczepów
kostnych) przede wszystkim działania interdyscyplinarne.
Wniosek:
Złamania okołoprotezowe stanowią poważny problem kliniczny i poza leczeniem okołooperacyjnym
wymagają holistycznej terapii chorego.
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Analiza in silico jako działanie interdyscyplinarne w leczeniu złamań okołoprotezowych.

In silico analysis as an multidisciplinary activity in the treatment of periprosthetic fractures.
Lorkowski Jacek,
Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie (Kierownik Kliniki: Prof.
Mrzygłód Mirosław W.,
Kotela Ireneusz,

dr hab. med. I. Kotela).
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej, Opole. (Kierownik Katedry Prof. dr hab.
inż. T. Łagoda).
Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie (Kierownik Kliniki: Prof.
dr hab. med. I. Kotela).

Wstęp:
W związku ze wzrastającą ilością endoprotezoplastyk, złamania okołoprotezowe, szczególnie u osób w
wieku senioralnym, stały się istotnym problemem współczesnej ortopedii. Najczęstszymi z nich są
złamania okołoprotezowe stawu biodrowego.
Cel pracy:
Celem pracy było przedstawienie modeli in silico naprężeń występujących w przypadku złamań
okołoprotezowych na przykładzie złamań okołoprotezowych stawu biodrowego, zależenie od typu
złamania i sposobu wykonanej stabilizacji.
Materiał i metodyka:
W latach 2012-2016 w Klinice Ortopedii CSK MSWiA leczono 27 chorych z powodu złamań
okołoprotezowych stawu biodrowego. W analizowanej grupie wg klasyfikacji Vancouver było: 16 złamań
typu B1, 8 typu B2, typu oraz 3 typu C. Złamania wczesne stwierdzono odpowiednio u 7 chorych, zaś
złamanie późne u 18. W ramach przygotowania do leczenia operacyjnego na podstawie obrazu
radiologicznego wykonano ,,rapid FEM 2D model” każdego z typów złamania w drodze przetworzenia
standardowych obrazów radiologicznych W modelu zasymulowano stabilizację złamań stosowanymi przez
nas metodami (zależnie od rodzaju złamania: stabilizacja płytą LCP ze śrubami i kablami, samymi pętlami
drucianymi).
Wyniki:
W każdym przypadku uzyskano rozkład naprężeń. występujących przy stabilizacji złamania
poszczególnymi, dostępnymi metodami. Wyniki przedstawiono w postaci modeli MES.
Wniosek:
Modele in silico, które wykorzystano przy planowaniu leczenia operacyjnego, są pomocne w
okołooperacyjnej analizie złamań okołoprotezowych.
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Ocena kinematyki chodu pacjentek po całkowitej jednostronnej alloplastyce stawu
biodrowego w obserwacji rocznej

Assessment of gait kinematics of female patients after unilateral total hip arthroplasty in 1 year observational study
Aleksandrowicz Krzysztof,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
Winiarski Sławomir,
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Zakład Biomechaniki
Jarząb Sławomir,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
Guła Michał,
Szarejko Krzysztof,
NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej, Białystok
Paprocka-Borowicz Małgorzata, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii

Wprowadzenie: Postępujące zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu biodrowego doprowadzają
ostatecznie do zaburzenia jego sprawności wpływając negatywnie m.in. na funkcję chodu. Leczenie
farmakologiczne i usprawniane fizjoterapeutyczne w przypadku zaawansowanych zmian degeneracyjnych
zostaje zastąpione leczeniem operacyjnym. Celem badania było porównanie wybranych parametrów
kinematycznych pacjentek po całkowitej jednostronnej alloplastyce stawu biodrowego (THA) pomiędzy
dwoma okresami badawczymi: w 6 tygodniu i po 12 miesiącach od zabiegu.
Metoda: Komputerowa analiza chodu przeprowadzona została w Pracowni Analiz Biomechanicznych
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu za pomocą systemu analizy ruchu BTS Smart-E na
grupie 30 pacjentek (średni wiek 63,9; masa ciała 74,4; wysokość ciała 160,7) po jednostronnej THA.
Ocenie podlegała analiza wybranych parametrów kinematycznych chodu.
Wyniki: Badane zmienne kinematyczne chodu/zmienne przestrzenne: długość kroku podwójnego
(StrideLn.In: 0,79±0,23, StrideLn.Un: 0,80±0,20) w 6 tyg, (StrideLn.In: 1,11±0,10, StrideLn.Un: 1,11±0,11)
w 12 miesiącu, długość kroku pojedynczego (StepLn.In: 0,41±0,08, StepLn.Un: 0,36±0,06) w 6 tyg,
(StepLn.In: 0,50±0,05, StepLn.Un: 0,49±0,06) w 12 miesiącu, szerokość kroczenia (Stepwidth: 0,18±0,02)
w 6 tyg nie uległa zmianie i w 12 miesiącu wynosiła również: 0,18±0,02.
Podsumowanie: Badane zmienne przestrzenne chodu pacjentek po jednostronnej THA w obserwacji
rocznej zmieniają się istotnie statycznie z wyłączeniem parametru: szerokość kroczenia (Stepwidth).
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Złamanie okołoprotezowe jako problem społeczny
Periprosthetic fracture as a social problem.

Modzelewski Piotr,
Lorkowski Jacek,
Kotela Ireneusz,

Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
Klinika Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie

Stale rosnący postęp technologiczny, wzrost oczekiwań aktywności chorych oraz wydłużająca się długość
życia rośnie liczba wykonywania procedur endoprotezoplastyki stawów. Jak każdy zabieg operacyjny
alloplastyka stawów jest obarczona ryzykiem powikłań- jednym z nich jest złamanie okołoprotezowe, które
staje się problemem społecznym.
Złamanie to często jest stwierdzane u osób starszych, ze zmniejszoną gęstością tkanki kostnej,
obciążonych chorobami ogólnoustrojowymi. Operacja tego typu złamania może nie być możliwa szybko po
przyjęciu do oddziału, ze względu na konieczność wyrównania stanu pacjenta. W okresie
okołooperacyjnym pojawiają się często również problemy pielęgnacyjne (np. brak współpracy chorego,
skłonność do tworzenia się odleżyn) i problemy z rehabilitacją (np. brak współpracy chorego- niechęć do
pionizacji). Przedłużenie hospitalizacji ma też związek z brakiem rodziny (osoby samotne) czy też
niechęcią rodzin do opieki nad chorymi - często w takich sytuacjach oczekuje się na miejsca w ZOL.
Złamanie okołoprotezowe należy, również rozpatrzyć w aspekcie finansowym- koszty hospitalizacji,
implantów, opieki pooperacyjnej.
Podsumowując na złamanie okołoprotezowe w aspekcie społecznym należy spojrzeć w wielu
płaszczyznach. Nie można w pełni zapobiec wystąpieniu tego powikłania, jednak metody takie jak
okresowe badania lekarskie, okulistyczne, stała aktywność fizyczna oraz ograniczenie upadku w domu i
otoczeniu mogą zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia.
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Zadania i rola fizjoterapii w zapobieganiu oraz po leczeniu okołoprotezowych złamań
stawu biodrowego i kolanowego

The role of physiotherapy in the prevention and the treatment of periprosthetic fractures of the hip and knee.
Zduński Sebastian,
CSK MSWiA
Staszewska Aleksandra,
CSK MSWiA
Kiljanek Małgorzata,
CSK MSWiA
CSK MSWiA
Krzysztof Winiarski,
Tokarski Romuald,
CSK MSWiA

Aloplastyka to wymiana naturalnych, chorobowo zniszczonych końców stawowych na sztuczne. Obecnie
aloplastyka została uznana za „złoty standard” leczenia zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej oraz
jest najczęstszą metodą leczenia zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych. Wydłużająca się średnia
długość życia populacji powoduje coraz większe zapotrzebowanie na aloplastykę stawu biodrowego czy
kolanowego. Pomimo zadawalających efektów leczenia po aloplastyce zdarzają się powikłania. Złamania
okołoprotezowe stawu kolanowego i biodrowego stanowią jedno z istotnych biologicznie powikłań
protezoplastyk. Obecnie, w związku z coraz bardziej powszechnym wykonywaniem protezoplastyk stawu
biodrowego i kolanowego, odsetek złamań okołoprotezowych jest niepokojąco wysoki i stale się zwiększa.
Fizjoterapia może odgrywać znaczącą role w zapobieganiu oraz po leczeniu okołoprotezowych złamań
stawu biodrowego i kolanowego.
W pracy omówiono etapy fizjoterapii przed i pooperacyjnej: 1 – Oczekiwanie na zabieg (kilkanaście
miesięcy); 2 – Instruktaż przedzabiegowy; 3 – Wczesna rehabilitacja szpitalna; 4 – Rehabilitacja domowa;
5 – Rehabilitacja ambulatoryjna
W pracy przedstawiono cele fizjoterapii: redukcja bólu poprawa bądź utrzymanie zakresu
ruchu/zapobieganie następstwom powstawania wzorca torebkowego, wzmacnianie/utrzymanie siły
mięśniowej, praca nad prawidłowym stereotypem chodu/równowagą. Omówiono instruktaż
przedzabiegowy oraz informacje dla pacjenta i jego rodziny dotyczące: przygotowania mieszkania
(ustawienie łóżka, nakładka na toaletę, usunięcie przeszkód – dywaniki, kable), zasad bezpiecznych zmian
pozycji, układania kończyny operowanej (neutralne ustawienie stopy) oraz unikania ruchów czynnych
takich jak: rotacja wewnętrzna i przywiedzenie KD oraz zgięcie powyżej 90stopni, krzyżowanie nóg,
czynne unoszenie kończyny (niekorzystne naprężenie między główką a panewką), chodu o kulach i
pokonywania przeszkód – schody, profilaktyki przeciwobrzękowej
Omówiono także zasady wczesnej fizjoterapii szpitalnej (1-6 dzień): w dniu zabiegu– ćw oddechowe, ROM
stawy skokowe, prawidłowa pozycja operowanej, ćwiczenia oddechowe izometryczne 4G, ćwicznia mięśni
pośladkowych, pionizacja, nauka chodu o kulach, kontynuacja wcześniejszych ćwiczeń, ćwiczenia czynne
kończyn górnych i KD nieoperowanej. Omówiono rehabilitacja domową 7 dzień – 6 tygodni: poprawa
wzorca chodu, doskonalenie poruszania o kulach, stopniowe obciążanie operowanej kończyny,
pielęgnacja/mobilizacja blizny po zdjęciu szwów, zindywidualizowany program ćwiczeń zależny od potrzeb
i stanu pacjenta, jego wieku oraz chorób towarzyszących, poprawa wytrzymałości i wzorca chodu,
progresywne wzmacnianie w CKC, poprawa ruchomości , ćwiczenia rozciągające T, stB, stK, pływanie,
rower stacjonarny, nordic walking/spacery, ćwiczenia równoważne, terening prioproceptywny.
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Fizjoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych - analiza postępowania
fizykalnego

Physiotherapy in the degenerative disease of hip joints - the analysis of the physical conduct
Kuliński Włodzisław,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
Olczak Anna,
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów należy do najczęściej występujących
i najbardziej uciążliwych schorzeń współczesnej cywilizacji. Dotyczy od 13% / Europa/ do 15% w USA
ogółu populacji. Drugim co do częstości zajęcia są stawy biodrowe.
Cel pracy. Ocena wpływu wybranych metod fizjoterapeutycznych na poprawę zakresu ruchomości
stawów biodrowych oraz zmniejszenie bólu u chorych z CHZSB.
Materiał. Badaniu poddano grupę 40 chorych/ w tym 28 kobiet i 12 mężczyzn/
w wieku 52-81 lat/ śr. 69,3 / z CHZSB leczonych w formie Oddziału Dziennego Kliniki Rehabilitacji
WIM. Stopień zawansowania choroby wahał się między II a III st. w skali Goftona. W leczeniu
stosowano: kąpiele siarczkowo-siarkowodorowe,
ultradźwięki , masaż klasyczny, podwodny, krioterapia, laseroterapia, z pole magnetyczne n. cz.,
kinezyterapie. Przed i po serii zabiegów / program 3 tygodniowy/ wykonano pomiary zakresu ruchów w
stawach biodrowych, oraz obwodów mięśni pośladkowych, oceniono poziom odczuwanego bólu za
pomocą skali Laitinena . Uzyskane dane poddano analizie statystycznej.
Wyniki badań. U chorych zaobserwowano znaczące ustąpienie dolegliwości bólowych. Uzyskano
poprawę zakresu ruchomości w stawach biodrowych, średnio od 4-14% we wszystkich zakresach
ruchomości. Zabiegi miały dodatni wpływ na przyrost masy mięśni obręczy biodrowej. Postępowanie
fizykalne poprawiło jakość chodu u 33% chorych.
Wnioski. Postepowanie fizykalno-usprawniające jest podstawowym elementem w leczeniu
zachowawczym choroby zwyrodnieniowej stawów.
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa, stawy biodrowe, fizjoterapia
SUMMARY
The introduction. The degenerative disease of joints belong to stepping out the most often
and the most difficult illnesses of the present civilization. He concerns from 13% / Europe/ to 15% in the USA of the
totality of the population. Second what there are hip joints to the frequency of the occupation.
The aim of the work. Opinion of the influence of chosen physiotherapeutical methods on the improvement of the
range of the movability of hip joints and decrease of the pain at patients with DDHJ.
The material. The group was subjected the investigation 40 patients/ in this 28 women and 12 men/
in the age 52-81 years/ avr. 69,3 / with DDHJ treated in the department of the day Clinic Rehabilitation WIM. The
degree volume of the disease hesitated between II and III degree in the Gofton’s scale. In the treatment were applied
sulfur and sulfureted hydrogen baths,
ultrasounds, classic and under-water massage, crymotherapy, laserotherapy, the magnetical field l.f., exercises.
Before and after the series of interventions / programme 3 week's/ the measurements of the range of movements
were executed in hip joints, and the circuits of gluteus muscles, the level of the felt pain was estimated using the
Laitinen scale. The files was subjected the statistical analysis .
Results of investigations. The significant retreat of pain ailments was observed at patients. The improvement of the
range of movability was got in hip joints, the average from 4-14% in all the ranges of movability. The interventions
had the positive influence on the increase of the mass the muscles of hips hoop. The physical conduct improved the
quality of the walk at 33% patients.
Conclusions. The physical -labour-saving conduc is the basic element in the conservative treatment of the
degenerative disease of joints.

Key words: degenerative disease, hip joints, physiotherapy
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Fizjoprofilaktyka w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
Physioprophylaxis in the degenerative disease of joints.
Olczak Anna,
Kuliński Włodzisław,

Wojkowy Instytut Medyczn w Warszawie
Wojkowy Instytut Medyczn w Warszawie

Wstęp. Zmiany zwyrodnieniowe stawów - choroba cywilizacji XXI wieku stanowi duży problem
ekonomiczny. Upośledzona sprawność fizyczna ogranicza aktywność, powoduje absencję w życiu
społecznym i zawodowym. Celem pracy była ocena korelacji świadomego uczestnictwa w fizjoterapii i/lub
aktywności ruchowej na stan funkcjonalny pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Materiał i metoda.
Do badania przystąpiło 102 pacjentów (59 kobiet i 43 mężczyzn) ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów.
Średni wiek badanych 57 lat. Badani zostali podzieleni na trzy grupy: grupa A (n=14) - 1 stopień, grupa B
(n=70) - 2 stopień, grupa C (n=18) - 3 stopień nasilenia zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających wg
Dempsey’a. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników ankiety oraz szczegółowego badania dla
potrzeb fizjoterapii. Wyniki. Najczęściej podejmowanymi rodzajami aktywności ruchowej były marsze i
spacery, pływanie oraz jazda na rowerze. 53,92% badanych uczestniczyło w rekreacji codziennie, przez
30-45 minut (65,51%), z umiarkowaną intensywnością (40,23%). Prawie wszyscy badani korzystali
regularnie z aktywności ruchowej w formie rehabilitacji (99,02%). Ponad połowa ankietowanych
przemieszczała się pieszo (51,96%). Stwierdzono statystycznie istotną zależność pomiędzy
przynależnością do grupy C a pływaniem (preferowaną formą rekreacji). Wnioski 1. Istnieje dodatnia
zależność między fizjoprofilaktyką, a spowolnieniem rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów. 2. Istnieje
konieczność wdrożenia skutecznych programów edukacyjnych, we wczesnych etapach choroby, które
zwiększałyby świadomość pacjentów, zachęcałyby do aktywności i profilaktyki.
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa, aktywność ruchowa, fizjoprofilaktyka
The introduction. The degenerative changes of joints - disease of the civilization XXI age makes up the large economic
problem. Handicapped physical efficiency limits the activity, he causes the absence in the social and professional life.
The aim of work was the opinion of the correlation between the sensible participation in physiotherapy and/or motoral
activity on the functional condition patients with the degenerative disease of joints . Material and method. 102 patients
(59 women and 43 men) with the degenerative changes of joints approached to the investigation. Average age of
studied 57 years old. Studied were divided on three groups : the group A (n=14) - 1 degree, group B (n=70) - 2 degree,
group C (n=18) - 3 degree of intensification of changes of degenerative-disfiguring according to Dempsey’a. The
analysis was conducted on the basis of the results of inquiry and detailed investigation for the needs of physiotherapy.
Results. Marches and walks, swimming and drive on the bicycle were undertaken the most often kinds of the motoral
activity. The 53,92% studid were participated in the recreation every day, by 30-45 minutes (65,51%), with moderated
intensity (40,23%). Almost all studied used the motoral activity in the form of rehabilitation regularly (99,02%). Above
half of the questionned moved on foot (51,96%). Statysticly essential dependence was affirmed among the
membership to the group C and swimming (the preferred form of the recreation). Conclusions 1. There is positive
dependence between physioprophylaxis, and slow down development of the degenerative disease of joints. 2. It is
necessary to the implementation of effective educational programmes which would enlarge patients consciousness,
encourage to activity and prophylaxis in the early stages of the disease .
Key words: degenerative disease, motoral activity, physioprophylaxis
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Sesja III / Session III

16:30 - 17:50
Sala A / Room A
Fizjoterapia i inżynieria biomedyczna w chirurgii ręki

Diagnostyka funkcjonalna obręczy barkowej / Kinezyterapia sukcesem leczenia operacyjnego

Physiotherapy and Biomedical Engineering in hand surgery
Functional diagnosis of the shoulder girdle / Kinesiotherapy for better results of surgical treatment

Moderatorzy / Moderators: Profesor Leszek Romanowski
Profesorowie: Zbigniew Dudkiewicz, Marek Pieniążek, Teresa Pop, Khalife Khalife
Lp
No.
28.

Godziny
Hours

Prelegent
Lecturer

Ośrodek
Instytution

Tytuł
Title

16:30 - 16:40

Romanowski
Leszek

UM Poznań
Polska / Poland

Diagnostyka czynnościowa obręczy barkowej

(10 min)

Diagnosis of Functional shoulder girdle

UM Łódź
Polska / Poland

Wyniki leczenia chorych z chorobą
zwyrodnieniową stawów nadgarstkowo śródręcznych kciuka

AWF Kraków /
Poland

Fizjoterapeuta w procesie postępowania
pooperacyjnego u osób z dysfunkcjami ręki po
uszkodzeniach ścięgien

AWF Kraków /
Poland

Wpływ zastosowanej fizjoterapii na parametry
kształtujące funkcję ręki u pacjentów z chorobą
de Quervaina leczonych zachowawczo lub
operacyjnie

29.
16:40 - 16:50

(10 min)

Dudkiewicz
Zbigniew

Results of treatment of patients with osteoarthritis of
the CMC

30.
16:50 - 17:00

(10 min)

Pieniążek Marek

Physiotherapist in the conduct of postoperative patients
with dysfunction of the arm after damage tendons

31.
17:00 - 17:07

(7 min)

Jamka Krzysztof

Influence of used physiotherapy on hand function
parameters in patients with de quervain disease treated
conservatively or surgically

Siła chwytu dłonią jako kryterium kluczowe
diagnostyki wydajnościwej dla rynku pracy badanie z perspertywy Fizjoterapii

32.
17:07 - 17:14

(7 min)

Raband Konrad

BTU Senftenberg /
Germany

Handgripstrength as central criterion in employment
capacity-diagnostics - a study from the perspective of
physiotherapy

33.

17:14 - 17:21

(7 min)

34.

17:21 - 17:28

(7 min)

Koch Daniel

BTU Senftenberg /
Germany

Pop Teresa

Uniwersytet
Rzeszowski /
Poland

Fizjoterapeutyczna analiza miejsca pracy: pomiar
koordynacji oko-ręka testem Purdue Pegboard w
kontekście diagnostyki wydajnościwej dla rynku
pracy
Physiotherapeutic workplace analysis: The Gathering
of the eye-hand-coordination with the Purdue
Pegboard-Test in context with the work-related
perfomance diagnostic

Stożek rotatorów problemem pacjentów po
udarze mózgu
Cone rotator cuff problem of stroke patients

Postępowanie usprawniające u pacjentów po
zwichnięciu stawu łokciowego

35.
17:28 - 17:38

(10 min)

Czamara Andrzej

WSF Wrocław /
Poland

Królikowska
Aleksandra

WSF Wrocław /
Poland

Proceedings improve in patients with dislocation of the
elbow joint

36.
17:38 - 17:48

(10 min)

Kompleksowa kliniczna i funkcjonalna ocena
stawu łokciowego dla potrzeb fizjoterapii
Comprehensive Clinical and functional evaluation of
the elbow joint for physiotherapy
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Wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka
Results of treatment of patients with osteoarthritis of the CMC

Dudkiewicz Zbigniew,
Rokicki Robert,

Klinika Chirurgii Ręki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi
Klinika Chirurgii Ręki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW w Łodzi

Wstęp.
Staw śródręczno-nadgarstkowy kciuka jest najczęstszym miejscem choroby zwyrodnieniowej stawów ręki.
Do czynników, które predysponują rozwój w tym stawie zmian degeneracyjnych nalezą:


specyficzny kształt powierzchni stawowej,



małą zborność stawu, kongruencja,



wiotkość więzadła,



cienka chrząstka stawowa (0,5-1 mm),



wielokierunkowość ruchów,



czynniki hormonalne,



czynniki środowiskowe,



urazy, choroby reumatoidalne.

Natomiast częstsze odnotowywanie tej choroby u płci żeńskiej może wg Athesiona wynikać z:


mniejszej kongruencji powierzchni stawowej,



bardziej płaskiego stawu,



cieńszej chrząstki stawowej,



większego ciśnienia wewnątrzstawowego.

Ponadto podnosi się również fakt, iż chrząstka szklista u kobiet może być bardziej podatna na substancje
zależne od estrogenów – stąd predyspozycja do choroby zwyrodnieniowej u tej płci.
Materiał i metodyka badań.
W latach 2010 -2016 leczyliśmy w naszej klinice 52 (59 nadgarstków - 7 obustronnie) osoby z chorobą
zwyrodnieniową stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka (CMC) w wieku od 49 do 82 lat (średnia wieku
63 lata). W naszym materiale przeważały kobiety 48/4, a średni czas obserwacji wynosił 41 miesięcy.
W metodologii badań posłużono się:


skalą DASH,



oceną bólu wg wizualnej skali analogowej VAS,



oceną siły chwytu

•

globalnego,

•

dwupunktowego,

•

chwytu klucza



oceną zakresu ruchów (ROM).

Diagnostykę oparto o radiogramy, TK i MRI – ocena chrząstki stawowej.
Do badania kontrolnego zgłosiło się 32 chorych (36 nadgarstków). Wykonano następujące zabiegi:


14 artrodez,



12 trapeizectomii + FCR,



7 trapeizectomii + Reg-joint,



3 hemitrapeizectomii + Reg-joint.

Kwalifikację do ww. sposobu terapii operacyjnej oparto o podział Kellgrena-Lawrencea.
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Wnioski:
1.
Wszystkie zastosowane metody leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej spowodowały
poprawę sprawności ręki.
2.

Wykonane zabiegi operacyjne pozwoliły uzyskać poprawę wszystkich ocenianych parametrów.

3.
Znaczny wzrost siły chwytu po artrodezie sugeruje wykonywanie tej operacji u pracowników
fizycznych.
4.
W analizowanym materiale nie wykazano różnic w ocenie funkcjonalnej ręki oraz subiektywnej
ocenie dolegliwości bólowych w zależności od zastosowanej metody operacyjnej.
Background.
CMC joint of thumb is the articulation of the hand where osteoarthrosis develop usually more often. Many factor’s
predispose evolution pathological change especially:



injures,



rheumatoid arthritis,



hormonal agents,



specific shape of articulation’s surface,



multidirectional of motions,



flaccidity of ligaments,



thin articular cartilage.

Particulary often disease occur in femole sex, maybe from that cause, that hyaline cartilage is more susceptible on
substance dependent from estrogen.
Material and methods.
Of the 52 (59 wrists – 7 double-sided) persons treated at the Department in 2010-2016 due to osteoarthrosis of CMC
joint of the thumb. The mean age was 63 years. The majority of the patients were women (48 patients); there were 4
men. The average follow-up period was 41 months.
To estimate of studies use:



DASH scale,



VAS scale,



evaluation of range of motion (ROM),



evaluation of streugth of handgrip.

In addition before the procedure standard radiographs were abtained in two vieus in all patients to visualise the
change in joints. Computered tomography and magnetic resonance imeging studies were also performed.
Follow-up were performed about 32 patients (36 wrists). We mode following surgical procedures:



14 arthrodesis,



12 trapeziectomy + FCR,



7 trapeziectomy + Reg-joint,



3 hemitrapeziectomy + Reg-joint.

Qualification to above mentioned operations to base on Kellgren-Lawrencea division.
Conclusions:
1.
hand.

All methods of surgical treatment of osteoarthrosis of CMC of thumb to make improvements function of the

2.

Performed operations let’s obtained improvement all assessement paramet’s.

3.
Significant increase of streugth handgrip after arthrodesis suggest performe that operation about manual
worker.
4.
In analysed materials no find difference’s both in functional assessement of the hand and in subjective
assessement pain depends from method surgical treatment.
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Fizjoterapeuta w procesie postępowania pooperacyjnego u osób z dysfunkcjami ręki po
uszkodzeniach ścięgien

Physical therapist in postoperative treatment of persons with hand disfunctions after tendons injury
Pieniążek Marek,
AWF Kraków, Katedra Fizjoterapii
Szczechowicz Jakub,
AWF Kraków, Katedra Fizjoterapii
Jamka Krzysztof,
Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Ręki Kraków

Terapia osób z dysfunkcjami ręki wymaga zespołowego współdziałania. Jedną z osób z tego zespołu
jest terapeuta ręki. W zdecydowanej większości krajów, w których działają narodowe lub stanowe
organizacje terapeutów ręki ich trzon stanowią terapeuci zajęciowi, a w znacznie mniejszej liczbie są to
fizjoterapeuci. W naszym kraju relacja jest odwrotna i członkami Sekcji Terapeutów Ręki są przede
wszystkim fizjoterapeuci.
W odniesieniu do osób po leczeniu operacyjnym urazowo uszkodzonych ścięgien fizjoterapeuta włączą
się do procesu leczenia już w pierwszym czy drugim dniu po zabiegu. Na bazie ścisłej współpracy z
chirurgiem oraz swoich kompetencji ustala program terapii we wczesnym okresie pooperacyjnym, który
zawiera m.in. adekwatny sposób aparatowania ręki / np. Kleinerta lub odwrotnego aparatowania Kleinerta/
czy mobilizację bierną według Durana. Na bazie posiadanej wiedzy na temat dynamiki procesów gojenia
oraz znajomości mechanicznej wytrzymałości różnych zespoleń ścięgien oraz w oparciu o wyniki
systematycznie dokonywanej diagnostyki funkcji zespolonych ścięgien fizjoterapeuta programuje oraz
realizuje mobilizację czynną ścięgien. Ich kompozycja powinna być oparta o zasadę progresywnie
wzrastającej intensywności i zawierać m.in. ćwiczenia Frayeda, tenodezowe, poślizgowe, blokujące, a na
etapie reedukacji właściwej ćwiczenia w systemie peg-board, elementy ergoterapii oraz fizykoterapię.
Ważną rolę w procesie terapii odgrywa terapia manualna. Kompetentny fizjoterapeuta może ją zastosować
w celu np. terapii blizn, obrzęku, stawów, nerwów, powięzi i innych tkanek miękkich. Jest on również
często psychoterapeutą szczególnie dla tych pacjentów, którym jakoś życia pogorszyła się gwałtownie
wskutek doznanego urazu, a także potrafi realizować program edukacji pacjenta odnośnie programu
domowego terapii..
Fizjoterapeuta na bazie posiadanej rozległej wiedzy prowadzi okresową diagnostykę funkcjonalną,
której wyniki odpowiednio interpretuje i wykorzystuje do planowania i programowania dalszych etapów
terapii.
Rozległość diagnostyczno-terapeutycznych procedur, które realizuje fizjoterapeuta dowodzi, iż jest on
istotnym czynnikiem rehabilitacji osób z dysfunkcjami ręki po leczeniu operacyjnym urazowych uszkodzeń
ścięgien.
Therapy of persons with hand disfunctions require team cooperation. One of the member of this team is physical
therapist. In majority of countries , in which national or state hand therapists organizations are acting, main part of
their members are occupational therapists, while physicak therapists are present in a lesser number. In Poland this
relation is quite reverse and members of the Section of Hand Therapists of Polish Society for Physical Therapy are
mosty physical therapists.
In reference to persons after surgical treatment of injuried tendons physical therapist is actively involved in
treatment process even on the first or on the second day after surgery. On a base of close cooperation with the hand
surgeon and his own competences he constucts hand therapy programm in the early postoperative period, which
contains among others adeqate hand splinting / Kleinert or reverse Kleinert / or passive mobilisation by Duran. On a
base of possessed knowledge on healing process and mechanical tensile strength of different methods of tendons
suture and on a base of resultss of systematically performed diagnostics of sutured tendons function physical
therapist programmes and fulfills active tendons mobilisation. Its composition should be supported on principal of
progressively increased intencity and contain for ex ample Fried’s, thenodesis, gliding and blocking exercises, and at
the stage of proper rehabilitation exercises with a use of peg-board system, ergotherapy and modalities. Manual
therapy plays an essential role in a programm of therapy, which competent physical therapist can apple for scars,
oedema, joints,nerves, fascia and other soft tissues therapy. Often, he is also a psychologist aspecially for theese
patients, whose quality of life got worse
rapidly after the trauma, and he can execute programm of patient’s
education in respect of home therapy programm.
Physical therapist, on a base of possessed extensive knowledge executes periodic functional diagnostics, which
results he interprates properly and emploies for planning and programming further therapy stages.
Breadth of diagnostics and therapeutic procedure, realised by physical therapist proves, that he is an essentials
factor of rehabilitation of persons with hand disfunctions after surgical treatment an case of traumatic tendons injuries.
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Wpływ zastosowanej fizjoterapii na parametry kształtujące funkcję ręki u pacjentów z
chorobą de Quervaina leczonych zachowawczo lub operacyjnie

Influence of used physiotherapy on hand function parameters in patients with de quervain disease treated
conservatively or surgically
Jamka Krzysztof,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie , Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacjie Ręki w Krakowie
Pieniążek Marek,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie , Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Ręki w Krakowie
Szczechowicz Jakub,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie , Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Ręki w Krakowie
Kubasiak Katarzyna,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Wstęp: Choroba de Quervaina to zaciskające zapalenie pochewek ścięgien mięśni odwodziciela długiego
kciuka / APL / i prostownika krótkiego kciuka / EPB /, które razem wypełniają pierwszy z sześciu
przedziałów prostowników. Objawia się m. in. bólem w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej, a
także ograniczeniem czynnej ruchomości kciuka i nadgarstka.
Cel pracy: Celem pracy było porównanie skuteczności zastosowanej fizjoterapii u pacjentów z chorobą de
Quervaina leczonych zachowawczo lub operacyjnie.
Materiał i metody: Badaniami objęto 30 pacjentów Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji Ręki w
Krakowie. Grupę osób leczonych operacyjnie stanowiło 16 pacjentów, a leczonych zachowawczo - 14.
Badania funkcjonalne ręki przeprowadzono dwukrotnie: w dniu przyjęcia na rehabilitację oraz po jej
zakończeniu. Oceniano zakres ruchomości, siłę mięśniową i czucie powierzchowne oraz test Finkelsteina.
Obliczono ubytek funkcjonalny ręki wg Swansona oraz wskaźnik czucia. Wyniki poddano analizie
statystycznej w programie Excel 10.
Wyniki: Wykazano istotną statystycznie poprawę funkcjonalną ręki w obu badanych grupach. Uzyskano
istotną poprawę wyników testu Finkelsteina w badanych grupach. Uzyskane wyniki nie różniły się istotnie
pomiędzy grupami.
Wnioski: Leczenie zachowawcze i leczenie operacyjne umożliwiają istotną poprawę funkcji ręki u
pacjentów z chorobą de Quervaina. Leczenie zachowawcze stanowi skuteczną alternatywę dla leczenia
operacyjnego.
Słowa kluczowe: ręka, choroba de Quervaina, fizjoterapia
Introduction: De Quervain's disease cause by tenosynovitis abductor pollicis longus / APL / and extensor pollicis brevis
/ EPB /. These muscles tendons filling the first of the six of the wrist compartments. Symptoms de Quervain’s
tenosynovitis are pain around the styloid process of the radius and limitation active mobility of the thumb and wrist.
Aim: Aim of the study was to compare the efficacy of the applied physiotherapy in patients with de Quervain’s
tenosynovitis treated conservatively or surgically.
Material and Methods: The study included 30 patients Specialized Rehabilitation Hand Centre in Kraków. 16 patients
were treated surgically and 14 patients were treated conservatively. Functional studies were done twice; on the day of
admission to rehabilitation and after its completion. Assessed active range of motion, muscle strength, superficial
sensation and Finkelstein test. Calculated loss of hand function by Swanson and an indicator of sensation. The results
were subjected to statistical analysis in Excel 10.
Results: We found a statistically significant improvement in functional hand in both groups. Achieved a significant
improvement in test Finkelstein in groups. The results did not differ significantly between the groups.
Conclusions: Conservative treatment and surgical treatment enable a significant improvement hand function in
patients with de Quervain disease. Adequate conservative treatment can be used as alternative for surgery.
Keywords: hand, de Quervain's disease, physiotherapy
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Die Handgriffkraft als ein zentrales Kriterium der arbeitsmarktbezogenen
Leistungsdiagnostik – Eine Studie aus Sicht der Physiotherapie
Handgripstrength as central criterion in employment capacity-diagnostics – a study from the perspective of
physiotherapy
Raband Konrad,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Martin Titus,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Braun Alexander,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Michel Sven,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Prill Robert,

Die Handgriffkraft ist ein Marker für die muskuläre Leistungsfähigkeit der Unterarme und wird deshalb für
die arbeitsmarktbezogene Leistungsdiagnostik verwendet. Ferner kann sie als Kriterium eines gesunden
Alterungsprozesses dienen, beziehungsweise lässt sich mit ihr eine mögliche Vorhersage über die sich
einstellende Morbidität treffen. Das Ziel dieser Studie war es, etwaige Defizite der Handgriffkraft von
Personen des zweiten Arbeitsmarktes gegenüber Berufstätigen des ersten Arbeitsmarktes zu untersuchen.
Hierzu wurden in einer Studie mit 19 Personen (nmännlich=14; nweiblich=5) des zweiten Arbeitsmarktes
die Handgriffkraft mittels eines Handdynamometers erfasst und mit dem vorliegenden Mittelwert von
28000 Personen des ersten Arbeitsmarktes verglichen. Die Messergebnisse zeigten keine
unterdurchschnittliche Leistung der getesteten Personen in der Unterarmmuskulatur. Hieraus ist zu
schlussfolgern, dass die Handgriffkraft als Bezugsgröße der muskulären Leistungsfähigkeit sich nicht
limitierend auf den Einsatz im ersten Arbeitsmarkt auswirkt.
Handgripstrength is used as highlighter for muscural capacity. Also it is capable to predict a healthy aging process and
the future morbidity. Because of these facts the handgripstrength is used in the capacity-diagnostics for employment.
Aim of this study was to examine the deficits of people from the second labour market comparative to people out of the
first labour market. To expose these deficits the handgripstrength of 19 people(nmale=14; nfemale=5) out of the
second labour market was measured with an handdynamometer and compared to the average of 28000 people from
the first labour market. The results have shown that there is no lack of perfomance in the handgripstrength of people
from the second labour market. Conclusively the handgripstrength as an important requirement for work and reference
of the muscural capacity, is not the limiting factor for an employment in the first labour market.
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Physiotherapeutische Arbeitsplatzanalyse: Die Erfassung der Auge-Hand-Koordination
mit dem Purdue Pegboard-Test im Kontext der arbeitsbezogenen Leistungsdiagnostik
Physiotherapeutic workplace analysis: The Gathering of the eye-hand-coordination with the Purdue Pegboard-Test in
context with the work-related perfomance diagnostic.
Koch Daniel,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Braun Alexander,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Martin Titus,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Michel Sven,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Kirschner Jana,

Eine gute Auge-Hand-Koordination ist grundsätzlich für die erfolgreiche Bewältigung von beruflichen
Anforderungen. Der Purdue Pegboard-Test erfasst die Qualität des neuromuskulären Zusammenspiels
und ist ein seit über 60 Jahren international verwendetes Testinstrument innerhalb der
arbeitsmarktbezogenen Leistungsdiagnostik. In der eigenen Studie wurde das Niveau der Auge-HandKoordination von Personen aus dem zweiten Arbeitsmarkt mit vorhandenen berufsspezifischen
Normwerten verglichen. Die Untersuchungsgruppe bestand aus 19 Probanden (nmännlich= 14, nweiblich=
5) aus dem Raum Brandenburg. Von jedem Proband wurde dabei die Leistung der Hände einzeln und
zusammen sowie während einer Kombinationsaufgabe erfasst. Die Ergebnisse zeigten eine signifikant
unterdurchschnittliche Leistung der getesteten Probanden. Somit lässt sich schlussfolgern, dass die
Verbesserung der Auge-Hand-Koordination von Personen des zweiten Arbeitsmarktes für die
Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt notwendig ist.
A good eye-hand-coordination is always needed to effectively manage the professional requirements. The Purdue
Pegboard-Test gathers the quality of the neuromuscular interaction and is since over 60 years one of the test
instruments for the labourmarket performance diagnostics. In this study the test persons levels were compared with
job specific norms. The ivenstigation team includes 19 persons (nmale= 14, nfemale= 5) from Brandenburg.The
performance were measured for each hand, both hands and a combination task. The results from the test persons
show significant below-avarage performances.
Therefore we can conclude, that the improvement of eye-hand-coordination is necessary
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Ocena wpływu rehabilitacji na poprawę funkcji kończyny górnej i dynamikę zmian w
strukturach barku u chorych po udarze mózgu

The evaluation of rehabilitation effects on recovery of the upper extremity function and dynamics of structural changes
in the shoulder in stroke survivors
Pop Teresa,
Uniwersytet Rzeszowski

U pacjentów z niedowładem połowiczym dość często i wcze¬śnie od zachorowania występuje dysfunkcja
barku. Wielu badaczy uważa że dysfunkcje barku u chorych z niedowładem połowiczym wyni¬kają ze
zmian w obrębie niemal wszystkich elementów anatomicznych barku. Najczęściej jed¬nak są wyni¬kiem
zmian w obrębie stożka rotatorów, mięśnia naramiennego i mięśnia
Materiał i metoda badań
Grupę badaną stanowiło 182 chorych po przebytym udarze mózgu. Wśród badanych było 108 mężczyzn i
74 kobiety, u 156 chorych udar mózgu miał charakter niedokrwienny, a u 26 badanych udar miał charakter
krwotoczny. Wśród badanych, 90 osób miało niedowład prawostronny, a 92 osoby miały niedowład
lewo¬stronny.
U badanych wykonano:
1. Badanie ultrasonograficzne struktur kompleksu barkowego po stronie niedowładu oraz po stronie
zdrowej.
2. Ocenę stopnia nasilenia spastyczności w skali Ashwortha.
3. Ocenę sprawności funkcjonalnej kończyny górnej w skali Brunnstrőm.
Badania wykonywano dwukrotnie: w dniu przyjęcia do klinicznego oddziału rehabilitacji iwdniu wypisu
chorego z oddziału. Średni czas pobytu w oddziale wynosił 23 dni.
Program rehabilitacji składał się ćwiczeń i zabiegów fizykalnych:
- schematów ruchowych według metody PNF
- ćwiczeń rotacji zewnętrznej i rotacji wewnętrznej z oporem,
- ćwiczeń funkcjonalnych,
- u 62 osób (34% badanych), zastosowano: elektrostymulację mięśni podgrzebienio¬wego i tylnej części
mięśnia naramiennego oraz tonolizę spastycznych mięśni przedramienia.
Wyniki i omówienie
Uzyskano po¬pra¬wę nie tylko struktur barku, ale również stanu funkcjonalnego kończyny górnej. Po
rehabilitacji nastąpił wzrost przeciętnej sprawności funkcjonalnej kończyny górnej o 0,5 pkt.
Poprawa dotyczyła wszystkich badanych struktur. Wyjątek stanowi po¬miar ścięgna głowy długiej mięśnia
dwugłowego ramienia, który w drugim badaniu (po reha¬bilitacji) był mniejszy zarówno po stronie chorej (o
0,01 mm) jak i po stronie zdrowej (o 0,02 mm).
Wnioski
1. Program rehabilitacji dał istotną statystycznie poprawę funkcji kończyny górnej i redukcję zmian w
kom¬pleksie barkowym.
2. Dodatkowy zabieg elektrostymulacji mięśni: naramiennego i podgrzebieniowego zastosowany u 1/4
badanych dał korzystny wynik poprawy sprawności funkcjonalnej kończyny górnej.
Słowa kluczowe: udar mózgu, bark, metody neurofizjologiczne, elektrostymulacja
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Background:
Patients with hemiparesis quite frequently and relatively early are known to have dysfunc-tions in the shoulder. Several
investigators indicate that dysfunction of shoulder in hemiparetic patients emerge from changes in the practically all
anatomical structures of the joints. Most often however, they result from alterations in the rotator cuff, deltoid and
biceps muscles.

Materials and Methods: Study population comprised of 182 stroke survivors. A total of 108 men and 74 women were
recruited, where 156 sustained ischaemic and 26 haemor¬rhagic stroke. Among studied group 90 individuals
demonstrated with right hemiparesis and 92 with left hemiparesis.
The following assessments were conducted:
1. Ultrasonographic examination of the shoulder complex both on the paretic and unaffected side.
2. Degree of spasticity assessed by Ashworth Scale.
3. Assessment of motor function of the upper limb measured with Brunnstrőm Scale.
The assessments were performed two times: on admission day to the clinical rehabilitation ward and discharge day
from the ward. Mean length of stay in the ward was 23 days.
The programme composed of the following therapeutic exercises and passive modalities, external and internal rotation
exercises with resistance, functional exercises, hand therapy, unilateral (mainly engaging one limb) and bilateral
(en¬gaging both limbs equally) exercises, 62 patients (34%) were additionally treated with: electrical stimulation of the
infraspinatus and posterior portion of the deltoid, and tenolysis of the forearm.

Results: The obtained improvements were associated not only with structural recovery of the shoulder but also
increase in: functional status of the upper limb, flexion range of motion and muscle bulk (arm circumference). At the
end of rehabilitation programme mean improvement in the function of the upper limb was estimated 0.5 points.
The improvements were obtained in al¬most all examined parameters. The only exception found concerned measures
value of the tendon of the long head of the biceps, which decreased during second assessment (at the end of
rehabilita¬tion) both on paretic side (o 0.01) and unaffected side (o 0.02).

Conclusions:
1. The original, independently designed rehabilitation programme gave statistically significant improvement in function
of the upper limb and reduction of pathological changes in the shoulder complex.
2. The electrical stimulation modalities additionally implemented along exercise therapy and use for the deltoid,
infraspinatus in 1/4of studied patients resulted in improvements of upper limb function.

Key words: stroke, shoulder, neurophysiological methods, electrical stimulation
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Postęp technologiczny w opiece i rehabilitacji geriatrycznej
Technological advances in geriatric care and rehabilitation

Kostka Tomasz,

Klinika Geriatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nowoczesne technologie medyczne są nieodłącznym elementem współczesnej medycyny. Technologie te
przyniosą w przyszłości prawdopodobnie największe korzyści osobom starszym. Technologia
inteligentnego otoczenia, umożliwiająca sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem, ostrzegająca o
niebezpieczeństwach i powiadamiająca służby medyczne czy ratunkowe, podlega ciągłej ewolucji.
Przykładem może być automatyczny system informujący o możliwości wystąpienia upadku u osoby w
starszym wieku, kontrolujący przyjmowanie leków, wyłączanie piekarnika czy zamykanie okien.
W przyszłości będzie rosła roli technologii w opiece zdrowotnej, zarówno wśród zdrowych jak i chorych
osób starszych. Dla wielu możliwe będzie przedłużenie okresu życia spędzonego we własnym domu z
zapewnieniem niezwykle ważnego poczucia bezpieczeństwa. Możliwe będzie coraz lepsze monitorowanie
i leczenie chorób przewlekłych. Rehabilitacja będzie mogła w coraz większym stopniu odbywać się z domu.
Niezbędna opieka zdrowotna może być udzielona także poza domem, na przykład w podróży. Niezwykle
istotna będzie funkcja zabezpieczeń dla chorych z demencją, zarówno w miejscu zamieszkania (dom,
szpital, instytucja opiekuńczo-rehabilitacyjna) jak i w celu umożliwienia swobody przemieszczania się poza
domem.
Technologie, takie jak inteligentne domy, będą istotnym wsparciem dla opiekunów osób starszych i
niepełnosprawnych. Umożliwią personelowi ochrony zdrowia wykonywanie prac bardziej
ukierunkowanych, gdzie więcej czasu może być dedykowane na bezpośredni kontakt z pacjentem i z
zadaniami związanymi ze zdrowiem podopiecznych w zaawansowanym wieku. Poza tym, dzięki
komunikacji elektronicznej oprócz łączności z systemem opieki zdrowotnej, możliwe będzie wspieranie i
wzmacnianie roli osób starszych w społeczeństwie, poprzez możliwość uczestnictwa w życiu społecznym,
politycznym, kulturalnym i towarzyskim. W funkcjonowaniu i opiece osób starszych coraz większe
znaczenie będzie prawdopodobnie odgrywać zastosowanie robotów. Już obecnie testuje się szereg
małych kreatywnych robotów humanoidalnych, np. w projektowaniu usług wspomaganych przez robota w
domu dla osób podeszłym wieku z łagodnym zaburzeniem czynności poznawczych.
Technological advances in geriatric care and rehabilitation
Modern medical technologies are an integral part of contemporary medicine. These technologies will probably bring
the greatest advantages to the elderly. Smart environment technology that can control lighting and heating, warn of
any dangers, and notify medical or rescue services, is also subject to continual evolution. For example, automatic
systems can alert the possibility of an elderly person having had an accident, control the administration of medication
or offer basic automation like turning off the oven or closing the windows.
In the future, the role of technology in healthcare will increase among the elderly, both healthy and ill. For many, it will
be possible to extend the period of life spent in one’s own home, with the guarantee of an important sense of security.
It will be possible to monitor and treat chronic diseases with increasingly efficiency. Rehabilitation will take place at
home more often, and necessary healthcare services will also be provided outside one’s residence, for example during
travel. The security function will be especially crucial for patients with dementia, both in their place of residence (home,
hospital, care or a rehabilitation facility), and in order to allow freedom of movement outside the home.
Technologies, such as smart homes, will become an important support for carers of the elderly and disabled. They will
allow health personnel to perform more targeted work, where more time may be devoted to direct contact with the
patient and to perform health-related tasks for those of an advanced age. Moreover, electronic communication – in
addition to providing communication with the healthcare system – will also enable the promotion and strengthening of
the role of the elderly in society, giving them the opportunity to participate in community, political, cultural and social
life. Robots will probably perform an increased role in the functioning of the elderly, and also in their care. Even now,
many small humanoid creative robots are being tested, e.g. in designing robot-enabled services at home for the elderly
with a mild cognitive disorder.
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Wenn Töne Worte werden und Türen öffnen - Musiktherapie als Schlüssel zur Innenund Außenwelt von schwerbehinderten Menschen
When sounds become words and open doors – music therapy as a key to the inner and outer world of severely
disabled people
Müller Meike,
LH OHV-Süd

Was, wenn Worte nicht als Schlüssel zur Außenwelt dienen und auch nicht genutzt werden können, um
inneres Erleben zu formulieren? Wie können wir Kontakt aufnehmen, ohne uns der üblichen
Kommunikationsarten und Verhaltensmuster zu bedienen? Welche Form der Kommunikation wohnt jedem
Menschen, schon vor seiner Geburt, inne?
Bereits im Mutterleib erleben wir Musik als Rhythmus, Dynamik und Klang. Durch den Herzschlag der
Mutter werden wir alle bereits in diesem frühen Stadium unseres Lebens mit Musik in Berührung gebracht
und erleben dies als ersten Kontakt mit der Außenwelt. Was wäre naheliegender, als darauf
zurückzugreifen, wenn es darum geht, Menschen mit einer schweren Beeinträchtigung eine gute Methode
des Kontaktaufbaus anzubieten? Und darüber hinaus eine Form der Kommunikation zu entwickeln?
Dieser Vortrag stellt die Methode der Musiktherapie als Einsatzmöglichkeit im Bereich der Unterstützung
schwerbehinderter Menschen vor. Unter Einbeziehung des Kontaktmodells nach Anne Steen Moeller soll
verdeutlicht werden, wie hilfreich der Einsatz von Musiktherapie in allen Bereichen der Arbeit mit
Menschen in der Behindertenhilfe sein kann.
Dabei wird erläutert, dass Musiktherapie nicht grundsätzlich als Psychotherapie eingesetzt wird, worin der
Unterschied zwischen rezeptiver und aktiver Musiktherapie besteht und dass das Hauptaugenmerk auf der
Sozialmusiktherapie liegt. Diese Form der Musiktherapie ist erlebnis- und übungszentriert und stellt den
emotionalen Umgang mit den alltäglichen, durch die Beeinträchtigung bedingten, Schwierigkeiten für den
Menschen in seinem Leben und Erleben in den Fokus.
Anhand der Begegnung mit Musiktherapie, möchte dieser Vortrag eine Begegnung mit der Lebenswelt
schwerbehinderter Menschen und ihren Chancen der Teilnahme an sozialen Kontakten ermöglichen.
Weiterhin soll er zum Nachdenken über Notwendigkeit, im Sinne von Not abwenden, des Einsatzes der
Musiktherapie zur Steigerung der Erlebnisqualität auf beiden Seiten – Mensch mit Beeinträchtigung und
Angehörigen, Unterstützer, Betreuer, Begleiter und Pflegenden - anregen.
What if words do not serve as a key to the outside world and cannot be used to formulate inner experience? How can
we get in contact without the usual forms of communication and behaviour? Which kind of communication is inherent
every human being even before birth?
Already in the maternal body we experience music as rhythm, dynamic and sound. By the
mother´s heartbeat we are already brought in contact with music at this early stage of our life and sense it as the first
contact with the world surrounding.
What would be more obvious than using this fact for offering people with a serve impairment a good method of getting
in contact? Or even more than that, to develop a kind of communication?
The lecture presents the method of music therapy as an option for the support of severely handicapped poepole.
Taking into account the contact model according to Anne Steen Moeller it will be presented how helpful the use of
music therapy can be in all areas of the work with people who are disabled.
It is explained that music therapy is not used inherently as a psychotherapy, which difference exists between receptive
and active music therapy and that the main focus lies on the social music therapy. This mode of music therapy is
centered on experience and exercise and focuses on the emotional handling of everyday problems caused by the
impairment for the persons in their life and experience. Based on the encounter with music therapy the presentation
would like to point out an encounter with the lifeworld of severely handicapped people and their chances to participate
in social contacts.
Furthermore the lecture should animate to think about the necessity, in the sense of the German word „Notabwenden“ means to avert the need, of the use of music therapy to increase the quality of experience for both sides –
the disabled person and relatives, supporter, carer, companion and nurse.
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Niefarmakologiczne metody oddziaływań na funkcje poznawcze osób w starszym wieku

Żak Marek,

The effects of non-pharmacological methods on cognitive functions in the elderly
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie

Starzenie się społeczeństwa powoduje że zwiększa się liczba osób cierpiących na różne formy otępienia.
Najczęściej występującą formą jest choroba Alzheimera. Szacuję się, że na chorobę Alzheimera zapada
1:10 osób powyżej 65 roku życia oraz prawie połowa osób po 85 roku życia.
Skuteczność metod farmakologicznych w leczeniu otępienia nie jest do końca efektywna gdyż polega
jedynie na spowalnianiu zaburzeń poznawczych i ma najlepsze efekty w początkowej fazie choroby.
Dlatego zaistniała potrzeba wprowadzenia dodatkowych metod niefarmakologicznych. Ich podstawową
rolą jest wspomaganie terapii lekowej oraz polepszenie, a nawet zniwelowanie objawów psychiatrycznych
występujących w otępieniu. Główną zaletą jest możliwość wykorzystania terapii u wszystkich pacjentów
bez względu na rozpoznanie neurologiczne. Wykorzystuje się różne techniki: kognitywną (trening pamięci,
orientacji w rzeczywistości), reminiscencyjną (przywoływanie wspomnień), walidacyjną (poprawa
samopoczucia, zmniejszenie lęku), zajęciową (korzystanie z posiadanych umiejętności) oraz
środowiskową (bezpieczne, przyjazne środowisko).
Są też techniki w których podstawową rolę odgrywa opiekun. Głównymi zadaniami tych działań są:
polepszenie funkcjonowania dzięki wizualnej i werbalnej technice mającej na celu rozpoznawanie i
przypominanie, ułatwienie rozwiązywania problemów. Stosuję się również trening aktywności fizycznej
wraz z prostymi ćwiczeniami jak np.: balonowa siatkówka, rzut do celu, kręgle oraz zajęcia muzyczne czy
taneczne. Warto wspomnieć również o oddziaływaniu na narządy zmysłów poprzez: muzykoterapię,
aromatoterapię, arteterapię, terapię światłem oraz zarządzanie zachowaniem czyli stymulację
wielozmysłową.
Należy podkreślić że coraz częściej niefarmakologiczne metody terapeutyczne są stosowane w procesie
leczenia i rehabilitacji osób w starszym wieku z zaburzeniami funkcji poznawczych.

Population aging accounts for an increased number of people suffering from various forms of dementia. The most
common form is Alzheimer's disease. It is estimated that one in every ten persons over 65 years of age succumbs to
this disease, and nearly half of those over 85.
Overall efficacy of pharmacological methods in treating dementia seems dubious, as they are focused mainly on
slowing down cognitive disorders and prove effective mostly during the initial stage of the disease. Hence the need for
the introduction of additional, non-pharmacological methods. Their primary role consists in supporting the
pharmacotherapy, and alleviating, or even overcoming the psychiatric symptoms that occur in dementia. The main
advantage is that the therapy may be applied in all patients irrespective of the actually diagnosed neurological
disorder. Several different techniques are applied: cognitive (memory training, orientation in reality), reminiscence
training (recollection of memories), validative (improved mood, reduced anxiety), occupational (making use of acquired
skills), and the environmental one (safe, friendly environment).
There are also some techniques in which a guardian plays the fundamental role. Their main objectives are: overall
enhancement of individual functionality through visual and verbal techniques aimed at boosting recognition and
remembering, facilitation of troubleshooting. Physical exercise training is also used comprising simple exercises, e.g.
balloon volleyball, throwing objects at a target, bowling, and music or dance classes. It is also worth mentioning
sensory stimulation through musical therapy, aromatherapy, artetherapy, light therapy, and behavioural management,
i.e. multi-sensory stimulation.
It should be emphasized that various non-pharmacological therapies are steadily more frequently used in the
treatment and rehabilitation of elderly people with cognitive impairments.
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Skuteczność wpływu zabiegów fizjoterapeutycznych na stan funkcjonalny u chorych z
reumatoidalnym zapaleniem stawów

The work intends to answer the question of physical therapy importance in improving the quality of life of patients with
rheumatoid arthritis (RA).
Woszczak Marek,
¹ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii ² Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im.
Syrewicz Katarzyna,

Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Rehabilitacji
³ Pabianickie Centrum Medyczne, Zakład Rehabilitacji

Celem pracy była odpowiedzieć na pytanie jak ważna jest fizjoterapia w poprawie jakości życia chorych
na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba, występująca w literaturze także pod innymi nazwami takimi
jak gościec przewlekle postępujący czy artretyzm. Łacińska nazwa to polyarthritisreumatoidea. RZS to
choroba autoimmunologiczna o charakterze zapalnym i przewlekłym. Etiologia reumatoidalnego zapalenia
stawów nie jest dokładnie znana. Podczas licznych konsultacji oraz badań rozważano możliwość udziału
wirusa różyczki, cytomegali i mykoplazmy w rozwoju choroby. Rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia
stawów może być procesem bardzo długim i żmudnym, bowiem niektóre objawy choroby nie są
jednoznaczne. Bardzo pomocne stają się tutaj badania laboratoryjne takie jak oznaczenie czynnika
reumatoidalnego (RF) we krwi, OB, CRP czy zwykła morfologia krwi. Przebieg choroby jest indywidualny
ale zawsze w miarę postępu RZS stan zapalny obejmuje coraz większą liczbę stawów, a oprócz
upośledzenia narządu ruchu pojawiają się też zmiany w narządach wewnętrznych (głównie skrobiawica
nerek). Zniekształcenia powodowane chorobą dotyczą stawów rąk, stawów łokciowych, kolanowych,
stawów stóp, stawów biodrowych oraz kręgosłupa. Chorzy są wyniszczeni a w okresie schyłkowym, u
leżących chorych łatwo powstają odleżyny.
Podstawowym problemem pacjentów cierpiących na RZS jest przewlekły, często o dużym nasileniu,
wielostawowy ból, znacznie ograniczający i utrudniający codzienną aktywność. W leczeniu
reumatoidalnego zapalenia stawów stosowany jest szereg rozmaitych metod o różnym stopniu
zaawansowania. Leczenie w przypadku RZS musi być leczeniem kompleksowym, obejmującym leczenie
farmakologiczne, fizjoterapeutyczne.
Celem pracy była ocena wpływu zabiegów fizjoterapeutycznych na stan funkcjonalny u chorych z
reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Badaniem objęto 82 osoby, które podzielono losowo na dwie grupy, elementem łączącym była
kinezyterapia, terapia polem magnetycznym oraz krioterapia. Element różnicujący stanowiła laseroterapia,
wykonana dodatkowo w grupie kontrolnej (B). Narzędziem badawczym, była ankieta zawierająca 10 pytań
oraz test funkcjonalny, polegający na utrzymaniu nachwytem walca o wadze 200 gram w ręce dominującej.
Do badania zakwalifikowano pacjentów, którzy byli w stanie utrzymać walec od 30 do 75 sek.
Analiza wyników przeprowadzonych testów pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski:
1.
Stan funkcjonalny pacjentów oceniany czasem utrzymywania nachwytem 200 gramowego walca w
sposób istotny statystycznie uległ poprawie po zabiegach fizjoterapeutycznych .
2.
Najczęściej stosowanymi zabiegami fizjoterapeutycznymi w codziennej praktyce terapii
reumatoidalnego zapalenia stawów są krioterapia, magnetoterapia i laser.
3.

Najbardziej popularną formą kinezyterapii są ćwiczenia indywidualne z terapeutą.

4.
Ponad trzy czwarte badanych zauważa duży pozytywny wpływ fizjoterapii na poprawę jakości
życia.
The work intends to answer the question of physical therapy importance in improving the quality of life of patients with
rheumatoid arthritis (RA).
Rheumatoid arthritis is a disease that occurs in the literature also under other names such as gout or arthritis. The
Latin name is polyarthritisreumatoidea. RA is an autoimmune disorder, inflammatory and chronic. The etiology of
rheumatoid arthritis is not known. During numerous consultations and studies the participation possibility of rubella
virus, cytomegalovirus, and mycoplasma in the development of the disease were considered. The diagnosis of
rheumatoid arthritis can be very long and arduous because some of the symptoms of the disease are unambiguous.
Very helpful are here laboratory tests such as the determination of rheumatoid factor (RF) in the blood, ESR, CRP and
blood count. The course of the disease is individual but always the progress of the RA inflammation involves more and
more joints, and besides impairing locomotion it brings also changes in the internal organs ( mainly amyloidosis of
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kidneys). Distortions caused by disease relate to the joints of hands, elbows, knees, feet, hips and spine. Patients are
devastated and in final moments lying patients suffer from bedsores.
The basic problem of patients suffering from RA is a chronic, often severe pain of many joints, which significantly limits
and hinders daily activities. For the treatment of rheumatoid arthritis many different methods of varying degrees of
sophistication are used. Treatment of RA must be comprehensive, including medication and physiotherapy
The aim of the study was to assess the influence of physical therapy on the functional state of patients with rheumatoid
arthritis.
The study included 82 patients who were randomly divided into two groups, the connecting element has physiotherapy,
magnetic field therapy, and cryotherapy. For diversification the laser therapy was applied in addition to the control
group (B). The research tool was a questionnaire containing 10 questions and functional test of holding a 200 grams
cylinder in dominant hand for the time. The study included patients who could hold the cylinder from 30 to 75 seconds.
Analysis of the test results allowed to draw the following conclusions:
1.
The functional state of patients evaluated by time of holding 200-gram cylinder has improved statistically
significant after the physiotherapy.
2.
The most commonly used physical therapy in the daily treatment of rheumatoid arthritis is cryotherapy, laser,
and magnetic therapy.
3.

The most popular form of physiotherapy is individual exercises with a therapist.

4.

More than three-quarters of respondents noted a large positive impact of physiotherapy to the quality of life.
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Strategia masażu leczniczego w wieku geriatrycznym
Strategy of massage use in geriatrics

Kassolik Krzysztof,
Andrzejewski Waldemar,
Wilk Iwona,

Wydział Fizjoterapii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Wydział Fizjoterapii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Wydział Fizjoterapii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

Wydział Fizjoterapii, Państwowa
Wydział Fizjoterapii, Państwowa

Masaż stanowi integralną część fizjoterapii. Jego podstawowym oddziałaniem na tkanki i narządy jest: 1/
normalizacja napięcia spoczynkowego, 2/ poprawa trofiki. Stanowi to podstawę do wykorzystywania
masażu, jako integralnej części fizjoterapii, w szeregu dolegliwości bólowych w obrębie układu ruchu.
Jednocześnie ostatnie badania naukowe na temat wpływu masażu na proces angiogenezy dają podstawę
do wykorzystywania masażu w powstrzymywaniu procesów zanikowych w mięśniach, ścięgnach,
więzadłach i skórze. Niezbędnym warunkiem takiego masażu jest potrzeba jego systematycznego
wykonywania przez dłuższy okres czasu. Jedną z form takiego masażu może być automasaż po prostym
przeszkoleniu pacjenta przez fizjoterapeutę. Stwarza to możliwość większego wpływania na spowalnianie
procesów starzenia.
Massage is an integral part of physiotherapy. Its basic influence on tissues and organs is 1/ normalization of the
resting tension, 2/ improving nutrition. This is the basis for the use of massage, as an integral part of physiotherapy, in
a number of pain complaints within the locomotor system. Simultaneously, the latest research on the influence of
massage on the process of angiogenesis provides the basis for the use of massage in impeding the process of
atrophy in muscles, tendons, ligaments and skin. Such a type of massage must be performed systematically, over an
extended period of time. This can be realized in the form of self-massage, after a simple training of the patient by the
physiotherapist. It creates the possibility of greater influence on the slowing down of the ageing process.
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Czujniki dla Biofeedbacku w terapii wspomagenej sprzętowo
Sensors systems for Biofeedback in device assisted therapy

Heinke Andreas,
Śliwiński Grzegorz,
Krüger Paula,
Śliwiński Zbigniew,
Malberg Hagen,

Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Physiotherapy Centre in Zgorzelec, UJK Kielce, Poland
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany

Balancetraining stabilisiert die Haltung und kann insbesondere ältere Menschen vor Stürzen bewahren.
Konventionelle Trainingsprogramme sind in erster Linie auf die ambulante, rehabilitative Anwendung
ausgerichtet, um nach einem Sturz vor weiteren zu schützen. Das präventive Training dagegen verlangt
ein hohes Maß intrinsischer Motivation.
In den letzten Jahren wurde die Entwicklung gerätegestützter Systeme vorangetrieben. Diese stellen ein
speziell an die Bedürfnisse des älteren Menschen angepasstes Feedback bereit, das anleiten, korrigieren
und motivieren soll. Daneben zeichnen sich diese Systeme durch eine hohe Mobilität und geringe
Anschaffungskosten aus. Somit werden sie für den Einsatz im häuslichen Umfeld interessant.
Am weitesten verbreitet sind Anwendungen, die eine Balanceplattform als Sensorsystem verwenden. In
üblichen Ausführungen messen vier Drucksensoren die Belastung in den Quadranten der Plattform. Die
daraus errechnete Schwerpunktlage wird zur Steuerung einer virtuellen Spielumgebung eingesetzt. Das
Spielziel ist derart konzipiert, dass es eine gezielte Gewichtsverlagerung abverlangt. Informationen über
die eigene Bewegung werden dem Anwender visuell aufbereitet dargestellt. Der Grad der Erfüllung jedes
Trainings wird über ein Punktesystem bewertet.
Nachteil der Plattformen ist der begrenzte Aktionsradius. Natürliche Schrittbewegungen zu trainieren, ist
nicht möglich. Um den messbaren Bewegungsumfang zu erweitern, werden Kamerasysteme eingesetzt.
Mit der Microsoft Kinect 2 ist ein kostengünstiger 3D-Sensor erhältlich, der die Bewegungen des ganzen
Körpers erfassen kann. In das Spielkonzept werden Bewegungen aus den klinisch etablierten,
evidenzgestützten Trainingsprogrammen integriert. Technisch herausfordernd ist es, deren korrekte
Ausführung rein optisch zu messen. Zur Erfolgskontrolle wird entweder der Schwerpunkt über die Haltung
abgeschätzt oder Kennziffern wie Reaktions- und Ausführungsgeschwindigkeit herangezogen.
Einen anderen Weg beschreiten Sensorsysteme in Schuhen, Einlagen und Funktionskleidung. Durch
eingebettete Drucksensoren unter der Fußsole wird die Druckverteilung bei jedem Schritt gemessen. Über
eine Smartphone App oder vibrotaktile Stimulation wird der Träger über defizitäre Veränderungen im
Gangmuster informiert und so eine akute Fall-Intervention realisiert.
Noch hat sich kein System in der breiten Praxis etabliert. Zum einen fehlen die großen Langzeitstudien zur
Wirksamkeit und zum anderen überwiegt bei älteren Anwendern noch die Skepsis gegenüber virtuellen
Trainingsprogrammen.
For the elderly in particular, balance training stabilizes the posture and can protect from falls. Conventional training
programs are primarily aimed at rehabilitative treatment of recurrent fallers. Preventive intervention, on the other hand,
requires a high level of intrinsic motivation.
In recent years, the development of device-assisted systems has been advanced. These provide guidance and
motivation with visual feedback specially tailored to the needs of the elderly. In addition, these systems are
characterized by high mobility and low acquisition costs. This makes them interesting for the domestic environment.
The most common applications are based on balance platforms. In conventional models four pressure sensors
measure the load in each quadrant of the platform. The centre of gravity (COG) is calculated to control a virtual game
environment. The goal of the game is designed in such a way that it requires a targeted weight shift. Information about
the own movement is displayed visually. The degree of success of each training is judged by a point system.
Disadvantage of the platform system is the limited range of motion. It is impossible to train natural step movements. To
extend the measurable scope of movements camera systems are used. With the Microsoft Kinect 2 a cost-effective
3D-sensor is available which can detect the whole-body motion. Movements from clinically established evidencebased training programs are integrated into these kinds of exergames. From the technically point of view it is particular
challenging to measure the correct execution only by optical means. For control of success, either the COG is
estimated on posture or indicators such as reaction and execution speed are assessed.
A different approach is taken by sensor systems in shoes, inserts and functional clothing. Embedded sensors measure
the pressure distribution under the foot sole in each step. Via smartphone app or vibrotactile stimulation the wearer is
informed about deficient changes in the gait performance. In this way, an acute fall intervention is realized.
So far, no system has been established in the broad practice. On the one hand, there is a lack of long-term studies,
and on the other, the scepticism about virtual training programs is still predominant in the elderly
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The Selection and Use of Electrophysical Agents among Final Year Physiotherapy Degree Students in the Central
Region of Malaysia
Leong Qiyao,
INTI International University, Malaysia
Swaminathan Narasimman,
INTI International University, Malaysia
The International Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy (ISEAPT) defines electrophysical agents
(EPA) as the use of electrophysical and biophysical energies for the purposes of evaluation, treatment and prevention
of impairments, activity limitations, and participation restrictions. Due to this, electrotherapy has a well-earned place in
the modern management of patient problems worldwide. It is commonly used in combination with other forms of
physical therapy, e.g. manual therapy, exercise therapy, postural correction and patient education, is likely to achieve
the most significant results. However, if such EPAs are used inappropriately, it is at best ineffective1. It is also worth
noting that some of electrotherapy modalities most commonly used in the past are becoming less popular while other
electrotherapy modalities have become popular2. Hence, it is important to study the trend of EPA in Malaysia and to
identify if there’s any increased of non-use of any available EPA.

After an extensive literature, there is very low evidence on the use of EPAs both among students and practicing
physiotherapist in Malaysia. Currently, there is no study on the trend of an overall use of EPA in Malaysia be it on
physiotherapy students or practicing physiotherapists. Therefore, this study will identify the trend and knowledge of
EPAs usage among final year physiotherapy students in Malaysia with hopes of statistically contributing to the local
EPA community. The reason for selecting final year students is because of the better amount of exposure and
experience they have on EPA compared to students from the lower years. Furthermore, competency in the usage of
EPA as an intervention is part of APTA’s minimum required skills of a physical therapist for entry-level 3. On top of that,
trends in the use of EPAs in clinical practice have implications as well for entry level physiotherapy educators who
need to modify and adapt the curricula to ensure relevant knowledge and clinical competencies are developed prior to
graduates entering the workforce4. Statistics5 by the Malaysian Physiotherapy Association has shown that on average,
the ratio of physiotherapist to the country’s population is at 1:27000 compared to 1:14000 in developed countries and
1:500000 developing countries. Hence, as physiotherapy is still at its growing phase in Malaysia, the treatment
approach may vary differently from one therapist to another depending on their exposure to different EPA concepts
and trends6.

The statistical data collected from this research can also be used as a precursor for more future local research on EPA.
Currently, there are only a few universities in Malaysia who offers a physiotherapy degree program. Most of these
universities are located within the central region of Peninsular Malaysia namely the Federal Territories of Kuala
Lumpur and Putrajaya, along with the states of Selangor and Negeri Sembilan. The list of university in these regions
are :

I.

MAHSA University, Selangor

II.

Asian Metropolitan University, Kuala Lumpur

III.

Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS), Cyberjaya

IV.

INTI International University , Nilai

V.

University Tunku Abdul Rahman, Selangor

VI.

Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur

VII.

Universiti Teknologi MARA, Puncak Alam

VIII.

KPJ Healthcare University College, Selangor

For the purpose of this study, only final year degree students are selected and not final year diploma students. The
reason for this is due to the fact that there may be discrepancies in curricula and clinical exposure between diploma
and degree students. Hence, this step is taken to standardize the research subjects.
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WPŁYW POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SKOJARZONEGO Z
WYSOKOENERGETYCZNYM ŚWIATŁEM, NA WŁAŚCIWOŚCI ŚLINY
SPOCZYNKOWEJ

INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD, ASSOCIATED WITH HIGHT- ENERGY LIGHT, ON PARAMETERS OF
RESTING SALIVA
Kubala Elżbieta,
PhD Studies, Faculty of Medicine and Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin
Jedliński Maciej,
SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego
Strzelecka Paulina,
Stępniak Barbara,
Lisiecka- Opalko Krystyna,
Lietz – Kijak Danuta,

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
PhD Studies, Faculty of Medicine and Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin
SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie

WSTĘP: Magnetoledoterapia, jako zabieg fizykoterapeutyczny, znalazła wiele zastosowań w rehabilitacji
powikłań i leczeniu różnych schorzeń w stomatologii. Środowiskiem właściwym dla jamy ustnej jest ślina
mieszana czyli inaczej całkowita. U osób zdrowych wartość pH wynosi ok. 6,2 – 7,6. Ślina zawiera także
układy buforowe, a najistotniejszym z nich jest bufor wodorowęglanowy. Odpowiadają one za homeostazę
jamy ustnej i właściwości ochronne.
CEL PRACY: Analiza wartości parametrów pH oraz zdolności buforowej śliny spoczynkowej, przed i po
jednokrotnej aplikacji magnetoledoterapii, wykonanej aplikatorami panelowymi.
MATERIAŁ I METODY: Grupę badaną stanowiło 27 młodych, zdrowych osób. Badanie przeprowadzano w
komfortowych dla pacjentów warunkach, w godzinach porannych (do godz. 12). Przed i po jednej, 20-sto
minutowej aplikacji magnetoledoterapii pobrano od badanych próbki śliny metodą odpluwania. Czynnikiem
fizykalnym było pole elektromagnetyczne, skojarzone z działaniem światła. Badanie parametrów
wydzieliny zostało przeprowadzone za pomocą zestawów GC Saliva- Check BUFFER.
WYNIKI: W badaniach zaobserwowano brak istotnych statystyczne zmian pH oraz istotny statystycznie
wzrost pojemności buforowej spoczynkowej śliny pełnej po zabiegu. Stwierdzono brak istotnej
statystycznie korelacji pomiędzy pH i pojemnością buforową.
WNIOSKI: Zastosowanie GC Saliva- Check BUFFER pozwoliło na ocenę pH oraz pojemności buforowej
śliny przed i po jednokrotnej aplikacji magnetoledoterapii. Wzrost pojemności buforowej śliny wiąże się
prawdopodobnie z fizykalną stymulacją gruczołów ślinowych, co może mieć znaczenie w rehabilitacji i
leczeniu powikłań w stomatologii.
INTRODUCTION: Magnetoledotherapy as physiotherapeutic treatment, found undisputed place in the rehabilitation of
complications and diseases treatment in dentistry. Appropriate environment for oral cavity is mixed saliva. In healthy
individuals, the pH is approx. 6.2 - 7.6. Saliva also contains a buffer systems and most important of these is
bicarbonate buffer. They are responsible for the homeostasis of the oral cavity and protective properties.
AIM: Analysis of the parameters pH and buffering capacity of resting saliva before and after a single application of
magnetoledotherapy, using panels.
MATERIAL AND METHODS: The study group consisted of 27 patients. The study was carried out in the morning, a
minimum an hour after the last meal, in comfortable condidtions. Before and after a single 20-minute application of
magnetoledotherapy saliva samples were collected by expectoration and tested. Physical factor was electromagnetic
field, associated with the operation of high-energy light. The study parameters was tested using GC Saliva- Check
BUFFER.
RESULTS: Observed no significant statistical changes in pH and statistically significant increase in buffering capacity
of resting saliva after surgery. Lack of statistically significant correlation between pH and buffer capacity changes.
CONCLUSIONS: The use of CG Saliva- Check BUFFER allowed the evaluation of pH value and buffering capacity of
saliva before and after a single application of magnetoledotherapy. The increase in buffering capacity of saliva
appears to be associated with the physical stimulation of the salivary glands, which may be important in the
rehabilitation of complications and treatment in dentistry.
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Analiza wydolności fizycznej w zależności od fazy cyklu menstruacyjno-owulacyjnego
oraz porównanie jej subiektywnej oceny do wyników uzyskanych w Beep Test.

Analysis of physical capacity, depending on the menstrual cycle phase-ovulation and to compare the subjective
evaluation of the results achieved in the Beep Test
Mędrak Anna,
Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Bajerska Izabela,
Plaskacz Paweł,
Łosień Tomasz,

Medycznego w Katowicach
Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Opiekun Koła Naukowego przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Obecnie zaobserwować możemy wzrastający trend do podejmowania coraz większej aktywności fizycznej
wśród kobiet. Przyczynia się do tego rozwój social media, które kreują prozdrowotny styl życia. Wysiłek
fizyczny staje się zindywidualizowany, nie tylko
ze względu na rodzaj aktywności, lecz także na płeć. Analiza zjawisk zachodzących
w organizmie kobiety, podczas trwania poszczególnych faz cyklu stanowią obiekt zainteresowania
badaczy z wielu dziedzin medycyny.
Postawiono następujące pytania badawcze: czy istnieje zależność pomiędzy fazą cyklu menstruacyjnego
a wydolnością fizyczną? Czy aktywność fizyczna wpływają na wyniki osiągane w Beep Test? Czy istnieje
zależność pomiędzy deklarowaną oceną wydolności fizycznej a wynikami osiąganymi w pośredniej próbie
wysiłkowej?
W badaniu uczestniczyło 65 studentek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Średnia wieku wyniosła 20,65 ( min-18, max-28). W badaniu wykorzystano pośrednią próbę
wydolności fizycznej- Beep Test oraz wykorzystano autorską ankietę. Opracowanie statystyczne
obejmowało wykonanie statystyk opisowych oraz korelacji liniowych przy użyciu programu Statistica12.
Ujemna korelacja (rxy =-0,478) istotnie statystycznie (p
Nowadays, we observe an increasing trend to make more and more physical activity among women. It contributes to
the development of social media, that create a healthy lifestyle. Physical exercise becomes individualized, not only due
to the type of activity, but also on gender. Analysis of the phenomena occurring in the female body during the various
stages of the cycle are the object of interest of researchers from many fields of medicine.
Erected following research questions: whether there is a relationship between the phase of the menstrual cycle and
physical capacity? Does physical activity affect the results achieved in the Beep Test? Is there a relationship between
the declared evaluation of physical performance and the results achieved in the intermediate exercise test?
The study included 65 female students of the Silesian Medical University in Katowice. The average age was 20.65
(min 18, max-28). The study used indirectly test of physical capacity Beep Test and used an original questionnaire.
Statistical analysis included descriptive statistics and performance linear correlations using Statistica12.
The negative correlation (rxy= -0.478) significantly (p
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Wpływ połączenia suplementacji żywieniowej z ćwiczeniami oporowymi na osoby
starsze

Combined effects of nutritional supplementation and resistance exercises in geriatric patients
Cieślik Katarzyna,
AWF Kraków
Świergoń Marika,
AWF Kraków
Kabata Anna,
AWF Kraków
AWF Kraków
Szczygielska-Babiuch Anna,
Sikorski Tomasz,
AWF Kraków
Żak prof. nadzw. dr hab. Marek, AWF Kraków

Wstęp: Pacjenci geriatryczni cierpią z powodu upośledzenia wydolności i sprawności funkcjonalnej. Są to
osoby powyżej 65 roku życia, chorujące na choroby przewlekłe. Osoby starsze mają ograniczoną
sprawność funkcjonalną, występują u nich zaburzenia poznawcze, co więcej są często źle odżywiani.
Stan ten w konsekwencji prowadzi do uzależnienia się od osób trzecich.
Cel pracy: Ustalenie sposobów poprawy sprawności funkcjonalnej w życiu codziennym u pacjentów
geriatrycznych przez specjalnie dobrane ćwiczenia połączone z suplementacją diety.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 91 osób (70 kobiet, 21 mężczyzn; średni wiek to 81 lat). 42
osoby były objęte opieką pielęgnacyjną, a reszta badanych była pacjentami oddziału geriatrycznego.
Badanie jakie przeprowadzono to badanie z randomizacją, podwójnie zaślepione oraz z grupą kontrolnąplacebo. 7-tygodniowe badanie kliniczne, w którym pacjenci zostali losowo przydzieleni do czterech grup.
Osoby należące do dwóch pierwszych grup wykonywały ćwiczenia oporowe natomiast, zadaniem dwóch
kolejnych grup było wykonywanie ćwiczeń strukturalnych. Oba schematy ćwiczeń realizowane były w
powiązaniu z suplementacją diety lub placebo. Cykl Ćwiczeń trwał 5 dni w tygodniu, natomiast
suplementacja żywieniowa trwała 7 dni w tygodniu. Badanych podzielono na cztery grupy: grupa I ćwiczenia oporowe w połączeniu z suplementacją żywieniową , Grupa II - ćwiczenia oporowe w połączeniu
z placebo, grupa III – strukturalne ćwiczenia w połączeniu z suplementacją oraz grupa IV - ćwiczenia
strukturalne w połączeniu z placebo. W każdej z grup ćwiczenia trwały 45 min. Sesja ćwiczeń odbywała
się 5 razy w tygodniu. Stan fizyczny i psychiczny badanych oceniano za pomocą następujących testów:
MMSE MNA, ADL, IADL, Tinetti Poma, 6 MW. Została również zbadana siła mięśniowa.
Wyniki: W grupie III i IV (ćwiczenia strukturalne) odnotowano poprawę mobilności natomiast, została
zwiększona siła mięśniowa w grupie I i II (ćwiczenia oporowe). W grupie I i III (suplementacja
odżywcza)zawartość Ca ++ w krwioobiegu zwiększyła się o 12%.
Wnioski: Wartości odżywcze w suplementacji diety pomagają przywrócić równowagę żywieniową u osób
zagrożonych niedożywieniem oraz podwyższają Ca ++ w krwiobiegu. Ponadto, składniki odżywcze
wpływają na lepsze wykonywanie poszczególnych ćwiczeń wpływających na siłę mięśniową, co prowadzi
do zwiększenia możliwości funkcjonalnych.
Słowa kluczowe: geriatria, suplementacja żywieniowa, ćwiczenia z oporem, ćwiczenia strukturalne

Background: Geriatric patients suffer from impaired functional capacity. They are usually over 65, disadvantaged with
chronic illnesses, physical impairment and/or cognitive impairment, and frequently inadequate nutritional intake. Those
problems consequently make them dependent on other persons in their routine daily tasks.

Aim of study: to establish simple and cost-effective ways of improving functional activity of daily living in the frail elderly
through a regimen of specifically structured exercises, combined with nutritional supplementation.
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Methods: The study covered a group of 91 persons (70 female, 21 male; mean age 81 years). Forty-two of them were
nursing home residents and the rest were geriatric ward patients. The study was designed as a randomised, doubleblind, placebo controlled, 7-week clinical trial, in which the subjects were randomly assigned either two discrete types
of resistance exercises regimens incorporating elements of balance and multi-sensory training: either in separately two
types of the structured standard exercises; both regimens pursued in conjunction with either multi-nutrient or placebo
supplementation. Exercise regimen took 5 days a week, although nutritional supplementation lasted 7 days a week.
The subjects were split into four groups: Group I - resistance exercises combined with supplementation, Group II resistance exercises combined with placebo, Group III - structured exercises combined with supplementation, and
Group IV - structured exercises combined with placebo. Each group pursued a 45 min. exercise session 5 times
weekly. The subjects’ physical and mental condition was assessed by the following tests: MMSE, MNA, ADL, IADL,
Tinetti POMA, 6MW; their muscle strength was also evaluated.

Results: In Group III & IV (structured exercises) improvement in mobility was noted, while enhanced muscle strength
was observed in Group I & II (resistance exercises). In Group I & III (nutritional supplementation) Ca++ content was
found increased by 12%.

Conclusion: Nutritional supplementation helps restoring nutritional balance in persons at risk of malnutrition and
accounts for higher Ca++ content in the bloodstream. Furthermore, resistance exercise regimen improves individual
muscle strength, but at the same time fails to improve overall functional capabilities. Improvement of individual muscle
strength is not sufficient to facilitate effective restoration of individual functional capabilities, as it is not readily
convertible into a higher IADL score.

Key words: geriatrics, nutritional supplementation, structured exercises, resistance exercises.
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Wpływ zabiegów fizykoterapeutycznych na poziom ucieplenia skóry części twarzowej
czaszki

Stępniak Barbara,
Strzelecka Paulina,
Skomro Piotr,
Kubala Elżbieta,
Kijak Konrad,
Lietz – Kijak Danuta,

Influence of physiotherapy procedure on warmth level of craniofacial skin
SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Zabrzu
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie

WSTĘP: Leczenie stomatologiczne może wiązać się z wystąpieniem powikłań, zwłaszcza dotyczy to
zabiegów inwazyjnych takie jak operacje ortognatyczne czy też ekstrakcje. W takich sytuacjach oprócz
zwyczajowego stosowania farmakoterapii stomatologom z pomocą przychodzi fizjoterapia. Wdrożenie
zabiegów fizykalnych do rehabilitacji po zabiegowej pozwala na szybszą
i efektywniejszą rekonwalescencję pacjenta.
CEL PRACY: Podjęto się oceny zmiany poziomu ucieplenia powłok skórnych na części twarzowej czaszki
po zastosowaniu terapii czynnikiem fizykalnym w postaci pola magnetycznego skorelowanego ze światłem
czerwonym R, podczerwonym IR lub mieszanym RIR a także samym światłem spolaryzowanym.
MATERIAŁY I METODY: W badaniu wzięło udział 150 osób. Podzielono ich na podstawie randomizacji
prostej na 4 grupy badawcze i grupę kontrolną. Pacjenci znajdujący się w grupach badawczych zostali
poddani działaniu magnetoledoterapii łączącej pole magnetyczne ze światłem o różnej długości (R, IR,
RIR) lub światłem spolaryzowanym. W grupie kontrolnej zastosowano wyłącznie pole magnetyczne.
Aplikacji czynników dokonywano we wcześniej określonych miejscach na powierzchni skóry w okolicy
twarzoczaszki. Do kontroli zmiany ciepłoty skóry w miejscu aplikacji wykorzystano dwie metody, termometr
laserowy Cason CA 380 oraz kamerę termowizyjną Fluke Ti 400 60 Hz. Pomiaru temperatury dokonywano
przed i po aplikacji czynnika świetlnego. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej.
WYNIKI: Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała że zastosowanie czynnika fizykalnego za równo
w postaci samego pola magnetycznego jak i w połączeniu go ze światłem powoduje zwiększenie
temperatury na powierzchni skóry w miejscu aplikacji. Największe ocielenie wykazano podczas terapii
światłem spolaryzowanym. Natomiast najmniejszy wzrost temperatury wykazano w przypadku
zastosowania aplikatora eliptycznego.
INTRODUCTION: Dental treatment may be associated with the occurrence of complications, especially applies to
invasive procedures such as orthognathic operations or extractions. In such situations, in addition to the usual use of
drug therapy, physiotherapy comes with the help for dentists. Implementation of physical treatments for rehabilitation
after the treatment allows for faster and more effective patient convalescence.
AIM OF STUDY: Undertaken to assessment of changes in of warming layers of skin on the facial part of the skull
following treatment physical factor in the form of the magnetic field correlated with the red light R, infrared IR or mixed
RIR and the polarized light.
MATERIAL AND METHODS: The study involved 150 people. They were divided on the basis of a simple randomized
to 4 study groups and the control group. Patients located in study groups were subjected to the action of a magnetic
field coupling magnetoledoterapii with light of a different length (R, R, RIR) or polarized light. In the control group only
applied magnetic field. Application factors made at predetermined locations on the surface of the skin in the facial area.
To change control warmth of the skin the point of application uses two methods, laser thermometer Cason CA 380 and
the infrared camera Fluke Ti 60 400 Hz. Temperature measurement carried out before and after the application of the
factor light. The obtained data were statistically analyzed.
RESULTS: Statistical analysis showed that the application of both the physical form of the magnetic field, as it in
combination with light to increase the temperature on the surface of the skin the point of application. The highest
temperature rise was demonstrated during treatment with polarized light. The lowest temperature increase has been
demonstrated by the use of an elliptical applicator.
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Programy fizjoterapeutyczne zwiększające u osób starszych ich indywidualne zdolności
do samodzielnego podnoszenia się po upadku.

Physiotherapy programmes in enhancing in the elderly their individual capabilities for coping unassisted after an
incidental fall
Sikorski Tomasz,
AWF Kraków
Kabata Anna,
AWF Kraków
Szczygielska-Babiuch Anna,
AWF Kraków
Ćieślik Katarzyna,
AWF Kraków
Świergoń Marika,

Streszczenie
Programy fizjoterapeutyczne zwiększające u osób starszych ich indywidualne zdolności do samodzielnego
podnoszenia się po upadku.
Wstęp. Celem badania była ocena wyników programów fizjoterapeutycznych dla poprawy indywidualnych
zdolności radzenia sobie po upadku u osób starszych.
Metody. Badaniami objęto 80 osób w wieku 80-95 lat, które doznały dwóch lub więcej upadków w ciągu
jednego miesiąca. Badanych podzielono losowo na dwie grupy. Grupa I realizowała program składający
się z tradycyjnych ćwiczeń fizycznych oraz konwencjonalnych metod nauczania. Grupa II realizowała
program tradycyjnych ćwiczeń fizycznych połączonych z metodą ruchów wstecznych. Programy były
realizowane przez 8 tygodni. Przed i po programach dokonano oceny za pomocą testu Pileta i Swine’a
oraz analizy do samodzielnego podnoszenia się osób starszych po ewentualnym upadku.
Wyniki. Tylko grupa II (tradycyjne ćwiczenia oraz metoda ruchów wstecznych) wykazała znaczną poprawę
indywidualnych zdolności radzenia sobie po przypadkowym upadku, czyli 15-26% badanych.
Wnioski. Fizjoterapeutyczny schemat według metody ruchów wstecznych okazał się znacząco skuteczny
w nauczaniu, jak radzić sobie po przypadkowym upadku. Ta metoda może być stosowana w celu
zapobiegawczym u pacjentów starszych, z dużym ryzykiem upadku. Zmiana pozycji leżącej do stojącej
sprawia największą trudność dla osób starszych.
Słowa kluczowe: geriatria, upadki, metoda ruchów wstecznych.
Summary
Physiotherapy programmes in enhancing in the elderly their individual capabilities for coping unassisted after an
incidental fall
Background. The present study aimed to evaluate the results of physiotherapy programmes for improving the
individual capability for coping after an incidental fall in the elderly.
Methods. The 8-week study covered 80 fallers who had sustained more than one fall within 1 month (age range: 80-95
years) randomly split into the two study groups. Group I followed a physiotherapy programme (standard physical
exercises and conventional teaching method). Group II took part in standard physical exercises combined with the
backward-chaining method. Individual capability of coping after an incidental fall was additionally assessed with the aid
of the Pilet and Swine test, which was conducted before and after the study.
Results. Only Group II (Standard exercises + backward chaining method) showed a significant improvement of
individual capability for coping after an incident fall, i.e. 15-26% of the subjects.
Conclusions. Physiotherapeutic regimen following the backward-chaining method proved appreciably effective in
teaching how to cope after an incidental fall. This method may be applied as a preventive component in the elderly
patients exposed to fall-risk. Getting up from supine position presents the greatest difficulty for the elderly.
Key words: geriatrics, falls, backward chaining method
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Ocena efektywności automasażu w redukcji bólu menstruacyjnego kobiet.
Evaluation of the effectiveness of self-massage in dysmenorrhea

Dobrzycka Anna,

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wprowadzenie. Pierwotny ból menstruacyjny dotyczy około 45-95% kobiet od 20-25 roku życia. Metodą
nieinwazyjną w jego redukcji poprzez rozluźnienie mięśni jest masaż. Dzięki niemu dochodzi do
normalizacji napięcia struktur oraz przywrócenie poprawnego ukrwienia w obrębie miednicy mniejszej.
Cel. Badanie miało na celu sprawdzenie przydatności automasażu w redukcji pierwotnego bólu
menstruacyjnego.
Materiał i metody. Spośród 180 studentek za pomocą ankiety wstępnej zakwalifikowano do badań 34
kobiety w wieku 19-30lat. Do oceny przed i po terapii użyto kwestionariusza jakości snu Pittsburgh oraz
wizualno-analogową skalę bólu (VAS). Kobiety z grupy eksperymentalnej przez dwa cykle menstruacyjne
wykonywały automasaż tensegracyjny kilka dni przed wystąpieniem krwawienia. Do oceny różnic między
zmiennymi zastosowano test t-Studenta oraz jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA).
Wyniki. Po zastosowaniu automasażu istotne statystycznie okazało się zmniejszenie odczuwania bólu
(p=0,001) oraz ilości dni z bólem (p=0,007) w grupie eksperymentalnej. Mediana w grupie
eksperymentalnej przed terapią wynosiła w wizualno-analogowej skali bólu 6, a po terapii 2. W obrębie tej
grupy różnicę zauważono u wszystkich kobiet z wyjątkiem jednej. Dodatkowo dokonano trzeciego pomiaru
w celu sprawdzenia czasu trwania efektu automasażu. Wynik średniego bólu i ilości dni z bólem po
przedłużeniu był wyższy niż w drugiej ocenie, jednak istotnie niższy niż przed eksperymentem. Istotność
wynosiła odpowiednio do oceny bólu p=0,002 oraz ilości dni p=0,03. Ocena jakości snu w grupie
eksperymentalnej była znamiennie lepsza (p=0,04), niż przed zastosowaniem terapii.
Wnioski. Automasaż redukuje pierwotny ból menstruacyjny kobiet i może być stosowany jako forma
autoterapii wspomaganej. Wpływa również korzystnie na jakość snu.
Słowa kluczowe: masaż, bolesna miesiączka, fizjoterapia
Background. Primary menstrual pain affects approximately 45-95% of women between 20-25 years of age. A noninvasive method in reducing menstrual pain by relaxing muscle tension is massage. It brings the structural tension to
normal levels and restores correct blood flow in the pelvic region.
Aim of the study. The aim of this study was to test the usefulness of self-massage in reducing the primary menstrual
pain.
Materials and Methods. Out of 180 female students, 34 women aged 19-30 were qualified for the study with the use of
a survey. Pittsburgh Sleep Quality Index questionnaire and visual analog pain scale (VAS) were used for the
assessment before and after the therapy. Women in the experimental group performed tensegration self massage a
few days before the onset of bleeding for two menstrual cycles. Results were analyzed using Student's t test and oneway analysis of variance (ANOVA).
Results. Applying the self-massage statistically proved to significantly reduce the perception of pain (p=0.001) and the
number of days with pain (p=0.007) in the experimental group. Within this group, the difference was noted in all
participants except one. In addition a third measurement was taken In order to assess the duration of the effect.The
result of the average pain and number of days of pain after the extension was higher than in the second evaluation,
but significantly lower than before the experiment. The significance was in accordance with the evaluation of pain,
p=0.002 and number of days p=0.03. Evaluation of the quality of sleep in the experimental group was significantly
better (p = 0.04) than before treatment.
Conclusions. Self-massage reduces primary menstrual pain in women and can be used as an assisted form of selftherapy. It improves the quality of sleep.
Key words: massage, dysmenorrhea, physical therapy
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Kontrolowane odciążenie pacjenta podczas terapii FED
Controlled weight relief and analyze of the patient during the FED-therapy

Lieberknecht Tilman,
Krüger Paula,
Heinke Andreas,
Malberg Hagen,
Śliwiński Zbigniew,
Śliwiński Grzegorz,

Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Physiotherapy Centre in Zgorzelec, UJK Kielce, Poland
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany

Eine Verkrümmung der Wirbelsäule nach rechts oder links in der Frontalebene des Patienten wird
Skoliose genannt. Für eine erfolgreiche Therapie der Krankheit ist eine frühzeitige Erkennung wichtig. Für
die Behandlung gibt es operative und nicht-operative Methoden. Eine nicht-operative Behandlung ist die
von Professor Santos Sastre Fernández entwickelten gerätegestützte FED-Therapie zur Behandlung von
Kindern und Jugendlichen. Die Abkürzung FED steht für Fixation, Elongation und Derotation.
Durch die Verkrümmung der Wirbelsäule kann es zu einer Ungleichverteilung des Gewichtes auf die Füße
kommen. Mit dieser Therapie beschäftigt sich derzeitig eine Arbeitsgruppe an der TU Dresden. Mit einem
Wii Balance Board (WBB) kann diese Ungleichverteilung während der Therapie gemessen werden. Das
WBB arbeitet mit vier Dehnmessstreifen in den Ecken. Dadurch lassen sich sowohl das Gewicht als auch
der Schwerpunkt messen.
Die Eigenschaft der Gewichtsmessung wird ebenso für eine Erweiterung des FED-Geräts genutzt. Bisher
wird der Patient über ein Seilsystem im Bereich des Oberkörpers entlastet. Der Grad der Entlastung wird
vom Therapeuten nach Gefühl und Erfahrung durchgeführt. Nach Professor Sastre soll der Patient um
80% seines Körpergewichtes entlastet werden, um die besten Therapieergebnisse zu erhalten. Um diesen
Wert exakt einzustellen, wird in dieser Arbeit ein Regelsystem mit Gewichtssensor und Motorsteuerung
entworfen.
Die Ergebnisse aus den Messungen des WBB sollen als Eingangsparameter für ein Feedback- und
Expertensystem dienen.
A distortion of the spine to the left or right is called scoliosis. A detection in an early stage is important for the
possibility of a successful treatment. You can treat them in an operative or non-operative way. The FED-system
developed by Santos Sastre Fernández is a non-operative way to treat children and teenager. FED means fixation,
elongation and derotation.
Through the distortion from the spine a displacement of the center of pressure (COP) is possible. The TU Dresden
started a research to detect this displacement. With a Wii Balance Board (WBB) it is possible to measure the COP
during the therapy. The WBB uses four strain gauge to measure the weight and COP.
This additional feature can be used to improve the FED therapy. Until now the patient is lifted up by a rope system.
How far the patient is pulled depends on the therapist experience and feelings. Santos Sastre recommend to relieve
the Patient by 80% of his own weight to get the best results. To achieve this, ambition a new control circuit with a
sensor and motor will be developed.
The results of this measurement should provide parameter for a new feedback- and expert system.
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Rozwój i implementacja algorytmów sterujących napędem pneumatycznym w celu
redukcji energii

Design and implementation of algorithm to regulate and minimize the air consumption of a pneumatic system
Schudt Elisabeth,
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Krüger Paula,
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Heinke Andreas,
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Malberg Hagen,
Śliwiński Zbigniew,
Physiotherapy Centre in Zgorzelec, UJK Kielce, Poland
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Śliwiński Grzegorz,

Skoliose ist die seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule in der Frontalebene. Zur Behandlung der Skoliose
gibt es operative und nicht-operative Methoden. Eine nicht-operative und zusätzlich geräteunterstütze
Behandlungsmethode ist die FED-Therapie. Die Abkürzung FED bedeutet Fixation, Elongation und
Derotation. Der Patient wird dabei mit Hilfe von Becken- und Rumpfstützen fixiert. Die Wirbelsäule wird mit
einem Korsett, welches an einer Seilwinde befestigt ist, gestreckt. Die Derotation erfolgt mit einem
pneumatischen Pusher, der die Wirbelsäule in die physiologisch richtige Lage drückt. Der Pusher wird
über ein pneumatisches System ein- und ausgefahren. Dieses besteht aus einem doppelwirkenden
Zylinder, zwei Drosselventilen zur Regulierung der Druckluftgeschwindigkeit, zwei Entlüftungsventilen,
zwei Wegeventilen und einem Kompressor. Bei dem aktuellen Gerät kommt es zu Problemen am Pusher
verursacht durch die Regelung des pneumatischen Systems. Die Kolbenstange bewegt sich ruckartig an
den Patienten heran. Für eine effektive Behandlung benötigt man einen bestimmten Therapiedruck. Dieser
wird vom Therapeuten vorgegeben. Der gewünschte Therapiedruck wird von dem gegenwärtigen System
nicht kontinuierlich gehalten. Die Ursache hierfür liegt in der Regelung des pneumatischen Systems. Das
aktuelle System hat einen hohen Verbrauch an Druckluft. Dadurch springt der Kompressor häufig an und
erzeugt dabei eine hohen Lautstärkepegel. Diese Probleme führen zu einer unangenehmen und
inkonsequenten Therapie für den Patienten unter hoher Lautstärkebelastung. In dieser Arbeit soll eine
Reglung entwickelt werden, die eine flüssige Bewegung beim Ein- und Ausfahren des Zylinders erzeugt,
den Therapiedruck kontinuierlich an den Solldruck anpasst und einen verringerten Druckluftverbrauch
aufweist. Für eine stetige Druckanpassung wird ein Proportionalventil benutzt. Zur Entwicklung eines
geeigneten Reglers muss zuerst das neue pneumatische System analysiert und der Regler darauf
abgestimmt werden. Die neue Regelung soll anhand eines Prototyps durch Experimente validiert werden.
Der Therapiedruck wird am Proportionalventil gemessen und soll zusätzlich mit zwei Drucksensoren
erfasst werden. Bei den Experimenten können folgende Parameter variiert werden: Regeleinstellung des
Proportionalventils, Solldruck vom Therapeuten, Abstand vom Patienten zum Pusher und die
Schlauchlänge im pneumatischen System. Zum Schluss soll ein patientenschonendes, leicht bedienbares
und präzises pneumatisches System vorliegen, das in das bestehende FED-Therapiegerät eingebaut
werden kann.
Scoliosis is the lateral curvature of the spine in the frontal plane. Operative and non-operative methods exist for the
treatment. One of a non- operative and device supported treatment is the FED therapy. The shortcut FED stands for
Fixation, Elongation and Derotation. During the therapy the patient is stabilized with nonstructural escarpment/ pelvis
fixation. To perform the elongation the patient is attached to a lifting system using a special harness. To correct the
Scoliosis a tunable force is applied on the apex of the deformation curvature. There are many problems with the
pneumatic system to pressurize the force to the thorax of the patient. The pneumatic system consists of a doubleacting cylinder, two valves to manipulate the air pressure speed, two valves for moving the piston, one filter valve, two
ventilation valves and an air compressor. During the run-in and getting out of the cylinder piston the movement is jerky
because of the stick-slip effect. Also, the force of the piston doesn´t come up to the needed force specified by the
therapist. During the whole therapy the force is not continually equal. The system needs a lot of air pressure. To
produce compressed air the compressor often starts running and generates a high sound level. This problems result in
an awkward and inexact therapy with a high sound strain. Therefore the task is to develop a regulation for the
pneumatic system to solve the problems and create a system with a flowing alternate movement, a continuous
adaption of the set pressure and lower loss of pressure. For a constant pressure adaption a proportional valve will be
used. The development of a suitable regulation requires a system analysis to modulate the control unit. There are
three methods of solving a regulation: to build a mathematical model with Laplace equation, to create a simulation and
to arrange an experimental prototype. The new regulation needs to be verified by experiments on a breadboard. The
continuous pressure rating is possible to be recorded at the proportional valve and the two pressure sensors next to
the cylinder. To record the movement of the piston there is an additional path sensor at the cylinder. The system
enables to vary the regulation, the set pressure, the distance of the patient to the cylinder and the length of the
pressure tube. The experiments show the influence of the choice of the controller and independence of the regulation
from the variable parameters. The readjustment of the proportional valve needs to be verified by imitation of the
patient’s motion during the therapy. The latest experiment shows the influence of the new system with the suitable
regulation at proportional valve of the air consumption. At the end the new system assures an exact and gentle
therapy for the patient.
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Zastosowanie terapii punktów spustowych i metody Kinesiotaping w zaburzeniach
czynnościowych układu ruchowego narządu żucia
Application of trigger points therapy and Kinesiotaping method in functional disorders of the masticatory motoric
system
Kopacz Łukasz,
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Gronwald Barbara,
Kijak Edward,
Ciosek Żaneta,
Grzegocka Marta,
Lietz- Kijak Danuta,

Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie

Wstęp: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia uznawane są już nie tylko za
medyczny, ale za globalny problem społeczeństwa XXI wieku. Czynniki stresogenne pojawiające się coraz
częściej w funkcjonowaniu człowieka na co dzień, sprzyjają występowaniu i nasilaniu się omawianego
problemu.
Cel: Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu terapii punktów spustowych i metody
Kinesiotaping na ruch odwodzenia żuchwy wśród pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu
ruchowego narządu żucia.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w Samodzielnej Pracowni Propedeutyki
i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie. Grupę badaną stanowiło 44 pacjentów z
zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia. Podzielono ich losowo na dwie podgrupy.
Jedną z nich poddano terapii punktów spustowych, natomiast drugą grupę objęto leczeniem za pomocą
metody Kinesiotaping.
Wyniki: Przeprowadzone badania wykazują, iż obie metody działają rozluźniająco w przebiegu silnych
napięć mięśniowych, które niemal zawsze towarzyszą zaburzeniom czynnościowym układu ruchowego
narządu żucia. W obu grupach zakres odwodzenia żuchwy uległ poprawie. Porównując wyniki między
grupami, odnotowano większą poprawę po przebytej terapii w grupie objętej metodą Kinesiotaping.
Wnioski: Terapia punktów spustowych i aplikacja Kinesiotapingu spowodowały poprawę w zakresie funkcji
stawów skroniowo- żuchwowych. Ponadto bardzo ważnym aspektem w działaniu obu metod jest korzystny
wpływ na samopoczucie chorego, a tym samym efektywność jego funkcjonowania w życiu codziennym.
Introduction: Functional disorders of the masticatory system are recognized not only for medical but also the global
problem of the society of the 21st century. Stress factors occurring more and more frequently in the human everyday
functioning favor the occurrence and escalation of the problem.
Aim of study: Aim of the research was to evaluate the effect of the trigger points trigger points and Kinesiotaping
method on the movement of abduction of the mandible among patients with functional disorders of the masticatory
system
Material and methods: The study was carried out in an Independent Laboratory of Propaedeutics and Dental
Physicodiagnostics of Pomeranian Medical University in Szczecin. Study group consisted of 44 patients with functional
disorders of the masticatory system. They were divided randomly into two groups. One of them was treated with
trigger points therapy, and the second group included treatment with a Kinesiotaping method.
Results: Conducted studies show that both methods work relaxants in the course of severe muscle tension that almost
always accompanied by dysfunction of the masticatory system. In both groups the scope of the abduction of the
mandible has improved. Comparing the results between the groups greater improvements was reported after the
therapy in the Kinesiotaping group.
Conclusions: Trigger point therapy and application of kinesiotaping resulted in an improvement in the function of the
temporomandibular joints. Furthermore, a very important aspect of both methods are positive impact on the patient
comfort and thus the effectiveness of his functioning in everyday life.
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Charakterystyka aktywności fizycznej studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o
Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Characteristics of physical activity of students School of Medicine at the Faculty of Medicine of Jan Kochanowski
University in Kielce
Markowski Kamil,
Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Celem pracy była charakterystyka aktywności fizycznej studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zależności od płci oraz środowiska zamieszkania.
Materiał i metodyka badań
Badania ankietowe przeprowadzono w roku akademickim 2015/16. Grupa badawcza liczyła 96 osób,
wśród których było 56 kobiet (58,3%) i 40 mężczyzn.(41,7%)
Wyniki badań i wnioski
Wśród wielu propozycji spędzania czasu wolnego badani częściej wybierali bierne formy wypoczynku:
oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, spotkania ze znajomymi oraz czytanie literatury. Wśród
aktywnych form dominowały: jazda na rowerze, spacer, pływanie, jogging, wśród mężczyźni dodatkowo
zajęcia na siłowni oraz gry zespołowe.
Najczęstszą przyczyną niedostatecznej ilości aktywności fizycznej w czasie wolnym, w opinii badanych,
okazał się brak wytrwałości i samodyscypliny, następnie brak czasu oraz zmęczenie.
Mężczyźni częściej niż kobiety byli aktywni fizycznie. Wyższy poziom aktywności fizycznej
charakteryzował mieszkańców miast.
The aim of the work was to characterize the physical activity of students School of Medicine at the Faculty of Medicine
of Jan Kochanowski University in Kielce depending on sex and living environment.
Materials and methods of research
The research was conducted in the academic year 2015/16. The research group consisted of 96 people, among whom
there were 56 women (58.3%) and 40 men (41.7%)
Results and conclusions
Among the many proposals for leisure respondents favoring passive forms of recreation: watching TV, surfing the
Internet, meeting friends and reading literature. Among the active form predominated: cycling, walking, swimming,
jogging, among men also classes in the gym and team games.
The most common cause of insufficient physical activity during free time was lack of perseverance and self-discipline,
followed by lack of time and fatigue.
Men more often than women were physically active. Higher levels of physical activity characterized by urban residents.

-69-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
59

Zgięcie boczne i ruchomość przejścia piersiowo-lędźwiowego u zawodników kajak polo.
Lateral flexion and the mobility thoracolumbar junction of canoe polo players.

Grygierzec Ewa,
Śmieciuch Ewa,
Szczotka Małgorzata,
Bajerska Izabela,
Mędrak Anna,
Plaskacz Paweł,
Łosień Tomasz,

Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Koło Naukowe przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Opiekun Koła Naukowego przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kajak polo jest zespołową dyscypliną sportu wodnego. Nadrzędnym celem jest zdobywanie punktów
odbywające się przez umieszczenie piłki ręką lub wiosłem w bramce przeciwnej drużyny.

Celem niniejszej pracy było odpowiedzenie na pytanie : Czy ruchomość w stawie ramiennym u kajakarzy
polo ma związek z zakresem zgięcia bocznego przejścia Th-L kręgosłupa.
Zawarte w prezentacji informacje mają na celu wykazać, że asymetryczna praca ramion oraz jej zakres
wpływają na wynik zgięcia bocznego kręgosłupa.
W badaniu uczestniczyło 26 osób uprawiających sport od przynajmniej 2 lat. Została wykorzystana
autorska ankieta składająca się z 15 pytań dotyczących m.in. wieku, czasu uprawiania tej dyscypliny oraz
lateralizacji. Dokonano pomiarów zakresów ruchomości w stawie ramiennym oraz zgięcia kręgosłupa w
płaszczyźnie czołowej testem wg.Molla-Wrighta. Przeprowadzono analizę statystyczną przy pomocy
statistica12, wykonano analizę opisową oraz korelację liniową.
Otrzymane wyniki wykazały, że ograniczenie ruchomości w stawie ramiennym wiąże się ze zwiększeniem
zakresu zgięcia bocznego. Może to sugerować, że w kajak polo deficyt ruchomości ramienia jest
kompensowany przez zgięcie kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej. Jednocześnie może to być związane z
asymetryczną pracą ramion przy uwzględnieniu umiarkowanej oraz słabej zależności między zakresami
zgięcia oraz zgięcia horyzontalnego po prawej stronie (dominującej) względem zakresów zgięcia
bocznego na prawą i lewą stronę.
Słowa kluczowe: kajak polo, przejście piersiowo-lędźwiowe, zgięcie boczne
Canoe polo is a team water game. The main aim is to get points by placing the ball in opponents goal by using hands
or paddle.
The purpose of this study was to answer the question: Is the mobility of the shoulder joint in a canoe polo is associated
with lateral flexion in thoracolumbar junction?
The informations contained in this presentation are intended to demonstrate that asymmetric work of shoulder and its
range of motion affected on the mobility of lateral flexion of the spine.
The study included 26 people who played canoe polo for at least two years. An original questionnaire was used which
contained 15 questions concerning, e. g age, training experience and lateralization. Measurement ranges of motion
contained the mobility of the shoulder and the lateral flexion in the frontal plane made with the test Moll – Wright.
Statistical analysis was made by using statistica12, descriptive analysis and linear correlation.
The results showed that the limited mobility in the shoulder joint is associated with an increased range of lateral flexion.
This may suggest that in canoe polo reduced mobility of the arm is compensated by flexion of the spine in the frontal
plane. At the same time it can be associated with an asymmetric movement of the arms, taking into account the
moderate and weak relationship between ranges of flexion and horizontal flexion on the right side (dominating), to the
ranges of lateral flexion to the right and left.
Keywords: canoe polo, thoracolumbar junction, lumbar flexion
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Znaczenie współpracy fizjoterapeuty z dentystą w leczeniu pacjentów z zaburzeniami
czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia – badanie ankietowe

The improtance of cooperation between phisiotherapist and dentist in treatment of patient with functional disorders of
the masticatory system -questionnaire survey
Grzegocka Marta,
Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Samodzielna Pracownia Propedeutyki i
Jedliński Maciej,
Kijak Konrad,
Kopacz Łukasz,
Lietz – Kijak Danuta,

Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu
Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Samodzielna
Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie

Wprowadzenie: Prawidłowe funkcjonowanie stawu skroniowo- żuchwowego zależy od sprawności nie
tylko układu stomatognatycznego, lecz przede wszystkim mięśniowo-powięziowego, kręgosłupa, trzewi i
pozostałych stawów naszego ciała. Szeroki zakres objawów ze strony układu stomatognatycznego,
powodujący przykre dolegliwości bólowe oraz psychiczne, determinuje pacjentów do szukania pomocy
u wielu specjalistów, w tym m.in. laryngologa, neurologa czy fizjoterapeuty. Pacjent ma szansę na
wyleczenie tych dolegliwości zdrowotnych, pod warunkiem pracy całego zespołu rehabilitacyjnego w
postaci: stomatologa, fizjoterapeuty czy też psychologa i logopedy specjalizujących się w dysfunkcjach
narządu żucia.
Cel: Celem badania było określenie potrzeb nawiązania współpracy pomiędzy fizjoterapeutą i lekarzem
dentystą, w procesie leczenia pacjentów z zaburzeniami
w stawie skroniowo – żuchwowym.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród grupy fizjoterapeutów

ze Szczecina. Zastosowanym narzędziem diagnostycznym był Kwestionariusz wywiadu, zawierający
szereg pytań dotyczących warunków i jakości nawiązywania współpracy z lekarzem dentystą, w zakresie
prowadzenia pacjentów skierowanych na zabiegi fizjoterapeutyczne, celem leczenia zaburzeń w układzie
stomatognatycznym.
Wnioski: Istniejące metody fizjoterapeutyczne, skracają czas choroby np. poprzez masaże, terapię
manualną (terapia punktów spustowych, mobilizacja, poizometryczna relaksacja mięśni), zabiegi fizykalne
(ultradźwięki, laser biostymulacyjny, krioterapia, światłoterapia, pole magnetyczne) oraz ćwiczenia
(relaksacyjne, stabilizacyjne, propriocepcji), które pacjent wykonuje pod okiem terapeuty, a potem sam w
domu. Osiągnięcie pozytywnych efektów leczenia pacjentów z zaburzeniami stomatognatyczymi wymaga
stałej współpracy lekarza dentysty i fizjoterapeuty. Tylko kompleksowe holistyczne podejście
diagnostyczno-terapeutyczne jest warunkiem skutecznego leczenia.
Introduction: Proper functioning of the temporomandibular joint mandibular depends on the efficiency not only of the
stomatognathic system, but primarily myofascial, spine, bowels and other joints of the body. The wide range of
symptoms stomatognathic system, causing unpleasant pain and mental health, determines the patient to seek help
from many specialists, including ENT specialist, neurologist
or physiotherapist. The patient has a chance to cure these health problems, provided the rehabilitation team
cooperation , specializing in dysfunctions of the masticatory system in the form of, ex.: dentist, physiotherapist or
psychologist and speech therapist .
Objective: The aim of this study was to determine the needs of cooperation between the physiotherapist and dentist, in
the treatment of patients with disorders of the temporomandibular - mandibular.
Material and Methods: The study was conducted among a group of physiotherapists from Szczecin. Used diagnostic
tool was interview questionnaire containing a series of questions concerning the conditions and quality of establishing
cooperation with
a dentist, in the conduct of patients referred for physiotherapy in order to treat disorders in the stomatognathic system.
Conclusions: Existing methods of physiotherapy, shorten the time of disease, eg.
By massage, manual therapy (therapy of trigger points, mobilization, postisometric muscle relaxation), physical
procedures (ultrasound, laser bio-stimulation, cryotherapy, light therapy, magnetic field) and exercise (relaxation,
stabilizing, proprioception), which the patient performs under the supervision of a therapist and then alone in the house.
To achieve positive treatment effects in patients with impaired stomatognatyczymi requires, constant cooperation
between dentist and physiotherapist. Only a comprehensive holistic diagnostic and therapeutic
is a prerequisite for effective treatment.
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Postoperative physiotherapy treatment following lung cancer surgeries to improve exercise capacity, health related
quality of life, and reduce further complications: A systematic review
Shareef Ravaah,
INTI International University
Swaminathan Narasimman,
INTI International University
In developed countries, cancer has been found to be the leading cause of death, while in developing countries, cancer
is the second leading cause of death. The global burden of cancer is increasing especially in developing countries due
to an increased popularity of a lifestyle that is associated with cancer such as smoking, lack of physical activity, and
poor dietary habits. Population aging and growth is also one of the risk factors, that however cannot be controlled or
modified.

Lung cancer and its treatments has significant detrimental effects on the exercise capacity. Patients with lung cancer
have decreased exercise capacity, which may be due to the tumors in the lung interfering with the mechanics of lung
and gaseous exchange. People with lung cancer can also adopt a sedentary lifestyle, due to dyspnoea and fatigue,
which can further contribute to the cardiovascular deconditioning. Treatments for lung cancer can also affect the
exercise capacity. Compared with the pre-operative values, the VO2 peak has been shown to be reduced by 13%
following lobectomy, and 28% following pneumonectomy. Furthermore, the functional loss of workload varies from 0%
to 12%, and from 15% to 42% after lobectomy and pneumonectomy respectively. Research has also found that
greatest loss of VO2 max is associated with resection of Left Upper Lobe. Another research which compared the
deterioration of physical activity levels following surgically and non-surgically treated NSCLC showed that patients who
underwent surgical treatment had decreased physical activity levels, which was inversely proportional to depression,
pain, and loss of appetite. Patients who underwent non-surgical treatment did not experience a decrease in physical
activity, however showed decreased functional capacity, fatigue, and dyspnea.

Physiotherapists play an important role in cancer treatment. For instance, exercise programs, and hydrotherapy has
shown to help manage arthralgia. Furthermore, breathing techniques such as pursed lip breathing, diaphragmatic
breathing, pacing, positioning has been proven to reduce breathlessness, while mild to moderate intensity aerobic
exercise and targeted strengthening exercises can help manage cancer related fatigue which is a complex, yet one of
the most common symptoms experienced by cancer patients. The UK Department of health recommends that adults
undergo a minimum of 150 minutes of physical activity of moderate intensity, and strengthening exercises at least 2
days per week.

Results of data analysis obtained from this study has the potential to contribute to physiotherapists knowledge in the
postoperative management of patients following cancer surgeries during the perioperative, and the postoperative
stages.
Results of this Systematic Review can also increase use of identified interventions among physiotherapists for treating
patients in the long term following cancer surgeries, and thus improve the quality of life in such patients.
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Termowizyjna ocena ewakuacji stanów zapalnych w obszarze twarzoczaszki
Thermal imaging estimation of evacuation of the inflammatory conditions in craniofacial area
Kijak Konrad,
SKN przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Gronwald Barbara,
Skomro Piotr,
Stępniak Barbara,
Lietz – Kijak Danuta,
Kucharzewski Marek,

Zabrzu
SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

WSTĘP: Termowizja jest metodą badawczą, polegająca na zdalnej i bezdotykowej ocenie rozkładu
temperatury na powierzchni badanego ciała. Oparta Jest na obserwacji zapisu promieniowania
podczerwonego, emitowanego przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera
bezwzględnego i przekształceniu tego promieniowania w światło widzialne, czyli obraz.
Magnetoledoterapia jako zabieg fizykoterapeutyczny, znalazła wiele zastosowań w rehabilitacji powikłań
i leczeniu różnych jednostek chorobowych w stomatologii.
CEL PRACY: Termowizyjna ocena ewakuacji stanu zapalnego w obszarze części twarzowej czaszki po
fizykoterapeutyczny zastosowaniu magnetoledoterapii.
MATERIAŁ I METODY: Badanie kamerą termowizyjną wykonywano u 45 letniej pacjentki, która w celach
rehabilitacyjnych uczęszczała na zabiegi fizykoterapeutyczne magnetoledoterapii, celem regeneracji stanu
zapalnego zatok szczękowych. Zabiegi fizykalne z zastosowaniem pola elektromagnetycznego,
skojarzonego z wysokoenergetycznym światłem, wyemitowanym z diod LED wykonywano 1 raz dziennie
przez kolejnych 30 dni. Badania kamerą termowizyjną FLUKE Ti400 wykonywano przed zabiegiem
fizykoterapii oraz bezpośrednio po jego zakończeniu. Badanie kontrolne skuteczności terapii stanowiło
powtórzenie wykonanego przed leczeniem obrazowania w technice tomografii wolumetrycznej (CBCT),
oceniającego aktualny stan błony śluzowej zatok szczękowych.
WYNIKI: Zapisy rozkładu promieniowania podczerwonego, wykonane kamerą termowizyjną, dowiodły
sukcesywnego zmniejszenia się ucieplenia skóry w rzucie na zatoki szczękowe. Wyniki zostały
potwierdzone obrazowaniem tomografii wolumetrycznej i laserowym badaniem temperatury na
powierzchni skóry części twarzowej czaszki.
WNIOSKI: W termowizji obraz IR nie jest tożsamy z obrazem temperaturowym, ponieważ faktycznie
rejestruje się intensywność promieniowania podczerwonego a nie temperaturę. Na intensywność
rejestrowanego promieniowania IR, poza temperaturą, mają wpływ m.in. współczynnik emisyjności oraz
promieniowanie odbite od pacjenta. Tkanki miękkie są w dużym stopniu przezierne dla promieniowania
tzn., że nie rejestruje się tylko tego co dzieje się na powierzchni skóry, lecz obserwuje się częściowo
promieniowanie pochodzące z wnętrza.
INTRODUCTION: Thermography is a research method, which consists of remote and contactless evaluation of the
temperature distribution on the surface of the examined body. It is based on the observation of the record infrared
radiation emitted by any body whose temperature is above absolute zero and conversion of this radiation into visible
light- an image. Magnetoledotherapy as physiotherapy procedure, found many applications in rehabilitation of
complications and treatment of various types of diseases in dentistry.
AIM OF STUDY: Thermal evaluation of inflammation evacuation in the craniofacial area after physiotherapy use of
magnetoledotherapy.
MATERIAL NAD METHODS: Examination with thermal imaging camera was performed in 45 year old female patient
who attended for rehabilitation treatments of magnetoledotherapy, in order to regenerate inflammation of the maxillary
sinuses. Physical procedures using electromagnetic field associated with the high energy light broadcast from the
LEDs were performed once a day for 30 consecutive days. The study was carried out with thermal imaging camera
FLUKE Ti400 before and immediately after the physical therapy procedure. Routine checkup of the therapy
effectiveness was repeating, performed before the beginning of rehabilitation, CBCT examination, evaluating the
current state of the mucosa of the maxillary sinus.
RESULTS: Records of distribution of infrared radiation, made with thermographic camera, have shown gradual
decrease in the skin warmth in the projection on the maxillary sinuses. The results were confirmed by volumetric CT
imaging and laser examination of temperature on the surface of the craniofacial skin.

-73-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
CONCLUSIONS: In the thermography infrared image is not synonymous with a picture of temperature, because in fact
we register the intensity of infrared radiation and not the temperature. On the intensity of recorded IR radiation, in
addition to temperature, influence have among others the emissivity factor and the radiation reflected from the patient.
Soft tissues are highly translucent to the radiation. This means that we record not only what happens on the surface of
the skin, but also we partially observed radiation from the inside of the tissue.
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Squash to zdrowie?
Squash is health?
Alcer Magdalena,
Grygierzec Ewa,
Gajewski Mikołaj,
Jabłoński Karol,
Szefler-Derela Justyna,

Studenckie koło naukowe fizjoterapii przy zakładzie fizjoterapii katedry fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Studenckie koło naukowe fizjoterapii przy zakładzie fizjoterapii katedry fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Studenckie koło naukowe fizjoterapii przy zakładzie fizjoterapii katedry fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Studenckie koło naukowe fizjoterapii przy zakładzie fizjoterapii katedry fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach
Studenckie koło naukowe fizjoterapii przy zakładzie fizjoterapii katedry fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Squash jest stosunkowo nową dziedziną polskiego rynku sportowego. Jego specyfikacja opiera się
głównie na dynamicznych ruchach, często odbywających się w końcowym jego zakresie. Warunkuje to
większe ryzyko wystąpienia urazu jak również, późniejszych kompensacji w organizmie.
Celem pracy było określenie czynników mogących powodować zwiększenie urazowości wśród aktywnych
zawodników np. długotrwałe przerwy w treningach, rozgrzewka przed treningowa
Zbadano 44 zawodników ligowych: 7 kobiety i 37 mężczyzn w wieku między 18 a powyżej 45 roku życia.
Narzędziem badawczym była autorska ankieta składająca się z metryczki i pytań zamkniętych,
diagnozujący badany problem. Wykonano statystyki opisowe.
Żaden uraz nie był powiązany z długotrwałą przerwą od treningu.
Tylko jedna osoba która odpowiedziała, że nie praktykuje rozgrzewki przed treningowej miała incydent
urazowy.
Długotrwałe przerwy w treningu squash’a nie zwiększają poziomu urazowości. Rozgrzewka przed
treningowa nie wpływa na urazowość u graczy.
Squash is a relatively new branch of Polish sports field. Its specification is mainly based on dynamic movements, often
held at the end of its range. Which determines an increased risk of injury and compensations in the body.
The aim of the study was to determine the factors that may lead to increased injury rates among active players, eg.
long break in training, warm-up before training
The research group included: 44 league players: 7 women and 37 men aged between 18 and over 45 years of age.
No injury was not associated with long-term break from training. Only one person who said she does not practice
warm-up before training had a traumatic incident. The research tool was the original questionnaire consisting of closed
questions and specifications, indicating the problem studied. Descriptive statistics were performed.
Long-term break in training squash do not increase the level of injuries. Warming up before exercise does not affect
the traumas of players.
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Diagnostyka fizykalna próchnicy u dzieci 6-letnich z wykorzystaniem światła z zakresu
bliskiej podczerwieni

Physical diagnosis of dental caries in 6 years old children with the use of near infrared light
Strzelecka Paulina,
PhD Studies, Faculty of Medicine and Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin
Kubala Elżbieta,
PhD Studies, Faculty of Medicine and Dentistry, Pomeranian Medical University, Szczecin
Lisiecka- Opalko Krystyna,
Independent Laboratory of Propaedeutics and Dental Physicodiagnostics, Pomeranian Medical University,
Gronwald Helena,
Lietz – Kijak Danuta,

Szczecin
Independent Laboratory of Propaedeutics and Dental Physicodiagnostics, Pomeranian Medical University,
Szczecin
Independent Laboratory of Propaedeutics and Dental Physicodiagnostics, Pomeranian Medical University,
Szczecin

Wstęp: Ze względu na swoją budowę anatomiczną i histologiczną zęby mleczne są wyjątkowo narażone
na rozwój choroby próchnicowej. Ponadto charakteryzuje się ona szybszym przebiegiem oraz bardzo
ubogą symptomatologią. Wizyta dziecka
w gabinecie stomatologicznym bardzo często wiąże się dla niego ze znacznym stresem i strachem. W
pedodoncji szczególne miejsce powinna zajmować szybka
i precyzyjna diagnostyka próchnicy oraz odpowiednio dobrane postępowanie profilaktyczne.
Cel pracy: Porównanie fizykalnej metody diagnostyki próchnicy z zastosowaniem urządzenia DIAGNOcam,
wykorzystującego światło z zakresu bliskiej podczerwieni
z tradycyjną metodą wizualno - dotykową wśród dzieci 6- letnich.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 136 dzieci 6- letnich, uczęszczających do 1 klas szczecińskich
szkół podstawowych. Każdorazowo przed przystąpieniem
do badania, małych pacjentów i ich opiekunów dokładnie zapoznano z jego przebiegiem oraz uzyskano
świadomą pisemną zgodę rodzica na jego przeprowadzenie. W pierwszej kolejności przeprowadzano
badanie metodą tradycyjną, następnie zaś przy pomocy urządzenia DIAGNOcam. Oceny dokonano
poddając analizie zdjęcia wygenerowane przez aparat DIAGNOcam oraz wyniki otrzymane ze
standardowego badania stomatologicznego.
Wyniki: Wyniki badań przedstawiono w tabelach oraz zobrazowano wykresami, które uwydatniły większą
precyzyjność badania z zastosowaniem fizykodiagnostyki .
Wnioski: Aparat DIAGNOcam zapewnia szybką, bezstresową i dokładniejszą diagnostykę potrzeb
profilaktyczno- leczniczych małego pacjenta. Jest to metoda całkowicie bezpieczna dla dziecka. Umożliwia
także skuteczne podniesienie poziomu świadomości prozdrowotnej pacjentów i ich rodziców.
Introduction: Due to its anatomical and histological structure milk teeth they are extremely likely to develop an caries.
Furthermore decay in this teeth
is characterized by faster course and very poor symptomatology. Child visit in the dental office very often is associated
with considerable stress and fear.
In pedodontics special place should take rapid and precise diagnosis of caries and properly selected prophylactic.
Aim of study: Comparison of the physical methods of caries diagnosis using the DIAGNOcam device, which uses near
infrared light and traditional, visual - tactile method among 6 years old children.
Material and methods: The study group consisted of 136 6-years old children, attending 1 classes of primary schools
in Szczecin. Each time before attempting the examination, young patients and their caregivers were thoroughly
familiarized with its course and written informed consent of a parent for its conduct was obtained. The first examination
was carried out using the traditional diagnostics method, and then using a DIAGNOcam device. The assessment was
made by analyzing images generated by the DIAGNOcam camera and the results obtained from standard dental
examination.
Results: The test results shown in tables and illustrated with diagrams, have accentuated the greater the precision of
examination using physicodiagnostics.
Conclusions: DIAGNOcam camera provides fast, stress-free and more accurate diagnosis of preventive and
therapeutic needs of a little patient. This is the method completely safe for children. It also allows to effectively raise
the level of health awareness of patients and their parents.
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Oparty na kamerach pomiar ustawień urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych w
rehabilitacji

Camera-assisted recording of machine states for device-assisted diagnosis and therapy in rehabilitation
Grunwald A. Moritz,
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Heinke Andreas,
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Krüger Paula,
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Malberg Hagen,
Śliwiński Zbigniew,
Physiotherapy Centre in Zgorzelec, UJK Kielce, Poland
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Śliwiński Grzegorz,

Medizinische Diagnosegeräte sind sehr zuverlässig, sofern die Messbedingungen konstant gehalten
werden. Bei Geräten zur Vermessung von Körperhaltung oder Körperkraft dürfen sich Geräteeinstellungen
bei der Vor- und der Nachuntersuchung nicht unterscheiden. Bedienfehler wirken sich fatal auf die Validität
der Messung aus. Um sie auszuschließen, ist ein computergestütztes Monitoring der Geräteeinstellungen
notwendig. Die Überwachung der oft nur manuell einstellbaren Stütz- und Fixationselemente ist besonders
herausfordernd. Der sensortechnische Aufwand steigt mit jedem Element und Freiheitsgrad. Die
kamerabasierte Detektion ist ein kostengünstiger Ansatz, um eine Vielzahl von Freiheitsgraden gleichzeitig
zu erfassen. Auch können die Position von Geräteelementen und die Haltung des Patienten mit der
gleichen Sensorik verfolgt werden.
Zur kamerabasierten Objekterkennung existieren eine Vielzahl an Ansätzen. In einer ersten Gliederung
lassen sie sich in markerbasierte und markerlose Verfahren unterteilen. Die Nutzung von Markern zur
Kennzeichnung der zu erkennenden Objekte erlaubt eine schnelle und ressourcenschonende
computergestützte Verarbeitung. Durch den Zwang, Objekte mit Markern zu kennzeichnen, sind diese
Verfahren jedoch unflexibel hinsichtlich ihrer Skalierung und einfachen Übertragbarkeit auf ähnliche
Detektionsprobleme. Markerlose Verfahren benötigen keine Kennzeichnung von Szenerieobjekten. Dies
vereinfacht eine Portierung einer Detektionslösung auf verschiedene Problemstellungen, hat jedoch auch
zur Folge, dass sich die Anforderung an die verarbeitende Hardware stark erhöht. Neben der
Hardwareanforderung stellt die korrekte Parametrisierung geeigneter Algorithmen und deren Auswahl eine
große Herausforderung der markerlosen Detektion dar.
Durch die Augmentierung von Bilddaten mit zugehörigen Entfernungsdaten, wie sie RGB-D-Kameras
durchführen, wird eine Nutzung von synthetischen Trainingsdaten in Form von CAD-Modellen der
Geräteelemente möglich. In aufgezeichneten Datensätzen werden nach Ähnlichkeiten der trainierten CADModelle und der abgebildeten Szenerie gesucht. Treten Ähnlichkeiten auf, so werden diese einem Modell
zugeordnet und dessen dreidimensionale Position in der Szenerie extrahiert.
Medical diagnostic equipment is very reliable as long as the measuring conditions are kept constant. In the case of
devices for measuring physical or physical strength device settings during the preliminary and follow-up examination
must not differ. Operator errors are fatal to the validity of the measurement.
In order to exclude them, a computer-assisted monitoring of the device settings is necessary. The monitoring of the
often only manually adjustable support and fixation elements is particularly challenging. The sensor technology effort
increases with every element and degree of freedom. Camera-based detection is a cost-effective approach to capture
a variety of degrees of freedom at the same time. The position of device elements and the patient's position can also
be followed with the same sensor system.
There are a lot of approaches to camera-based object recognition. In a first classification, they can be divided into
marker-based and marker-free processes. The use of markers to identify the objects to be recognized allows fast and
resource-conserving computer-aided processing. However, these methods are inflexible in terms of their scaling and
easy transferability to similar detection problems due to the constraint of identifying objects with markers. Marker-free
procedures do not require identification of scenery objects. This simplifies the porting of a detection solution to different
problems, but it also has the effect that the request to the processing hardware greatly increases. In addition to the
hardware requirement, the correct parameterization of suitable algorithms and their selection poses a major challenge
for markerless detection.
Through the augmentation of image data with associated distance data, such as RGB-D cameras provide, the use of
synthetic training data in the form of CAD models of the device elements becomes possible. Recorded datasets are
searched for similarities between the trained CAD models and the depicted scenery. If similarities occur, they are
assigned to a model and its three-dimensional position in the scene is extracted.
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Ocena konsekwencji zdrowotnych, wynikających z wykonywania zawodu lekarza
dentysty – badania ankietowe

Estimation of health consequences, resulting from practicing the dental profes-sion - questionnaire survey
Jedliński Maciej,
SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet
Grzegocka Marta,
Kopacz Łukasz,
Gronwald Barbara,
Lietz – Kijak Danuta,

Medyczny w Szczecinie
Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielna
Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Me-dyczny w Szczecinie
Studium Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Samodzielna
Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Me-dyczny w Szczecinie
SKN przy Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Me-dyczny
w Szczecinie

WSTĘP: Lekarz stomatolog w codziennej pracy zabiegowej doświadcza szeregu nieprawidłowych
obciążeń dotyczących poszczególnych układów, jak również niekorzystnego wpływu wielu czynników
zewnętrznych przekładających się negatywnie na jego psychikę i samopoczucie. Powodują one RSI
( ang. Repetitive Stress Injuries)-stresy w wyniku często powtarzanych czynności. Nabywane w ten
sposób mikrourazy w obrębie poszczególnych układów, gromadzone przez lata pracy zawodowej
doprowadzają do licznych dolegliwości, zaburzeń funkcji oraz zmian organicznych, które ujawniają się z
czasem w postaci zwyrodnień i chorób układowych.
CEL PRACY: Celem pracy było określenie najczęściej występujących dolegliwości zdrowotnych i schorzeń
nabytych w ocenie lekarzy stomatologów w związku
z wykonywaniem przez nich pracy przy fotelu.
MATERIAŁY I METODY: Badaniem ankietowym zawierającym 35 pytań testowych objęto xxx lekarzy
stomatologów różnych specjalności. Ankietowani lekarze odpowiadali na pytania dotyczące stażu pracy,
liczby godzin pracy w tygodniu, liczby tygodni wolnych w ciągu roku. W ankiecie pytano o preferowaną
pozycję przy fotelu, organizację pracy zespołowej, rodzaj stosowanego sprzętu optycznego. Lekarze
odpowiadali także na pytania dotyczące stanu zdrowia, rodzaju nabytych
w przebiegu pracy dolegliwości i schorzeń, ich charakteru, lokalizacji, sposobów rehabilitacji oraz leczenia
specjalistycznego, z którego korzystają. Ankieta zawierała również pytania dotyczące motywacji osobistej
lekarza do pracy i liczby lat pracy, po której w ocenie lekarzy powinny im przysługiwać świadczenia
emerytalne.
WYNIKI I WNIOSKI
1.

Praca przy fotelu zdaniem lekarzy stomatologów wywiera niekorzystny wpływ na ich stan zdrowia.

2.

Prowadzone badania zwracają uwagę na konieczność profilaktyki

INTRODUCTION: In everyday surgical work, a dentist experiences a number of
abnormal chargeback on individual systems as well as the negative impact of many external factors affecting their
psyche and mood. They cause RSI (Repetitive Stress Injuries) – stress caused by repetitive tasks. Micro-injuries, got
this way, within individual systems accumulated over the years of work lead to numerous afflic-tions, disorders and
organic changes that reveal themselves over time in the form of degeneration and systemic diseases.
THE OBJECTIVE OF WORK: The objectives of the study was to determine the most common health afflictions and
diseases acquired, in the assessment of dentists, in the performance of their work at the chair.
MATERIALS AND METHODS: The survey containing 35 test questions was carried out among xxx dentists of various
specialties. The surveyed doctors answered questions about seniority, number of hours worked per week, number of
weeks off during the year. The survey asked about the preferred position of the chair, organization, teamwork, type of
optical equipment used. Doctors also responded to questions concerning health, the type of afflictions and diseases
acquired in the course
of work, their nature, location, methods of rehabilitation and specialist treatment they were using. The survey also
included questions about doctors’ personal moti-vation to work and number of years after which, in the opinion of
doctors, they should be entitled to pension benefits.
RESULTS AND CONCLUSIONS:
1. Work at the chair, according to dentists, has a negative impact on their health.
2. Conducted studies highlight the need for preventive treatment.
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Ocena zaburzeń chodu i balansu ciała u dzieci z bólami kręgosłupa

Zmyślna Anna,

Evaluation of Gait Disorder and Body Balance Amongst Children With Backaches

Pogorzelska Justyna,
Żurawski Arkadiusz,
Kiebzak Wojciech,

¹ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Centrum Pediatrii, WSZ w Kielcach, Polska
¹ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Centrum Pediatrii, WSZ w Kielcach, Polska
¹ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Centrum Pediatrii, WSZ w Kielcach, Polska
¹ Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Centrum Pediatrii, WSZ w Kielcach, Polska

² Świętokrzyskie
² Świętokrzyskie
² Świętokrzyskie
² Świętokrzyskie

Wstęp
Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią ciekawy problemem społeczny. U młodych ludzi bóle kręgosłupa,
są najczęściej początkiem przewlekłych i postępujących problemów zdrowotnych, przejawiających się
natarczywymi dolegliwościami wpływającymi na zaburzenie jakości życia. U pacjentów z przewlekłymi
dolegliwościami bólowymi obserwuje się zaburzenia równowagi, koordynacji ruchów, kontroli posturalnej
oraz zmniejszenie wytrzymałości mięśni. Co więcej bóle kręgosłupa w znaczący sposób wpływają na
zaburzenia chodu poprzez nierównomierne obciążanie kończyn, asymetryczne ustawienie miednicy czy
wydłużenie czasu podporu jednej z kończyn.
Cel pracy
Celem pracy jest ocena zaburzeń chodu wśród pacjentów z bólami kręgosłupa.
Materiał i metoda
Obserwacji poddano 60 pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa w
przedziale wiekowym od 14 do 17 lat.. Wykonano badanie DIERS pedogait w celu analizy zaburzeń
chodu. Pomiary wykonywane były przed pierwszą sesją terapeutyczną, oraz po 2 tygodniach wykonywania
terapii z wykorzystaniem technik metod McKenzie, Vojty i Soucharda.
Wyniki
W trakcie pierwszego badania zaobserwowano znaczne zmniejszenie ruchu środka ciężkości w stosunku
do badania wykonanego po 2 tygodniach wykonywania terapii.
Czas obciążenia każdej ze stóp średnio różnił się o 9,19% w trakcie pierwszego badania, oraz o 2,29% w
próbie wykonywanej po 2 tygodniach.
Średnia długość kroków w trakcie pierwszego badania wynosiła 36,55cm a w trakcie badania wykonanego
po 2 tygodniach 44,73cm.
Różnica w obciążeniu stóp w trakcie pierwszego badania wynosiła 19,64N; obciążenie stóp po 2
tygodniach było różne dla każdej ze stóp o 1,7N.
Wnioski
1. Występowanie zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego wpływa na cyklu chodu oraz zmniejszenie
balansu tułowia.
2. Prawidłowo prowadzona fizjoterapia wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz poprawę
wzorca chodu.
INTRODUCTION
Pain complaints of the spine constitute a curious social problem. Among young people, the spine pain is often the
beginning of the chronic and non-stationary health issues, evincing in the intrusive discomforts influencing the
disturbance of life quality. Betwixt patients with persistent pain ailments, one can observe a disorder in the balance,
motor coordination and postural control as well as diminishment of muscle endurance. Moreover, spine aches
influence significantly the gait disorder through the patchy burdening of the limbs, asymmetric pelvis setting or
prolonging the time of the limb support.

THE AIM OF THE THESIS
The aim of the thesis is the evaluation of gait disorder amid patients with spine pain.

MATERIAL AND METHOD
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Sixty patients aged 14-17 with pain complaints of the spine lumbar section have been under observation. DIERS
PedoGait examination has been conducted in order to analyze the pace disorder. The measurement has been
executed before the first therapy session and after two weeks of the therapy using the techniques of McKenzie, Vojt
and Souchard methods.
RESULTS
During the first examining, one could observe a significant decrease in the movement of the gravity centre in
proportion to the exam conducted after two-week time of the therapy.
The time of the strain of both feet varied averagely of 9,19% during the first examination, and of 2,29% in the trial
conducted two weeks later.
The average length of steps during the first exam amounted to 36,55cm, and during the examination executed after
two weeks it totalled 44,73cm.
The margin in the feet strain during the first study amounted to 19,64N; the feet burdening varied for each of them of
1,7N.
CONCLUSION
1.
The occurrence of pain syndromes in lumbar vertebrae influences the gait cycle and decreases the torso
balance.
2.

Correct physiotherapy has an impact on reducing the pain discomforts and improving the pace pattern.
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Ocena budowy stop chłopców 8-letnich
Eight years old boys feet assessment.

Sztandea Paulina,
Szczepanowska-Wołowiec Beata,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowu, studia doktoranckie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Rehabilitacji w
Schorzeniach Narządu Ruchu

Wstęp. Celem badanie była ocena budowy stóp chłopców 8-letnich z terenów wiejskich.
Materiał i metody. Przebadano 85 chłopców 8-letnich z aglomeracji wiejskiej. Badania odbyły się w
szkołach, po uzyskaniu zgody rodziców. Dzieciom oznaczono masę i wysokość ciała, a następnie
obliczono wskaźnik BMI, następnie zbadano stopy za pomocą podoscanu. Na podstawie zdjęcia stóp
obliczono kąt Clarke’a, wskaźnik Wejsfloga, kąt koślawości palucha α. Obliczono zależności tych
wskaźników od BMI.
Wyniki. Stóp z obniżonym wysklepieniem oraz stóp płaskich według obliczonego kąta Clarke’a w badanej
grupie było 49%, stóp w normie 50%. Według wskaźnika Wejsfloga stóp z płaskostopiem poprzecznym
było 17%. Kąt koślawości α powyżej normy oznaczono u 9% stóp. Znaleziono zależności istotne statyczne
pomiędzy kątem Clarke’a, kątem koślawości palucha α i wskaźnikiem Wejsfloga a BMI.
Wnioski. Dzieci z wyższym BMI miały niższe wartości kąta Clarke’a oraz wskaźnika Wejsfloga świadczące
o stopie z obniżonym wysklepieniu podłużnym czy poprzecznym. Wyższe wartości kąta koślawości
palucha α występują u dzieci z wyższym BMI.
Introduction. The purpose of the study was assessment of the 8-year-old boys feet from rural agglomeration.
Material and methods. The research was conducted in the group of 85 boys 8-year-old from rural agglomeration.
Children was examined in schools, after obtaining the consent of the parents. Children’s weight and body height were
measured, body mass index was calculated, next was made footprint by podoscan. Based on the pictures of the foot
Clarke’s angle, Wejsflogx’s inde, hallux valgus angle α were calculated as also the relationship between these
indicators and BMI.
Results. According to the Clarke's angle flat feet and feet with a lower arch and flat feet were 49%. According to the
Wejsflog index feet with transverse flat feet in the study group were 17%, valgus angle α was incorrect in 9% of the
feet. There was statistically significant relationship between the Clarke angle, the Wejsflog index and hallux valgus α
angle and BMI.
Conclusions. Boys with higher BMI, has lower values of the Clarke angle and the Wejsflog index, evidence of lower
longitudinal and transverse arch. Children with higher BMI has higher values of the angle of hallux valgus α.
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Sobota 25 marca 2017 / Saturday 25th March 2017
Sesja V / Session V

9:00 - 10:20
Sala A / Room A
Fizjoterapia i inżynieria biomedyczna w chorobach wieku rozwojowego
Diagnostyka i leczenie skolioz / Diagnostyka i leczenie dzieci z uszkodzeniami OUN

Physiotherapy and Biomedical Engineering in diseases of adolescent age
Diagnostics and treatment of scoliosis / Diagnostics and treatment of children with CNS damage

Moderatorzy / Moderators: Profesor Marek Jóźwiak
Profesorowie: Santos Sastre Fernandez, Małgorzata Domagalska-Szopa, Jan Raczkowski, Silke Kolbig
Lp
No.
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Jóźwiak Marek

UMED Poznań /
Poland

DomagalskaSzopa Małgorzata
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Poland
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9:10 - 9:20
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Tytuł
Title
Analiza RTG stawu biodrowego u dzieci z
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
Analysis of X-ray of the hip in children with cerebral
palsy

(7 min)

Löffler Marcus

WHZ Zwickau
Germany

Śliwiński Grzegorz

TU Dresden
Germany

Krüger Paula

TU Dresden /
Germany

Non-invasive measurement of electroencephalographic
and electromyographic signals for the analysis of time
dependent activities

Tworzenie nowej metody oceny postawy ciała torsobarografia

76.
9:27 - 9:34

(7 min)

Creating a new body posture examination method torsobarography

77.
9:34 - 9:41

(7 min)

System ekspercki dla wspomaganej technicznie
terapii na przykładzie metody FED
Expert system for device-supported therapy on the
basis of FED-method

Wilczyński Jacek

UJK Kielce / Poland

Wychwiania posturalne w teście Romberga u
dziewcząt ze skoliozą i postawą skoliotyczną

Raczkowski Jan

UMED Łodź /
Poland

Rehabilitacja lecznicza w rzadkich zespołach
genetycznych

SzczepanowskaWołowiec Beata

UJK Kielce /
Poland

Faber Marko

TU Berlin / Berlin
Germany
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79.

9:48 - 9:55
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80.
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Ocena budowy stóp dzieci 10-letnich
Rating the construction of children’s feet on 10-year

System pomiarowy do mobilnego i obszernego
pomiaru wilgoci pod gorsetem
Measurement system for the mobile, extensive
measurement of moisture under a corset

Aktualne możliwości prognozowania rozwoju
noworodków urodzonych przedwcześnie i
niemowląt z grupy ryzyka okołoporodowego

82.
10:09 - 10:16

(7 min)

Jagodzińska
Tatiana

Postural deviations in Romberg’s Test in girls with
scoliosis and scoliotic posture

Medical rehabilitation of rare genetic syndromes

81.
10:02 - 10:09

Postural control disorders in children with bilateral
cerebral palsy

Nieinwazyjny pomiar sygnałów
elektroencefalograficznych i elektromiograficznych
do analizowania działań zależnych od czasu

75.
9:20 - 9:27

Zaburzenia kontroli posturalnej u dzieci z
mózgowym porażeniem dziecięcym z
obustronnym niedowładem kończyn dolnych

Umed Wrocław /
Poland

Actual possibilities of predicting the development of
premature newborns and infants from perinatal risk
group
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Co fizjoterapeuta powinien wiedzieć o interpretacji obrazu radiologicznego stawów
biodrowych dziecka z mózgowym porażeniem ?

What physiotherapist should know about the interpretation of hip joint x-ray of a child with cerebral palsy?
Jóźwiak Marek,
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Krzyżańska Anna,
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Spastyczna choroba stawu biodrowego w mózgowym porażeniu dziecięcym jest najpoważniejszą kliniczną
konsekwencja niedowładów. Zmiany funkcji i struktury anatomicznej stawu biodrowego zachodzące na
skutek istniejących zaburzeń bilansu mięśniowego spowodowanych spastycznością prowadzą do
postępującej niestabilności stawu biodrowego a w konsekwencji do jego zwichnięcia, zmian
degenaracyjnych i bólu. Choroba ma charakter postępujący, a leczenie jest warunkowane stopniem
rozległości do stopnia jej zaawansowania.
Problem jest dotyczy wszystkich osób na poziomie funkcjonalnym GMFCS III/ IV/ V. Neurogenne
zwichnięcie stawu biodrowego występuje zazwyczaj u chorych niechodzących z tetraplegią spastyczną.
Całkowite zwichnięcie stawu biodrowego zagraża 80% chorych z GMFCS IV oraz 90% z GMFCS V.
Dolegliwości bólowe w przebiegu spastycznej choroby stawu biodrowego są naturalną konsekwencją
zwichnięcia.
Rozpoznanie ustala się w oparciu o badanie kliniczne i systematycznie powtarzane badanie radiologiczne
stawów biodrowych w oparciu o współczynnik Reimersa. Z uwagi na postępujący charakter deformacji,
badanie radiologiczne stawów biodrowych w projekcji przednio-tylnej jest obowiązkowym elementem
postępowania diagnostycznego i musi być wykonywane u wszystkich dzieci z mózgowym porażeniem co
12 miesięcy. Jedynie wówczas istnieje możliwość zapobiegnięcia rozwoju objawów choroby i
zastosowania działań profilaktycznych neurogennego zwichnięcia stawu biodrowego.
Stąd też istnieje ogromna potrzeba wykształcenia umiejętności oceny radiologicznej stawów biodrowych u
dzieci z mpd oraz interpretacji obrazu wśród fizjoterapeutów sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi
dziećmi. Ich wiedza i doświadczenie w zakresie interpretacji obrazu radiologicznego oraz podejmowania
decyzji leczniczych może niejednokrotnie uchronić przed wystąpieniem zwichnięcia stawu biodrowego i
rozwojem bólu, które są konsekwencją spastyczności.
W dalszej części wykładu przedstawiono podstawowe informacje z zakresu oceny radiologicznej stawu
biodrowego oraz procesu decyzyjnego. Omówiono istotę Centralnego Rejestru MPD.
Spastic hip disease in cerebral palsy is the most serious clinical consequence of paralysis. Changes in the function
and structure of the anatomical hip occurring due to the existing balance disorders caused by muscle spasticity lead to
an progressive instability of the hip joint and, consequently, its dislocation What physiotherapist should know about the
interpretation of x-ray hip evaluation of a child with cerebral palsy?
Spastic disease of the hip in cerebral palsy is the most serious clinical consequence of paralysis. Changes in the
function and structure of the anatomical hip occurring due to the existing balance disorders caused by muscle
spasticity lead to an progressive instability of the hip joint and, consequently, its dislocation degenerative changes and
pain. The disease is progressive and the treatment is conditioned by the degree to the extent of its severity.
The problem especially exist in children with functional level GMFCS III / IV / V Neurogenic dislocation of the hip
usually occurs in patients with non-ambulatory spastic tetraplegia. The total dislocation of the hip is observed in 80% of
patients with GMFCS IV and 90% of GMFCS V. Pain in the course of spastic diseases of the hip joint are a natural
consequence of the dislocation.
Diagnosis is based on clinical examination and systematically repeated radiographs of the hip joints based on the
Reimers ratio. Due to the progressive nature of the deformation, radiographs of the hip joints in the anteroposterior is a
compulsory part of diagnostic and must be performed in all children with cerebral palsy evry 12 months. This is
obligatory to prevent the development of disease symptoms and the use of preventive measures neurogenic hip
dislocation.
There is a great need to develop the ability to assess the radiological hip in children with cerebral palsy and image
interpretation among physiotherapists caring for disabled children. Their knowledge and experience in the
interpretation of radiological and therapeutic decision-making can often protect against the occurrence of dislocation
and development of pain, which are the consequence of spasticity.
The next part of the lecture provides basic information concerning the assessment of radiological hip and decisionmaking process. Discusses the essence of the Central Register of CP degenerative changes and pain. The disease is
progressive and the treatment is conditioned by the degree to the extent of its severity.
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Zaburzenia kontroli posturalnej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z
obustronnym niedowładem kończyn dolnych

Postural control disorders in children with bilateral cerebral palsy
Domagalska-Szopa Małgorzata,
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, WNoZ w Katowicach, SUM w Katowicach
Szopa Andrzej,
Zakład Fizjoterapii, WNoZ w Katowicach, SUM w Katowicach

Wprowadzenie: U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym występują zaburzenia kontroli posturalnej.
Celem niniejszego opracowania była ocena orientacji przestrzennej i kontroli posturalnej samodzielnie
chodzących dzieci z obustronnym niedowładem kończyn dolnych, w porównaniu z dziećmi bez zaburzeń
neurorozwojowych.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 58 dzieci z obustronnym niedowładem kończyn
dolnych (w wieku 7-13 lat) oraz 45 w odpowiednim wieku typowo rozwijających się dzieci. Badania
polegały na jednoczesnym pomiarze: 1) podstawowych parametrów fotogrametrycznych z wykorzystaniem
metody opartej o zjawiska Mory projekcyjnej (fotogramertia) oraz 2) podstawowych parametrów
stabilograficznych. Na podstawie wskaźnika pochylenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej, dzieci z
mózgowym porażeniem dziecięcym zostały podzielone na 3 podgrupy.
Wyniki: Wykorzystując redukcję danych wyodrębniono 8 parametrów grupujących: kąt pochylenia tułowia
oraz kąt pochylenia miednicy w płaszczyźnie strzałkowej, kąt bocznego skrzywienia kręgosłupa, kąt
nachylenia barków oraz miednicy w płaszczyźnie czołowej oraz kąt rotacji obręczy barkowej i biodrowej.
Na podstawie analizy skupień zdefiniowano cztery klastry : 25% badanych było skupionych w klasterze 1,
9% w klasterze 2, 49% w klastrze 3 oraz 18% w klastrze 4.
Wnioski: W oparciu o profil posturalny w płaszczyźnie strzałkowej zdefiniowano trzy wzorce posturalne z
obustronnym niedowadem kończyn dolnych: 1) wzorzec lordotyczny zgodny z profilem pochylenia tułowia
ku przodowi; 2) wzorzec równowaźny zgodny z profilem zrównoważonym oraz 3) wzorzec kifotyczny
zgodny z profilem pochylenia tułowia ku tyłowi. U dzieci z niedowładem kończyn dolnych zanotowano
zaburzenia stabilności posturalnej, które były zróznicowane i zależały od prezentowanego wzorca
posturalnego.
Background: Postural control disorders in children with cerebral palsy are commonly observed. The aim of this study is
to assess postural orientation and control in a quiet standing position in ambulatory children with bilateral cerebral
palsy compared with children with typical development.
Material and methods: Fifty-eight children with bilateral cerebral palsy (BCP) (aged 7-13 years) and forty- five agematched children with typical development underwent: 1) a surface topography examination based on Moiré
topography and 2) postural stability examination. Based on trunk inclination index children with BPC were classified to
3 subgroups according to their sagittal postural profiles.
Results: The following eight grouping variables were extracted using a data reduction technique: angle of trunk
inclination, angle of pelvic tilt, angle of lordosis, the difference between kyphosis and lordosis, angle of vertebral lateral
curvature, angle of shoulder inclination, and angles of shoulder and pelvic rotation. According to the cluster analysis
results, 25% of the participants were classified into Cluster 1, 9% into Cluster 2, 49% in Cluster 3, and 18% in Cluster
4.
Conclusions: Three different postural patterns emerged in accordance with the sagittal postural profiles in children with
bilateral cerebral palsy and were defined as follows: 1) a lordotic postural pattern corresponding to forward-leaning
posture; 2) an asymmetrical postural pattern corresponding to balanced posture; and 3) a swayback postural pattern
corresponding to backward-leaning posture. In children with BCP the postural stability disorders were note. The level
and character of instability in children with BCP were depended on postural pattern.
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Nicht invasive Messung von elektroenzephalographischen und elektromyographischen
Signalen, zur Analyse zeitabhängiger Aktivitäten.
Non-invasive measurement of electroencephalographic and electromyographic signals for the analysis of time
dependent activities
Löffler Marcus,
Westsächsische Hochschule Zwickau, Leupold-Institut für angewandte Naturwissenschaften, Dr.-FriedrichsSpahn Nico,
Wetzel Dominik,
Heilemann Martin,
Stark Eileen,
Kolbig Silke,
Füssel Jens,
Dirk Winkler,

Ring 2A, 08056 Zwickau
Westsächsische Hochschule Zwickau, Leupold-Institut für angewandte Naturwissenschaften, Dr.-FriedrichsRing 2A, 08056 Zwickau
Westsächsische Hochschule Zwickau, Leupold-Institut für angewandte Naturwissenschaften, Dr.-FriedrichsRing 2A, 08056 Zwickau
Westsächsische Hochschule Zwickau, Leupold-Institut für angewandte Naturwissenschaften, Dr.-FriedrichsRing 2A, 08056 Zwickau, Universität Leipzig, Zentrum zur Erforschung der Stütz- und Bewegungsorgane,
Semmelweisstraße 14, 04103 Leipzig
Westsächsische Hochschule Zwickau, Leupold-Institut für angewandte Naturwissenschaften, Dr.-FriedrichsRing 2A, 08056 Zwickau
Westsächsische Hochschule Zwickau, Leupold-Institut für angewandte Naturwissenschaften, Dr.-FriedrichsRing 2A, 08056 Zwickau
Westsächsische Hochschule Zwickau, Leupold-Institut für angewandte Naturwissenschaften, Dr.-FriedrichsRing 2A, 08056 Zwickau
Universität Leipzig, Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie

Brain-Computer-Interfaces sind eine technische Innovation, mit deren Einsatz bereits große Fortschritte in
der Biomedizintechnik erzielt werden konnten. Die Systeme wandeln die neuronale Aktivität des zentralen
Nervensystems in Aktionen um und ermöglichen somit die Kommunikation zwischen Mensch und
Maschine. Anwendungsbeispiele sind u.a. das Schreiben von E-Mails, die Steuerung von Rollstühlen,
Exoskeletten, Neuroprothesen und Roboterarmen. Aktuelle Veröffentlichungen zum Thema bestätigen den
weiteren Forschungsbedarf.
An der Westsächsischen Hochschule Zwickau entwickelt eine Forschergruppe der Biomedizinischen
Technik, in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Leipzig, ein nicht invasives System zur
Stimulation von Muskeln mittels Oberflächenelektroden. Die Initialisierung und Steuerung der Stimulation
soll hierbei durch die Hirnströme von Probanden erfolgen. Während der geplanten Trainingsphase wird
Versuchspersonen an einem Bildschirm ein gewisser Frequenzbereich des eigenen
Elektroenzephalogramms (EEG) angezeigt. Die Probanden können diesen dann bewusst beeinflussen
und ihre Beinmuskulatur über eine entwickelte Elektronik gezielt stimulieren. Dazu wurde ein geeignetes
Frequenzband im EEG-Signal ermittelt und der zeitliche Verlauf der Muskelaktivität mittels
Elektromyografie (EMG) untersucht. Hierfür wurden die Aktivitäten von Gehirn und Muskeln eines
Probanden während der Bewegung des linken Beines aufgenommen und analysiert. Eine neu entwickelte
Elektronik zeigt den Beginn einer Aktion durch akustische und visuelle Signale an und sendet ein TriggerSignal an die Messgeräte. Die Signale können somit zeitlich synchronisiert werden. Die EEG-Auswertung
ergab, dass sich die Aktivität der Frequenzen im Bereich des µ-Bandes bei den Aktionen ändert. Aus den
EMG-Daten konnte der zeitliche Verlauf der Aktivität der gemessenen Muskeln ermittelt werden. Den
Probanden werden im weiteren Verlauf Frequenzen des µ-Bandes gezeigt, mit welchen sie anschließend
die Stimulationselektronik steuern werden.
Brain-computer interfaces are a technical innovation and great progress has already been made in this field of
biomedical engineering. These systems convert the neuronal activity of the central nervous system into actions and
thus enable communication between man and machine. Application examples are the writing of e-mails, the control of
wheelchairs, exoskeletons, neuroprostheses and robotic arms. Current publications confirm the need of further
research.
Our research group is developing a non-invasive system for the stimulation of muscles by surface electrodes. The
initialization and control of the stimulation is triggered by the neuronal activity of the subjects. During the planned
training phase, a specific frequency range of the electroencephalogram (EEG) is displayed on a screen. The subjects
were required to deliberately influence this and specifically stimulate their leg musculature with specially developed
electronics. Therefore, a suitable frequency band in the EEG signal was determined and the chronological course of
the muscle activity was examined with electromyography (EMG). For this purpose, the activities of the brain and
muscles of a subject during the movement of the left leg were recorded and analyzed. An electronic system displays
the beginning of an action with acoustic and visual signals and sends a trigger signal to the measuring devices. The
signals can thus be synchronized in time. The EEG analysis showed that the activity of the frequencies in the range of
the μ-band changes during the requested muscle actions. The temporal course of the activity of the measured muscles
could be determined from the EMG data.
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Tworzenie nowej metody oceny postawy ciała - torsobarografia

Śliwiński Grzegorz,
Heinke Andreas,
Krüger Paula,
Zeckay Ralf,
Śliwiński Zbigniew,
Malberg Hagen,

Creating a new body posture examination method - torsobarography
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Physiotherapy Centre in Zgorzelec, UJK Kielce, Poland
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany

Badania przesiewowe są strategią badania społeczeństwa, niezależnie od aktualnego stanu ich zdrowia.
Badania przesiewowe wspierają diagnostykę i umożliwiają wczesne wykrycie anomalii zdrowotnych.
Wczesna diagnostyka oznacza możliwość wczesnej terapii, co często wiąże się z pozytywną prognozą
wyzdrowienia. Niestety realizacja badań przesiewowych wiąże się z obciążeniem finansowym. Dlatego
prace nad usprawnieniem przeprowadzenia badań są jak najbardziej wskazane i powinny realizować dwa
cele. Po pierwsze umożliwić przeprowadzenie obiektywnych badań na jak największej populacji i z
częstością adekwatną do potrzeb medycznych, po drugie badania te powinny być możliwie tanie.
Jedną z możliwości realizacji takiego zadania od strony inżynieryjnej jest zastosowanie metod
rozpoznawania obiektów. Jest to proces gdzie po zapisie sygnału następuje jego pierwsza obróbka i
wyłonienie cech charakterystycznych. Cechy te służą do dzielenia obiektów, gdzie stosuje się różne
klasyfikatory. Wyłonienie cech charakterystycznych i zastosowanie optymalnych klasyfikatorów jest
rdzeniem procesu automatycznej klasyfikacji obiektów.
Torsobarografia jest przykładem nowatorskiej zautomatyzowanej metody oceny postawy ciała u dzieci w
wieku 10-12 lat. Scenariusz pomiarowy przewiduje użycie urządzania poza specjalistycznymi ośrodkami
diagnostycznymi. Urządzenie może być zintegrowane w zajęcia wychowania fizycznego. Pomiar może
wykonać przeszkolona osoba, np. nauczyciel, a dzieci podczas pomiaru pozostają ubrane. Metoda
pomiarowa nie ma skutków ubocznych, a sam pomiar polega na położeniu się na plecach na około 10
sekund na macie tensometrycznej. Jak wynik technicznego pomiaru, powstaje geometryczna mapa
pleców dziecka z powierzchniowym rozkładem nacisku na podłoże. Z tego pomiaru wyłonionych jest 18
parametrów, cech charakterystycznych sygnału.
Dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego opartego na maszynie
wektorów nośnych możliwa jest przesiewowa ocena postawy ciała dziecka i automatyczne
przyporządkowanie danego dziecka do grupy dzieci bez anomalii postawy ciała lub do grupy dzieci, która
powinna poddać się diagnostyce wykonywanej przez specjalistę. Algorytmy korzystały z bazy danych
mających 439 rekordów. Ocena statystyczna wykonanego podziału dzieci na dwie grupy, wykazała istotną
statystycznie różnicę między grupami. Trafność podziału jest na poziomie 75% i jest tym samym
porównywalna do trafności podziału w badaniu przesiewowym dokonywanym przez specjalistów.
Screenings are a strategy of group check-ups regardless of the current state of health of an individual group member.
Screenings support diagnostics by allowing the early detection of health anomalies. Early diagnosis makes early
treatment possible which is often favorable for a positive healing prognosis. Unfortunately, the performance of
screenings is weighed against the financial burden. For this reason, the rationalization of the screening process is
highly indicated and has to fulfill two goals. Firstly, to allow the performance of screenings in a population as large as
possible with adequate frequency concerning the medical issue, secondly, those screenings have to be as cheap as
possible.
One possibility of realization of these tasks from an engineering point of view is the method of object recognition. This
means a process in which the signal detection is followed by a first processing and filtering out characteristic features.
Those features serve to distinguish objects by applying different classifiers. The selection of the characteristic features
and the appliance of the most suitable classifiers is the basis of the automatic object classification process.
Torsobarography is an example of an innovative automated method to assess the posture in children aged 10-12. The
measuring scenery provides its appliance outside from specialized centers of diagnostics. The device can be included
in the sports lessons. It can be applied by any trained person, e.g. a teacher, while the children during the measuring
procedure remain dressed. The measuring method doesn’t have any side effects, and the measuring itself consists in
lying on the back about 10 seconds on a tensometric mat. The technological measuring result shows a geometric map
of the children’s back with the superficial pressure distribution on the pad. 18 parameters are extracted out of the
measuring results, characteristic signal features.
Due to the appliance of artificial intelligence algorithms, machine learning on the basis of SVMs it is possible to get a
preliminary assessment of the child’s posture and the automated classification of each single child either to the group
of children without postural anomalies or to the group of children who requires further diagnostics by a specialist. The
algorithms are developed from a database of 439 records. The statistical assessment which led to the classification
into the two groups shows significant statistical differences between the groups. The distribution accuracy is on 75%
level and therefore comparable to the distribution accuracy of screenings carried out by specialists.
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System ekspercki dla wspomaganej technicznie terapii na przykładzie metody FED
Expert system for device-supported therapy on the basis of FED-method

Krüger Paula,
Śliwiński Grzegorz,
Heinke Andreas,
Śliwiński Zbigniew,
Malberg Hagen,

Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Physiotherapy Centre in Zgorzelec, UJK Kielce, Poland
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany

Das Entwickeln und Verwenden von Expertensystemen gewinnt in der gerätegestützten Therapie immer
mehr an Bedeutung. Ein Expertensystem misst bestimmte Parameter vom Patienten. Die daraus
entstehende Datenmatrix soll mit Hilfe künstlicher Intelligenz so umgewandelt werden, dass das
Expertensystem autark Entscheidungen treffen kann. Diese Entscheidungen können u.a. beinhalten, dass
die Therapieparameter in einer bestimmten Weise verändert werden sollen. Damit kann solch ein System
Therapeuten bei der Behandlung mit Therapiegeräten unterstützen.
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung solch eines Expertensystems für die FED-Therapie. Diese
gerätegestützte Therapie wird zur Behandlung einer Skoliose eingesetzt. Dabei drückt ein
Pneumatikzylinder in die konvexe Seite der Verkrümmung ein. Dadurch soll eine Korrektur des
pathologischen Zustands erfolgen. Nach dieser Belastungsphase folgt eine Ruhephase. Dabei fährt der
Zylinder soweit zurück, bis der Patient nicht mehr belastet wird. In dieser Ruhephase soll der Patient
selber die korrekte Position halten.
Das zu entwickelnde Expertensystem soll drei Aspekte bei der FED-Therapie beachten: den Zyklus, die
Sitzung und die Therapie. Ein Zyklus beinhaltet eine Belastungs- und eine Ruhephase während der FEDBehandlung. Dabei spielt die Ruhephase eine wichtige Rolle in der Therapie. In dieser Phase soll der
Patient aktiv mitarbeiten, um die Muskeln dahingehend zu trainieren, die physiologische Position zu halten.
Das Expertensystem soll nach jedem Zyklus bewerten, wie gut der Patient aktiv mitgearbeitet hat und ggf.
eine Rückmeldung für den Patienten geben. Die Sitzung besteht aus der Behandlung mit dem FED-Gerät
und eine an die FED-Methode abgestimmte Physiotherapie. Die Therapie setzt sich aus einer zeitlichen
Abfolge von Sitzungen zusammen. Um bei beiden Aspekten die Effektivität zu bewerten, sollen vor,
während und nach der Sitzung bzw. Therapie eine Messung von Parametern erfolgen. Anhand dieser
Parameter kann dann das Expertensystem entscheiden, ob etwas an der Therapie verändert werden muss
und wie erfolgreich diese ist.
Als Messszenarien kommen u.a. Elektromyographie (EMG), kamerabasierte und Schwerpunktmessung in
Frage. Bei der EMG-Messung werden Dysbalancen in der Aktivität der paraspinalen Muskeln erfasst. Zur
optischen Messung des Rückenprofils wird eine 3D-Kamera eingesetzt. Dabei werden markante
anatomische Besonderheiten des Rückens gesucht. Die Schwerpunktverschiebung kann mit Hilfe einer
Balanceplattform erfasst werden. Diese Messszenarien sollen evaluiert werden.
Development and utilization of expert systems is gaining importance in the device-supported therapy. An expert
system measures certain parameters from the patients. The resulting data matrix is converted by the use of artificial
intelligence. The result is an expert system that makes self-sufficient decisions. These decisions can include i.a. the
change of therapy parameters in a certain way. Thereby such a system can support the physiotherapist.
The aim of this work is the development of such an expert system for the FED therapy. The device-supported therapy
treats scoliosis. In the process a cylinder pushes on the convex side of the distortion. Thus, a correction of the
pathological state should be achieved. After this stress phase, follows the resting phase. In the process the plunger
goes back into the cylinder until the patient is relieved. In this resting phase the patient should keep the correct
position.
Three aspects should be considered: the cycle, the session and the therapy. The cycle includes a stress and a resting
phase during the treatment. Thereby the resting phase plays an important role. In this phase the patient should
actively participate to strengthen the muscles, to maintain the physiological position. The expert system assesses the
work of the patient after every cycle. If necessary, it gives a feedback to the patient. The session consists of the
treatment with the FED-device and a FED related Physiotherapy. The therapy consists of a sequence of sessions. For
the assessment of effectivity, parameters should be measured before, during and after the session or therapy. The
expert system based on these parameters can decide whether the therapy parameters must be changed. Furthermore,
it will assess the success of the treatment.
Electromyography (EMG), optical and balance point measurements are potential measurement methods. The EMG
measurement records dysbalances in the muscular activity. A 3D-camera is used for optical dorsal measurement.
Thereby anatomical landmarks are looked for. The movement of the balance point can be recorded with the use of a
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Wychwiania posturalne w teście Romberga u dziewcząt ze skoliozą i postawą
skoliotyczną

Wilczyński Jacek,

Postural deviations in Romberg’s Test in girls with scoliosis and scoliotic posture
Instytut Fizjoterapii Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Celem pracy była analiza wychwiań posturalnych w teście Romberga u dziewcząt ze postawą skoliotyczną
i skoliozą idiopatyczną. Badaniami objęto 28 dziewcząt w wieku 7-18 lat. Do badaniach kręgosłupa
wykorzystano radiologię cyfrowa Exhibeon. Na podstawie wielko¬ści kąta skrzywienia kręgosłupa
wyodrębniono: postawę skoliotyczną: 1-9° i skoliozy: ≥10°. Reakcje posturalne badano statycznodynamiczną platformą ST 310 Plus Stability System firmy Tecnobody. Dzieci z postawą skoliotyczna było
21 (75) a z idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa 7 (25%). Analizie poddano wybrane parametry
rejestrujące wychylenia środka nacisku stóp (COP): Forward-Backward Standard Deviation Y, MediumLateral Standard Deviation X, Average Forward-Backward Speed i Average Medium-Lateral Speed.
Reakcja posturalna FBSD wy¬nosiła od 6,57 z oczami otwartymi (OE) do 7,32 z oczami zamkniętymi (CE).
Reakcja posturalna MLSD wy¬nosiła od 3,89 z oczami otwartymi (OE) do 5,54 z oczami zamkniętymi (CE).
Reakcja posturalna AFBS wy¬nosiła od 11,96 z oczami otwartymi (OE) do 17,29 z oczami zamkniętymi
(CE). Reakcja posturalna AMLS wy¬nosiła od 9,96 z oczami otwartymi (OE) do 13,89 z oczami
zamkniętymi (CE). Analiza wariancji z klasyfikacja dwukrotną FBSD nie wykazała istotnych efektów.
Analiza wariancji wykazała istotny efekt opcji badania co wyraź¬nie różnicuje MLSD w obu testach (OECE) (p
The aim of the research was to analyze postural deviations in Romberg’s Test in girls with idiopathic scoliosis and
scoliotic posture. 28 girls aged 7-18 years old were involved in the study. Spine research was made by Exhibeon
digital radiography. Based on the size of the angle of spinal curvature there were identified scoliotic posture: 1-9° and
scoliosis: ≥10°. Postural reactions were examined by static-dynamic Tecnobody’s ST 310 Plus Stability System
platform. There were 21 (75%) children with scoliotic posture, and 7 (25%) with idiopathic scoliosis. It has been
analyzed the selected parameters which record the deviations of the centre of feet pressure (COP): ForwardBackward Standard Deviation Y, Medium-Lateral Standard Deviation X, Average Forward-Backward Speed and
Average Medium-Lateral Speed. Postural reaction of FBSD was from 6,57 with opened eyes (OE) to 7,32 with closed
eyes (CE). Postural reaction of MLSD was from 3,89 with opened eyes (OE) to 5,54 with closed eyes (CE). Postural
reaction of AFBS was from 11,96 with opened eyes (OE) to 17,29 with closed eyes (CE). Postural reaction of AMLS
was from 9,96 with opened eyes (OE) to 13,89 with closed eyes (CE). The analysis of variance with double
classification of FBSD showed no significant effects. The analysis of variance showed a significant effect of study
options which clearly differentiates MLSD in both tests (OE-CE) (p
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Ocena budowy stóp dzieci 10-letnich
Assessment of ten years old children feet
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu,
Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, studia doktoranckie

Szczepanowska-Wołowiec Beata,
Sztandera Paulina,

Wstęp. Prawidłowo ukształtowana stopa jest jednym z warunków dobrej postawy ciała, chodu, a także
funkcjonowania na co dzień. Celem badania była ocena stóp dzieci 10-letnich z aglomeracji wiejskiej
Materiał i metoda. Przebadano 143 dzieci, w tym 41% dziewcząt 59% chłopców z aglomeracji wiejskiej.
Badania odbyły się w szkołach, po uzyskaniu zgody rodziców. Dzieciom oznaczono masę i wysokość ciała,
a następnie obliczono wskaźnik BMI, kolejnym etapem badania było badanie stóp za pomocą podoscanu.
Na podstawie zdjęcia stóp obliczono kąt Clarke’a, wskaźnik Wejsfloga, kąt koślawości palucha α.
Obliczono zależności tych wskaźników od BMI i płci badanych.
Wyniki. Według wyliczonego kąta Clarke’a stóp płaskich i z obniżonym wysklepieniem było 49%. Według
wskaźnika Wejsfloga stóp z płaskostopiem poprzecznym w badanej grupie było 5%, kąt koślawości α był
nieprawidłowy u 9% stóp. Znaleziona zależności istotne statystycznie pomiędzy kątem Clarke’a,
wskaźnikiem Wejsfloga oraz kątem koślawości α palucha a BMI, a także pomiędzy kątem koślawości
palucha α i płcią.
Wnioski. Dzieci mające wyższe wartości BMI, maja niższe wartości kąta Clarke’a oraz wskaźnika
Wejsfloga, świadczące o obniżonym wysklepieniu podłużnym i poprzecznym stóp. Dzieci mające wyższe
wartości BMI mają wyższe wartości kąta koślawości palucha α. U dziewcząt zaobserwowano wyższe
wartości kąta koślawości palucha α.
Introduction. Properly shaped foot is an essential requirement for a correct posture, gait and a healthy body. The
purpose of the study was assessment of the 10-year-old children's feet from rural agglomeration.
Material and methods. The research was conducted in the group of 143 children, including 41% of girls and 59% of
boys from rural agglomeration. Children was examined in schools, after obtaining the consent of the parents.
Children’s weight and body height were measured, body mass index was calculated, next was made footprint by
podoscan. Based on the pictures of the foot Clarke’s angle, Wejsflog’s index, hallux valgus angle α were calculated as
also the relationship between these indicators BMI and sex.
Results. According to the Clarke's angle flat feet and feet with a lower arch were 49%. According to the Wejsflog index
feet with transverse flat feet in the study group were 5%, valgus angle α was incorrect in 9% of the feet. There was
statistically significant relationship between the Clarke angle, the Wejsflog index and hallux valgus α and BMI, as well
as between the hallux valgus angle α and gender.
Conclusions. Children with higher BMI, has lower values of the Clarke angle and the Wejsflog index, evidence of lower
longitudinal and transverse arch. Children with higher BMI has higher values of the angle of hallux valgus α. In the girls
group was observed higher values of hallux valgus α angle.
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Measurement system for the mobile, extensive measurement of moisture under a corset
Faber Marko,
Kraft Marc,

Technische Universität Berlin, Fachgebiet Medizintechnik
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Medizintechnik

[Introduction] The innovation cluster BeMobil is part of the BMBF funding priority "human-technology interaction for
demographic change". The Department of Medical Technology at the Technical University of Berlin is developing a
concept to increase motivation of children and adolescents in orthotics. In addition to mobile applications for
monitoring and feedback functions via smart devices, design recommendations for ergonomic optimisation of orthosis
will be developed. This allows to improve the adherence of patients independently wearing their thoraco-lumbo-sacral
orthosis (TLSO) for scoliosis treatment.
[Aim] To improve motivation for treatment, design recommendations will be developed based on user surveys and
focus groups and prototypically implemented. This aims at increasing the wearing comfort, acceptance and thereby
the realized wearing time. From interviews, six requirements arise for a corset to increase the usability: microclima,
freedom of movement, pressure, weight, area, conspicuity. A sensor for the measurement of moisture and / or
perspiration under a corset is developed for evaluating approaches to optimising the microclimate.
[Material and methods] The development of the measurement system is based on the principle of methodical product
development. Six requirements have been defined and solutions developed. The requirements are: 1) measurement of
moisture between corset and skin surface, 2) measurement duration at least ten minutes, 3) thickness of the sensor so
small that it is not perceived 4) no change in the effect of the corset, 5) no change in the microclimate under the corset
and 6) possibility of mobile measurement (portable, wireless).
[Results] Electronics (Arduino and self-developed multiplexer boards) and software (Python / C ++) were developed
and enable a mobile measurement of moisture in quasi real time at 1024 measuring points. Three solutions were
developed and evaluated for the production of the sensors. Approach 1: "Sewing of stainless steel yarn directly into a
garment". A prototype with 1024 measuring points was made based on a matrix of stainless steel yarn sewn directly
into a cotton fabric. The prototype was used to carry out extensive moisture measurements, but the quality of the
results was unsatisfactory. Due to the high number of measuring points, the matrix of electrodes resulted in circular
measurement errors ("redirection" of the current via neighboring measuring points). Approach 2: "Printing on fabrics
with conductive (silver) ink". A self-developed software for controlling a plotter enables the application of sensors in
any form. The chosen shape and arrangement of the sensors ensure that each measuring point is directly connected
without contact to others. This way, the previously observed effects can be excluded. The direct printing on the fabric
has not proved to be feasible since, depending on the material, the conductivity of the printed electrodes is too low or
the sintering (heat or UV light flashes) destroys the carrier material. Batch 3: "Printing on a transparent, self-adhesive
film with conductive (silver) ink". Instead of providing a piece of clothing with sensors, the inside of the device to be
examined is reversibly and fully equipped with sensors.
[Conclusions] There are various approaches to improve the microclimate under a corset, but an objective rating of
transpiration is not yet possible. A quasi real time moisture detection across the surface under a corset forms the basis
for orthotic optimisation. A possible approach to realize such a measurement is printing of sensors on self-adhesive
film and the reversible, full-surface equipping of the inside of the corset.
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AKTUALNE MOŻLIWOŚCI PROGNOZOWANIA ROZWOJU NOWORODKÓW
URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE I NIEMOWLĄT Z GRUPY RYZYKA
OKOŁOPORODOWEGO

ACTUAL POSSIBILITIES OF PREDICTING THE DEVELOPMENT OF PREMATURE NEWBORNS AND INFANTS
FROM PERINATAL RISK GROUP
Jagodzińska Tatiana,
Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Polczyk Artur,
Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Choińska Anna,
Zakład Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Paprocka-Borowicz Małgorzata, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu

Wiele dzieci z porodów przedwczesnych oraz powikłanych wykazuje różnego typu zaburzenia rozwojowe.
Ich liczba wzrasta wraz z obniżeniem wieku ciążowego.
Priorytetem postępowania medycznego na Oddziałach Intensywnej Opieki Neonatologicznej jest
ratowanie życia noworodka i zapobieganie powikłaniom związanym z przedwczesnym przyjściem na świat.
Opieka neonatologiczna koncentruje się współcześnie nie tylko na ratowaniu życia, ale także na
działaniach ograniczających stres i eliminujących ból oraz na wspieraniu prawidłowego rozwoju
psychomotorycznego noworodka już na Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej.
Skale i metody oceny rozwoju dziecka we wczesnym okresie życia, takie jak: Metoda Prechtla,
Test TIMP (ang. Test of Infant Motor Performance), MFDR (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka
Rozwojowa) są pomocne w diagnozowaniu zaburzeń OUN, podjęciu optymalnej decyzji w zakresie
intensywności i sfer usprawniania oraz w prognozowaniu poziomu funkcjonowania dzieci z grupy ryzyka
okołoporodowego.
Many children of pre-term and complicate births show different types of developmental disorders. The younger the
gestational age is, the greater number of disorders we can observe.
The priority of medical treatment in Intensive Neonatal Care Units is to save lives of newly born children and to prevent
neonatal morbidity connected with premature births. Nowadays an neonatal care is not only focused on saving lives
but also on actions limiting stress, eliminating pain and supporting regular psychomotor development of newborns
being already in a Intensive Neonatal Care Unit.
Evaluation measures and methods of child development in early stage of life, such as: Prechtl method, TIMP (Test of
Infant Motor Performance), and MFDR are helpful in diagnosis disorders of CNS, they provide optimal decision making
in terms of providing
and improving therapy intensity and its areas, predicting the functioning level of children with perinatal risk as well.
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Zmiany w postępowaniu medycznym poprzez cyfryzację, miniaturyzację i usieciowienie
Change of medical treatments by digitalization, miniaturization and data networks

Malberg Hagen,

Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden

"Veränderung der medizinischen Behandlungen durch Digitalisierung, Miniaturisierung und Vernetzung"

Der Telemedizin wird häufig die Rolle eines Problemlösers in der sich ändernden Gesellschaft des
demographischen Wandels, des Gesundheitsstrukturabbaus in der Fläche und des zunehmenden Drucks
auf die Sozialsysteme zugesprochen. In der Tat, eHealth-Systeme, die der Patient ohne ärztliche
Indikation in Anspruch nehmen kann, die Gesundheitskarte in denen Patientendaten gespeichert werden
und die Registrierung und Analyse von individuellen Aktivitätsprofilen mit Unterhaltungselektronik, die auch
Gesundheitsdaten enthalten können, sorgen für Verunsicherung bei den Patienten aber auch bei den
medizinischen Fachgesellschaften. Wird diese Verunsicherung im Endeffekt einen medizinischen
Fortschritt verhindern?
In dieser Präsentation will sich der Autor dem Thema aus der fachlichen Sicht der medizintechnischen
Forschung in der Sichtweise des Patienten nähern. Das Ziel ist, den sich aktuell verhärtenden Fronten zu
begegnen.
Telemedicine is assigned to a problem solver in a society of changing demographics, a loss of health infrastructure in
the landscapes and an increased stress in health insurance systems. In present, patients can order eHealth services
without medical indication by their treating doctor, in the future, the electronic health card shall store all relevant
individual health data. Furthermore, the consumer electronics measure and transfer health data on cloud servers,
sometimes without permission of the users. This leads to a significant uncertainty in patients, while medical societies
publish strict policy documents. Does this uncertainty avoid medical progress?
In this presentation the author will talk in his professional background of a scientist in biomedical engineering in the
patients perspective. The tall is aimed to weak the increased borders.
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Zmiany dziennego profilu ciśnienia krwi u pacjentów z nadwagą w trzeciej dobie
głodówki leczniczej

Changes of daily blood pressure profile in overweight patients on the third day of therapeutic fasting
Chubirko Kseniya,
Uzhhorod National University
Chopey Ivan,
Uzhhorod National University
Increased blood pressure and obesity are mutually potential factors. These patients need to gain weight loss due to
non-pharmacological correction (lifestyle changes, fasting-diet therapy) with parallel daily blood pressure monitoring. In
the studied group of patients we observed a clear decrease in the average values of blood pressure during the day,
blood pressure variability, normalization of blood pressure reduction degree at night.
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Rehabilitacja pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne

Trąbka Rafał,
Maicki Tomasz,
Mikołajczyk Edyta,
Wilk-Frańczuk Magdalena,

Rehabilitation of patients suffering from rheumatic diseases
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
Zakład Kinezyterapii, Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Wstęp:
Choroby reumatyczne, a wśród nich choroba zwyrodnieniowa stawów, wywołują zniszczenia elementów
czynnych i biernych stawów. Choroby kręgosłupa są problemem społecznym na całym świecie, a ból
krzyża plasuje się na pierwszym miejscu pod względem występowania.
Celem badania była ocena wpływu rehabilitacji opartej na aktywnościach na dolegliwości bólowe
kręgosłupa lędźwiowego pacjentów reumatycznych.
Materiał i metody:
Badaniami objęto 39 chorych w wieku 55,9 lat (SD=13,35) z bólami przewlekłymi kręgosłupa lędźwiowego
wynikającymi z choroby reumatoidalnej stawów. Pacjenci zostali przydzieleni losowo do dwóch grup
terapeutycznych. Przez okres 3 tygodni grupa I była leczona według terapii opartej na aktywnościach
(dominowały ćwiczenia dynamiczne), w grupie II pacjenci wykonywali ćwiczenia izometryczne oraz
wzmacniające gorset mięśniowy. Przed i po skończeniu rehabilitacji oceniono ruchomość odcinka
lędźwiowego, siłę mięśni kończyn dolnych, intensywność bólu (skala VAS) oraz funkcjonowanie pacjenta
w czynnościach dnia codziennego (kwestionariusz Roland Morris).
Wyniki:
Przed rehabilitacją obie badane grupy nie różniły się między sobą w zakresie wszystkich analizowanych
zmiennych. Po 3-tygodniowej terapii zaobserwowano statystycznie istotną poprawę w wykonywaniu
czynności dnia codziennego w grupie I w porównaniu do grupy II (p
Introduction:
Rheumatic diseases, including osteoarthritis, cause destruction of passive and active joint elements. Diseases of the
spine are a social problem throughout the world, and back pain ranks the first place in terms of incidence.
The aim of this study was to evaluate the effect of treatment based on task specific training for rheumatic patients with
lumbar spine pain.
Material and method:
The study included 39 patients aged 55.9 years (13.35) with chronic lumbar pain resulting from rheumatoid arthritis.
Patients were assigned randomly into two treatment groups. For three weeks group I was treated with therapy based
on activities (mainly dynamic exercises), in group II patients performed isometric and strengthening muscular corset
exercises. Before and after rehabilitation lumbar mobility, muscle strength of lower limbs, intensity of pain (VAS) and
patient functioning in activities of daily living (Roland Morris questionnaire) were assessed.
Result:
Before the rehabilitation the two treatment groups did not differ among themselves in all the analyzed variables. After 3
weeks of therapy there was a statistically significant improvement in performance of activities of daily living in group I
in comparison to Group II (p
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Terapia zaburzeń metabolicznych we współpracy fizjoterapeuty, lekarza i dietetyka
metodą przywracania równowagi współczulno-przywspółczulnej"

Treatment of metabolic disorders in cooperation physiotherapist, doctor and dietician by rebalancing sympatheticparasympathetic
Czerny-Szwarc Józef,
Instytut Badwczo-wdrożeniowy SILESIAN-ARCADIA
Czerny Zdzisława,
Herman Oleksandr,
Herman Oksana,

Układ autonomiczny jest podstawowym regulatorem czynności wszystkich narządów i całego
organizmu .W warunkach prawidłowych układ autonomiczny zachowuje równowagę między częścią
współczulną i przywspółczulną.
W różnych stanach chorobach i dolegliwości zdrowotnych równowaga funkcjonowania układu
autonomicznego zostaje zaburzona .

W ostatnich latach jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju w światowej medycynie interwencyjnych
metody modulacji równowagi współczulno-przywspółczulnej. (Postępy Nauk Medycznych 7/2014)
http://www.czytelniamedyczna.pl/postepy-nauk-medycznych,pnm201407.html
Dlatego autorzy niniejszej prezentacji postanowili podjąć się badania nad możliwością przywracania
równowagi współczulno-przywspółczulnej w sposób neuro-odruchowy działaniami fizjoterapeutycznymi
prowadzonymi we współpracy z lekarzem i farmakologiem oraz dietetykiem w terapii otyłości i nadwagi.
Do badania zastosowano metodę Ryodoraku,(elektro-diagnostycznego pomiar równowagi współczulno –
przywspółczulnej) oraz metodą dr n.med. Krzysztofa Krupki STRD pomiaru termoregulacji organizmu,
oraz badania krwi w aspekcie zmian agregacji krwinek w obrazie mikroskopowym, oraz zmian zawartości
insuliny oraz kortyzolu w krwi.
W naszym badaniu chcemy udowodnić ,że poprzez neuro-odruchowe działania fizjoterapeutyczne można
bardzo skutecznie przywracać równowagę współczulno-przywspółczulną, oraz wyciszać aktywację
systemu podwzgórze-przysadka-nadnercza w stresie. Dzięki metodzie neuro-odruchowej skutecznego
pobudzania najpierw układu współczulnego, a na koniec przywspółczulnego będzie możliwe pobudzenia
przemian katabolicznych prowadzących do spadku wagi , bez negatywnych efektów efektu jo-jo.
Autonomous system is the primary regulator of activities of all organs and the whole body .In normally autonomous
system maintains the balance between the sympathetic and parasympathetic part.
In various states of diseases and health conditions balance the functioning of the autonomic nervous system is
disturbed.
In recent years, we are witnessing a dynamic growth in the global medical intervention modulation method
sympathetic-parasympathetic balance. (Progress of Medical Sciences 7/2014)
Therefore, we decided to take the presentation of the study on the possibility of restoring balance to sympatheticparasympathetic in a neuro-reflex actions physiotherapy carried out in collaboration with the physician and
pharmacologist and nutritionist in the treatment of obesity and overweight.
The study used a method Ryodoraku and by Dr. n.med. Christopher Krupki STRD and blood tests in terms of
changes in blood cell aggregation in the microscopic image, and change the content of insulin and cortisol in the blood.
In our study, we want to prove that by neuro-reflex action physiotherapy can be very effectively restore the balance of
sympathetic-parasympathetic and mute activation of the system, the hypothalamic-pituitary-adrenal stress. With the
method of neuro-reflex effectively stimulate the sympathetic nervous system first, and finally it will be possible to
stimulate the parasympathetic catabolism leading to weight loss, without the negative effects of the yo-yo.
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Wpływ przebytego udaru mózgu na moc i prędkość skracania się mięśni – doniesienie
wstępne.

The impact of stroke on the power and shortening velocity of the muscles - preliminary report.
Kostka Joanna,
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Fajkowska Andźelika,
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Miller Elżbieta,
Zakład Medycyny Fizykalnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wstęp: Moc mięśniowa jest ważnym determinantem sprawności funkcjonalnej. W dostępnym
piśmiennictwie można znaleźć prace określające deficyt siły mięśniowej, ale brak jest badań oceniających
w jakim stopniu udar wpływa na ograniczenie mocy u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Celem
pracy była próba określenia różnicy mocy mięśniowej oraz prędkości skracania się mięśni w grupie
pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz osób, które udaru nie przebyły, a także ocena determinantów
mocy i prędkości skracania się mięśni.
Materiał i metodyka: W badaniu wzięły udział łącznie 62 osoby, w tym 31 pacjentów (9 kobiet i 22
mężczyzn) po przebytym udarze mózgu hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi oraz 31 osób dobranych pod względem
wieku i płci, które udaru nie doznały. Zebrano dane osobowe, antropometryczne oraz dotyczące choroby.
Moc mięśniową (Pmax) i optymalną prędkość skracania się mięśni (Vopt) oceniono wykonując dwie 8sekundowe próby na cykloergometrze rowerowym typu Monark.
Wyniki: Zarejestrowano istotną różnicę Pmax i Vopt pomiędzy grupami (p
Introduction: The muscle power is an important determinant of functional capacity. There are some studies identifying
deficits in muscles strength in post stroke patients in the available literature, but there are no studies evaluating the
impact on the power limitation. The aim of the study was to determine the difference in power and muscles shortening
velocity in patients with a history of stroke and those who have not undergone a stroke as well as the evaluation of the
determinants of the power and muscles shortening velocity.
Material and Methods: A total of 62 people were enrolled in the study, including 31 patients (9 women and 22 men)
after stroke hospitalized in Neurological Rehabilitation Department of Dr. K. Jonscher Municipal Medical Centre in
Lodz and 31 people matched for age and sex who did not suffer a stroke. Personal, anthropometric and related with
diseases data were collected. Muscle power (Pmax) and optimal shortening velocity of the muscles (Vopt) was
evaluated by performing two 8-second tests on a Monark type bicycle ergometer.
Results: A significant difference in Pmax and Vopt between groups (p
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Wpływ neuroleptyków na organizm człowieka w praktyce fizjoterapeuty.
The influence of neuroleptics on human body in physiotherapist’s practice.

Bakalarz Justyna,

Centrum Medycyny Rodzinnej s.c. Ewa Cierniak-Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz

Leki przeciwpsychotyczne, w lecznictwie funkcjonują od początku lat 50 XX wieku, co przyczyniło się do
poważnego przełomu w psychiatrii oraz znacząco wpłynęło na badania nad mechanizmami chorób
psychicznych. Głównym zastosowaniem leków przeciwpsychotycznych jest leczenie schizofrenii, ale mają
szerszy zakres wskazań: stany maniakalne, psychozy okresowe, ale również działają przeciwwymiotnie i
uspokajająco.
Neuroleptyki wpływają hamująco na napęd ruchowy oraz mają działanie uspokajające. Charakterystyczną
cechą znacznej liczby leków z tej grupy jest wywoływanie zaburzeń czynności układu pozapiramidowego,
potęgują działanie narkotycznych leków przeciwbólowych – morfiny i innych. W skutek zaburzenia
czynności ośrodków termoregulacji w podwzgórzu, powodują hipotermię. Biorąc pod uwagę działania
niepożądane większości leków psychotycznych – sztywność mięśniowo-szkieletowa, skurcz mięśni,
zaburzenia chodzenia, spowolnienie ruchowe – znacznie ograniczają możliwości terapeutyczne. Przy
długotrwałym stosowaniu neuroleptyków u pacjentów możemy zaobserwować spadek masy i siły
mięśniowej.
W praktyce fizjoterapeuty wpływ neuroleptyków na organizm człowieka jest dość istotny. Znając działanie
leków neuroleptycznych na poszczególne układy jesteśmy w stanie przewidzieć reakcje pacjenta na
stosowaną terapię.
Istotą pracy z pacjentem geriatrycznych, który przyjmuje leki neuroleptyczne jest obserwacja pacjenta oraz
szczegółowa kontrola jego mobilności i zachowania.
Antipsychotics have been used in medicine since the early 1950s. They have significantly contributed to a major
break-through in psychiatry and they have had a major impact on research of mental disorders’ mechanisms.
Antipsychotics are mainly used in treating schizophrenia but they also have a broader scope of recommended
applications: maniacal conditions, periodical psychosis; they also have an antiemetic and sedative effect.
Neuroleptics hinder mobility and have a sedative effect. Many medications in this group are characterized by causing
disturbances of extrapyramidal system function, they potentiate the effect of narcotic pain-killers such as morphine etc.
As a result of disturbances in the thermoregulation system function in the hypothalamus they cause hypothermia.
Taking into account the adverse effects of most psychotic medications - musculoskeletal stiffness, muscle contraction,
walking disabilities, slow movement – they limit therapeutic possibilities. In case of long-term usage of neuroleptics,
patients are observed to lose weight and muscle strength.
The influence of neuroleptics on human body is significant in physiotherapist’s practice. By knowing the impact of
neuroleptics on the particular systems, we are able to foresee the patient’s reaction to the therapy used.
The main focus in working with geriatric patients who take neuroleptics is patient observation and detailed control of
the patient’s mobility and behavior.
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use of physiotherapy
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Multidiscyplinary treatment of chronic wounds

Dynamiczne plastrowanie w trudnych przypadkach
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Dynamic adhesiv plasters in difficult clinical cases
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The need of physiotherapy in the prosthetic treatment of
jaw after the tumor surgical removal

Rehabilitation in Ukraine - European perspective

Ocena wpływu dysfunkcji st. skroniowożuchwowego na zmiany w postawie habitualnej
pacjentów- doniesienia wstępne.
Evaluation of influence of TMJ joint dysfunction on
changes of body posture- preliminary notifications
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Hipertrofia wyrostków dziobiastych a mechanika ruchu odwodzenia żuchwy w
badaniach tomografii wolumetrycznej

Hypertrophy coronoid processes and mechanics of abduction movement of the mandible in volumetric tomography
imaging
Frączak Bogumiła,
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie
Kijak Edward,
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie
Nowak Agnieszka,
Poradnia Protetyki Stomatologicznej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej PUM
Lietz-Kijak Danuta,
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie

Wprowadzenie: Staw skroniowo¬ żuchwowy (ssż) człowieka jest stawem parzystym, który zajmuje
wyjątkowe miejsce w układzie ruchowym, ze względu na dwupiętrową budowę, umożliwiającą
wykonywanie złożonych ruchów. Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) od dawna stanowią
problem diagnostyczny. Różne techniki badawcze, w tym, obrazowania rentgenowskiego potwierdzają, że
poszukiwania „złotego środka”, czyli metody doskonałej nadal trwają. Współczesna tomografia
wolumetryczna, o bardzo wysokiej rozdzielczości, zwana też stożkową - CBCT (Cone Beam Computed
Tomography), jest jedną z najnowocześniejszych technik, które umożliwiają wgląd w struk¬tury
dotychczas niedostępne technikom konwencjonalnym. Dokładność badań CBCT jest tak znacząca, że nie
sposób tego rodzaju badań porównać
z „tradycyjnymi” metodami rtg i rutyno stosowanymi w stomatologii. Literatura rodzima, jak i zagraniczna
poświęca dużo uwagi obrazowaniu kostnych elementów stawowych, gdzie na czoło wysuwają się prace
poświęcone anatomii i topografii wyrostków kłykciowych. Mało jest natomiast badań poświęconych
wyrostkom dziobiastym, które wraz z elementami układu mięśniowego stanowią jeden z głównych
elementów napędowych mechanizmu żucia.
Cel pracy : Ocena długości i położenia wyrostków dziobiastych oraz określenie znaczenia tych
parametrów w aspekcie jakości ruchu odwodzenia żuchwy
w badaniach tomografii wolumetrycznej pacjentów z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych.
Materiały i metody: Materiał stanowiło 222 (183K; 39M) badań tomografii wolumetrycznej ( CBCT) części
twarzowej czaszki, wykonanych aparatem
o dużym polu obrazowania (FOV 17 cm x 23 cm). Oceniono morfologię stawów skroniowo-żuchwowych ze
szczególnym uwzględnieniem anatomii wyrostków dziobiastych. W oparciu o specjalnie dla tego celu
opracowaną, własną metodologię, przeprowadzono analizę długości i szerokości podstawy wyrostków
dziobiastych oraz dokonano porównania otrzymanych w ten sposób danych pomiędzy stronami: prawą i
lewą.
Wyniki: Średnia długość wyrostków dziobiastych w badanej grupie pacjentów wynosiła 16,3mm i zawierała
się w przedziale od 15,74 dla kobiet do 17,17 mm
w przypadku mężczyzn. Nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami,
tak w zakresie wartości minimalnych, jak
i maksymalnych długości badanego parametru, wynoszących odpowiednio od 7,83 do 28,98 mm. Średnie
wartości pomiarów uzyskane w obu grupach były bardzo zbliżone. Przednia krawędź wyrostków
dziobiastych znajduje się średnio ok 13mm od wewnętrznej powierzchni kości jarzmowej i mieści się w
zakresie od minimalnej 3,75do maksymalnej 24,25 mm.
Wnioski:
1.

Wyrostki dziobiaste żuchwy charakteryzują się wysokim zróżnicowaniem niezależnym od płci

2.
Tak w populacji żeńskiej jak i męskiej występują skrajnie niskie jak i wysokie wartości długości
wyrostków dziobiastych.
3.
Wielkość i położenie wyrostków dziobiastych może być czynnikiem ograniczającym zakres
odwodzenia żuchwy
Background:
Human temporomandibular joint (TMJ) is a twin joint, which occupies a unique place in a locomotor system due to the
double storey construction, which allows to perform complex movements. Temporomandibular joints disorders (TMD)
have been the diagnostic problem for the very long time. It is confirmed by the different techniques, including of X-ray
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imaging that the search for the "aurea mediocritas", which is an excellent method, is still ongoing. Modern volumetric
tomography, very high resolution mode, also called CBCT (Cone beam computed tomography), is one of the most
modern techniques that allows insight into the structures that were previously unavailable by conventional ways.
Precision of CBCT is so significant that it hardly can be compared with "traditional" methods of X-ray imaging, routinely
used in dentistry. Native and foreign literature draws much attention to imaging bone elements of joint, where the
anatomy and topography of the condylar process moves out of the lead. On the other hand there are just a few studies
devoted to coronoid processes, which, together with the muscular components are one of the most significant parts of
the chewing mechanism.

Aim of the study:
Evaluation the length and position of the coronoid processes and determine the importance of these parameters in
terms of quality motion abduction of the mandible on the studies volumetric tomography in patients with dysfunction of
the temporomandibular joints.
Material and Methods:
The material consisted of 221 (182F, 39M) craniofacial volumetric tomography (CBCT), made with a wide-field imaging
(FOV 17 cm x 23 cm). The morphology of the temporomandibular joints with special emphasis on coronoid process
anatomy. Based on specially developed for this purpose own methodology, there have been made an analysis of the
length and width of the coronoid process base and the resulting data have been compared between the sides: right
and left.
Results:
The average length of the coronoid process in the patients group was 16,13mm and contain in the range from
15.74mm for women to 17.37 mm for men. There were no statistically significant differences between men and women,
both in terms of minimum and maximum length of the examinated parameter, ranging respectively from 7.66 mm to
28.98 mm. Mean values of measurements obtained in the two groups were very similar. The coronoid processes front
edge is on average about 13 mm from the inner surface of the zygomatic bone and is in the range from the minimum
3,25 mm to maximum 24,26 mm.
Conclusions:

1.

Coronoid processes characterized by a high diversity independent on gender

2.
Same in population of female and male, both consist of extremely low and high values of the coronoid
processes length.
3.

The size and position of coronoid process may be a limiting factor for the mandibule lower scope.
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Zablokowanie stawu skroniowo-żuchwowego w ujęciu terapii manualnej
The blockage of temporomandibular joint in manaul therapy

Sadowski Andrzej,
Sadowska Elżbieta,

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy „REMEDICA” Warszawa
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy „REMEDICA” Warszawa

W większości publikacji na temat stawu skroniowo-żuchwowego mówi się o zjawisku przemieszczenia
krążka stawowego i zaburzeniu równowagi napięć mięśni układu stomatognatycznego (narządu żucia).
Opisuje się różne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Autorzy tego doniesienia zwracają uwagę na
jeszcze jeden aspekt praktyczny dotyczący stawu skroniowo-żuchwowego, mianowicie problem
zablokowania stawu w ujęciu wiedzy o medycynie manualnej. W pracy opisują zjawiska charakteryzujące
zablokowanie i jego skutki kliniczne w odniesieniu zarówno do samego stawu, jak i całego narządu ruchu.
Tym bardziej cenna jest terapia opisanej dysfunkcji i efekty leczenia oparte na zjawisku powiązań
łańcuchowych reakcji (chain reaction) opisywanego przez prof. Karela Lewita.
In most publications on Temporomandibular joint disc displacement phenomenon says about and dwindling balance
muscle tensions . Describes a variety of diagnostic and therapeutic methods. The authors of the reports draw attention
to one aspect of the practical for the temporomandibular joint, namely the problem of blocking the pond in terms of
knowledge of manual medicine. In work describe phenomena characterized by block and its clinical effects in respect
of both the pond and the entire musculoskeletal system. The more valuable is the therapy described dysfunction and
treatment effects based on the phenomenon of links of chain reaction (chain reaction) described by Prof. Karel Lewit.
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Rehabilitacja nerwów czaszkowych i obwodowych, z wykorzystaniem fizykoterapii
Rehabilitation of cranial and peripheral nerves with the use of physiotherapy
Lietz-Kijak Danuta,
Kopacz Łukasz,
Strzelecka Paulina,
Kubala Elżbieta,
Grzegocka Marta,
Kijak Edward,

Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wstęp: Zaburzenia w obrębie zakończeń nerwów czaszkowych i obwodowych mogą być objawem wielu
jednostek chorobowych. Bardzo często są także powikłaniem zabiegów stomatologicznych, a w
szczególności znieczulenia przewodowego
w okolicę otworu żuchwowego. Krótki czas jaki upływa od wystąpienia pierwszych objawów do podjęcia
leczenia, które ma za zadanie przywrócenie utraconych funkcji, ma olbrzymi wpływ na uzyskane w
późniejszym czasie pozytywnych wyników leczenia.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono w Samodzielnej Pracowni Propedeutyki i Fizykodiagnostyki
Stomatologicznej PUM. Przed i po leczeniu wykonano pomiary czucia na skórze części twarzowej czaszki,
po obu stronach, za pomocą PulpoEndometru. W terapii posłużono się szeroko pojętą fizjoterapią.
Wykorzystano
w niej zabiegi fizykalne z zakresu magnetostymulacji, magnetoledoterapii, działających w systemie Viofor
JPS, a także Kinesiology Taping, masaż oraz ćwiczenia z wykorzystaniem metody PNF.
Wyniki: Zastosowanie opisanego postępowania leczniczego przyczyniło się do poprawy porażonych
zakończeń nerwów czaszkowych i obwodowych. Poprawa stanu zdrowia pacjentów wystąpiła już po 2
tygodniach prowadzenia terapii, co wskazywało na prawidłowe ukierunkowanie postępowania leczniczego.
Po 4 tygodniach rehabilitacji osiągnięto niemal pełen powrót funkcji zaburzonych struktur. Dolegliwości
bólowe związane z omawianym schorzeniem również uległy zmniejszeniu.
Wnioski: Osiągnięcie pozytywnych efektów leczenia przyczyniło się do poprawy samopoczucia pacjentów,
a także jego funkcjonowania w życiu codziennym. Poprzez odpowiednie działanie, terapia doprowadziła do
zwiększenia satysfakcji i komfortu pacjentów podczas podejmowania aktywności życiowej.
Introduction: Disorders of cranial and peripheral nerves can be a symptom of many diseases. Very often these are the
results of complications of dental procedures, especially local anesthesia in the area of the mandibular foramen. A
short time elapsed from first symptoms to take the treatment is to restore the lost functions and a huge impact on the
obtained positive results of treatment.
Material and Methods: The study was conducted in the Department of Propaedeutics and Dental Physicodiagnostics
PUM. Before and after treatment were measured sensation on the skin surface, on both sides, using PulpoEndometer
device. The conducted treatment was widely understood physiotherapy. There were used various methods in
treatment such as magnetotherapy and magnetoledotherapy (Viofor JPS system), Kinesiology Taping method,
massage and exercises using PNF method.
Results: The use of the described procedure has improved within the palsy of cranial and peripheral nerves. Improving
the health of the patients responded after 2 weeks of conducted therapy, indicating the correct orientation of treatment.
After 4 weeks of rehabilitation has been achieved almost full functional recovery of dysfunctional structures. Pain
associated with the disorder also decreased.
Conclusions: Achieving positive effects of treatment has improved the well-being of patients, as well as functioning in
everyday life. Through appropriate action, therapy led to increased satisfaction and patients’ comfort while making life
activity.
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Wielospecjalistyczne leczenie ran przewlekłych
Multidiscyplinary treatment of chronic wounds

Hamerlak Zbigniew,

Gabinet Stomatologiczny , Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego

W pracy przedstawiono możliwości i efekty leczenia powikłanych ran:
1.

Chłoniaka grzybiastego skóry

2.

Ciężkiego urazu podudzia

3.

Ran okolicy odbytu

4.

Odleżyn

5.

Martwicy palców stóp

6.

Zespołu leylla u dzieci

W leczeniu zastosowano laser prysznicowy, Ozonytron X, Viofor JPS, komory i sondy tlenowe własne
receptury maści, kinesiology tape. Wykazano przydatność zabiegów fizykalnych w leczeniu ciężkich
powikłanych ran.
The study presents the possibilities and effects of treatment in healing of chronic wounds in:
1.

Lymphoma of the skin

2.

Severe leg injury

3.

Wounds of anal area

4.

Necrosis of toes

5.

Leyll’s syndrome in children

The treatment was conducted using laser therapy, Ozonytron X device, Viofor JPS system, oxygen chambers and
probes, own recipe ointments, kinesiology taping method. There was shown the usefulness of physical treatment in
healing chronic wounds.
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Dynamiczne plastrowanie w trudnych przypadkach klinicznych
Dynamic adhesiv plasters in difficult clinical cases
Hamerlak Zbigniew,

Gabinet Stomatologiczny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Pomorski Uniwersytet Medyczny

W pracy przedstawiono zastosowanie dynamicznego plastrowania w wybranych przypadkach :
1.

Owrzodzenia żylne podudzi w przebiegu RZS

2.

Ciężka rana tracheostomy w przebiegu dystrofii mięśni

3.

Po operacji guza mózgu

4.

Po masowej ekstrakcji zębów

5.

Po osteosyntezie kości twarzoczaszki

6.

Po operacji torbieli piersi

7.

W przebiegu leczenia blizn po ciężkich oparzeniu

8.

Po opiece paliatywnej

In the research work presents the use of dynamic slicing in selected cases:
1.

venous leg ulcers in the course of RA

2.

Severe tracheostomy wound in the course of muscular dystrophies

3.

After the surgery of brain tumor

4.

After mass dental extraction

5.

After osteosynthesis facial bones

6.

After surgery of breast cysts

7.

In the course of the treatment of scars after severe burns

8.

After palliative care
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Postępy w technikach preparacji biomateriałów dla poprawy efektywności leczenia
stomatologicznego.

An advances in biomaterial preparation for effectiveness of dental treatmentn
Gronwald Helena,
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM
Louda Petr,
Uniwersytet Techniczny w Libercu
Volesky Lukas,
Uniwersytet Techniczny w Libercu
Uniwersytet Techniczny w Libercu
Kejzlar Pavel,
Fijałkowski Mateusz,
Uniwersytet Techniczny w Libercu
Uniwersytet Techniczny w Libercu
Rożek Zbigniew,
Uniwersytet Techniczny w Libercu
Batory Damian,
Politechnika Łódzka
Pablo Serrano-Fernandez,
Krystyna Opalko,
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM
Danuta Lietz-Kijak,

Abrazja wodno - powietrzna jest jedną z metod preparacji , kolejnym etapem na drodze rozwoju technik
abrazyjnych i stanowi alternatywę dla klasycznego opraco-wania tkanek twardych przy pomocy narzędzi
rotacyjnych. Jako hipotezę zerową przyjęto stwierdzenie, że nie ma różnic w strukturze geometrycznej i
zwilżalności po-wierzchni zębiny po preparacji piaskarką wodno-powietrzną i wiertłem. Do badania
zakwalifikowano dwadzieścia zdrowych zębów ludzkich, trzecich, trzonowych, usuniętych ze wskazań
ortodontycznych. Każdy ząb został przecięty w płaszczyźnie horyzontalnej 2 mm poniżej szyjki zęba,
potem kolejno wzdłuż osi długiej mezjalno- dystalnie oraz odsłonięto zębinę na powierzchniach
policzkowych i językowych. Tak powstałe dwie próbki zębiny z tego samego zęba umieszczono po jednej
w grupie A (opracowanej piaskarką wodno- powietrzną Aquacut Quattro przy pomocy ścierniwa Al2O3 o
średnicy Ø = 53 µm pod ciśnieniem 72psi przez 10s z odległości 2mm) i w grupie D (opracowanej wiertłem
z węglika spiekanego z prędkością 40.000 obrotów na minutę przez 10 s). Tak spreparowanych 20 próbek
poddano badaniu profilometrycznemu oraz testowi zwilżalności. Opracowaną obiema metodami
powierzchnię zębiny poddano skanowaniu przy pomocy Field Emission Scanning Electron Microscope
ULTRA plus ( Carl Zeiss NTS GmbH, Germany) w powiększeniu 500 razy i analizowano używając
oprogramowania Smart SEM® V05.05. Wielkość parametrów Ra, Rq, Rp, Rq, Rsk, Rt, Rv oraz stopień
rozwinięcia powierzchni 3D/2Danalizowano przy pomocy nieparametrycznego testu Wilcoxon Signed Rank
Sum używając programu R for Statistical Computing. Pomiaru zwilżalności powierzchni zębiny dokonano
przy pomocy System See E (Advex Instruments, Czech Republic), a do analizy statystycznej użyto testu
ANOVA dla powtórzonych pomiarów. Otrzymano następujące wyniki: i) zaobserwowano statystycznie
istotną różnicę w parametrze Rsk wskazującą na dominację zagłębień na powierzchni próbek z grupy A i
wzniesień w grupie D, ii) stopień rozwinięcia powierzchni zębiny był statystycznie istotnie wyższy po
preparacji piaskarką, iii) próbki z grupy D wykazywały trend wskazujący na mniejszą zwilżalność w
porównaniu z grupą A.W związku z powyższym wywnioskowano, że powierzchnia zębiny poddana
preparacji piaskarką wodno- powietrzną jest bardziej rozwinięta i zdolna do zatrzymywania płynu (np.
systemu wiążącego w warunkach klinicznych) niż zębina opracowana wiertłem.
A water - air abrasion is one of the dentine preparation method and provides an alternative to the classic drill
preparation. The examined null hypothesis was: there are no differences in geometric structure and wettability of
dentin surface after water-air-abrasion and drill preparation. Twenty, for orthodontic reasons, extracted molars were
qualified for the study. Each tooth was cut in a horizontal plane, and subsequently cleaved mesial-distal along the
long axis so that the resulting two samples of the same tooth. Another cut along the long axis of the tooth helped
expose the dentin in the central part on the surface of the cheek and language. Such residual half of the same tooth
were assigned into two groups: A (prepared with the water air sandblaster Aquacut Quattro with Al2O3) and D
(prepared with tungsten carbide burs). These elaborated 20 samples were subject profilometric and wettability tests.
The prepared dentin surface ware scanned with Field Emission SEM was used. Obtained values of profilometric
parameters Ra, Rq, Rp, Rq, Rsk, Rt, Rv and surface development were analyzed with non-parametric post hoc test
Wilcoxon Signed Rank Sum using statistical R for Statistical Computing software. Dentine surface wettability
measuring was performed with the System See E. Statistical analysis was carried out using ANOVA for repeated
measures. Between group A and D we observed statistically significant differences in Rsk parameter indicating that
the valleys dominate in samples from group A, and peaks in samples from group D. The degree of development of the
surface was statistically significant higher for dentin prepared with sandblasting. Samples from group D showed trend
of lower wettability than samples of group A. The surface of dentin after sandblasting is more-developed and this
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Potrzeba zastosowania fizjoterapii w leczeniu protetycznym szczęki po zabiegu
operacyjnym usunięcia nowotworu

The need of physiotherapy in the prosthetic treatment of jaw after the tumor surgical removal
Więckiewicz Włodzimierz,
UMED Wrocław

U pacjentów występują różne nowotwory szczęki, wiąże się to z potrzebą wykonania zabiegu
operacyjnego usunięcia nowotworu. Powstaje połączenie pomiedzy jamą ustną a jamą nosową i
konieczność zaopatrzenia protetycznego za pomocą płytki obturującej, a następnie protezy z odpowiednio
dobranym obturatorem. Jednakże bardzo często po zabiegu dochodzi do szczękościcku, powstania
zrostów łącznotkankowych, blizn i ograniczenia ruchomości żuchwy. Dlatego istnieje potrzeba
zastosowania u tych pacjentów leczenia prowadzonego przez fizjoterapeutę.
There are various jaw tumors requiring surgical intervention. Connection formed between mouth and the nasal cavity
causes the need for prosthetic supplying using plate-obturator, then prosthesis with carefully selected obturator.
However, very often after surgery there is an occurrence of trismus, connective adhesions, tissue scars and reduced
lower jaw mobility. Therefore, such patients need a physiotherapist treatment.
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Ocena wpływu dysfunkcji st. skroniowo-żuchwowego na zmiany w postawie habitualnej
pacjentów- doniesienia wstępne.

Evaluation of influence of TMJ joint dysfunction on changes of body posture- preliminary notifications
Książek-Czekaj Agnieszka,
markmed rehabilitacja ruchowa
Wiecheć Marek,
markmed rehabilitacja ruchowa
Śliwiński Grzegorz,
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Śliwiński Zbigniew,

celem pracy była ocena wpływu zaburzeń stawu TMJ na postawę habitualną pacjentów. w tym celu
przeprowadzone zostały badania na trzech grupach pacjentów z zastosowaniem aparatu DIERS przed i
po dwutygodniowej terapii.
The aim of this study was to determine how TMJ joint dysfunction affects body posture. Three groups of patients were
examined and we compared their results. DIERS was used in order to perform the examinations prior to the therapy
and two weeks after the therapy.
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Głuszek Stanisław,
Rębak Dorota,

Chirurgia i fizjoterapia w leczeniu zespołu metabolicznego
Surgery and physiotherapy in the treatment of metabolic syndrome
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach; Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

W wykładzie omówiona będzie epidemiologia zespołu metabolicznego, w tym otyłości. Otyłość jest
podstawowym kryterium rozpoznania zespołu metabolicznego,. Chirurgię, która zajmuje się leczeniem
otyłości i cukrzycy określa się jako chirurgię metaboliczną. Przedstawione zostaną niezadowalające wyniki
leczenia zachowawczego otyłości i badania wykazujące jedynie skuteczność leczenia chirurgicznego
otyłości. Jednak z każdym postępowaniem chirurgicznym związane jest ryzyko powikłań i śmierci. W
bariatrii ryzyko śmiertelności pooperacyjnej jest bardzo niskie i wynosi o,25--,5%, rzadko 1%. Natomiast
powikłania związane z leczeniem operacyjnym ogólne, jak i chirurgiczne występują częściej, w zależności
od rodzaju wykonanego zabiegu. Najczęściej w Polsce i na świecie wykonywane są następujące zabiegi
bariatryczne: resekcja rękawowa żołądka (sleeve gastrectomy - LSG), operacja przęsłowania żołądka
sposobem Roux-en-Y (LRYGB) oraz opaska żołądkowa (LGB). Operacje te najczęściej wykonywane są
metodą laparoskopową. Bardzo istotną rolę w przygotowaniu do zabiegu bariatrycznego i w okresie
pooperacyjnym, w aspekcie zmniejszenia ryzyka powikłań i śmierci, odgrywa fizjoterapia. Okres
pooperacyjny, w bliskim i odległym czasie, wymaga odpowiedniego monitorowania klinicznego i
biochemicznego potencjalnych niedoborów związanych z utratą masy ciała oraz szeroko rozumianej
fizjoterapii i psychoterapii.
In the lecture there is going to be discussed the epidemiology of the metabolic syndrome, including obesity. Obesity is
the basic criterion while diagnosing the metabolic syndrome. The surgery that deals with the treatment of obesity and
diabetes is called metabolic surgery. Unsatisfying results of non-invasive treatment of obesity will be presented, as
well as the research proving that the only effective treatment of obesity is the surgical one. However, every surgery is
connected with the risk of complications and death. In bariatrics the risk of postoperative mortality is very low and it is
o,25--,5%, rarely 1%. General and surgical complications connected with surgical treatment occur more often,
depending on the kind of operation performed. Most often, in Poland and the world the following bariatric surgeries are
performed: sleeve gastrectomy – LSG, Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass (LRYGB) and Laparoscopic Gastric
Banding (LGB). These operations are usually performed using the laparoscopic method. Physiotherapy is very
important in the preparation for a bariatric surgery and in the postoperative period, in terms of reducing the risk of
complications and death. The postoperative period, in the near and distant time, requires appropriate clinical and
biochemical monitoring of potential deficiencies connected with weight loss, as well as of physiotherapy an
psychotherapy in its broadest sense.
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Leczenie otyłości z refluksem żołądkowo-przełykowym metodami fizycznymi

TREATMENT OBESITY WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AND WITH PHYSICAL METHODS
Chubirko Kseniya,
Uzhgorod National University
Keywords: Obesity, GERD, ozone therapy, hyperbaric oxygenation, esomeprazole, BMI.
Introduction. Obesity was identified as an independent contributory factor for gastroesophageal
reflux disease (GERD). In patients with GERD, higher Body Mass Index (BMI) was associated with more severe and
more frequent reflux symptoms and esophagitis as well. It seems that risk increase progressively with body weight.
However, it is not clear weather change in BMI along with proton pump inhibitors (PPI) treatment helps to improve
GERD symptoms.

The aim of the study: study enrolled 120 patients with obesity and symptoms of GERD. All patients had initial BMI
higher than 30.

Materials and methods. 120 patients were divided into 3 groups, 40 patients in each group. All patients received
esomeprazole 20 mg once daily. First group additionally receive hyperbaric oxygenation, second group receive ozone
therapy, third group- receive only esomeprazole.

Results. After 24 weeks of follow up, total of 34 (28.3%) patients (17 patients in first and 17 patients in second group)
had and 27 of them (27/34, 79.4%) responded to treatment. Analyzing the data this patients, who had BMI reduction
below 30, we found that only them had improvement of disease. Observed decrease in the amount of relapse of the
disease from 1.79 ±0.37 to 0.79±0.49 (p
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PLASTROWANIE DYNAMICZNE W DYSFAGII
ELASTIC THERAPEUTIC TAPE IN DYSPHAGIA
Krajczy Edyta,
Krajczy Marcin,
Gajda - Krajczy Ewa,
Bogacz Katarzyna,
Łuniewski1, ja,
Dybek Tomasz,
Szczegielniak Jan,

SP ZOZ, Szpital Miejski w Nysie
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej 2 SP ZOZ, Szpital Miejski w Nysie
SP ZOZ, Szpital Miejski w Nysie
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

Terapią zaburzeń połykania nazywamy wszelkie działania lecznicze obejmujące diagnostykę i
szeroko pojętą terapię chorych, u których doszło do zaburzeń połykania, a tym samym częściowego lub
całkowitego braku przyjmowania drogą naturalną płynów i pokarmów stałych. Dysfagią nazywamy
zaburzenia polegające na utrudnionym przechodzeniu lub braku przechodzenia pokarmów stałych i
płynnych z jamy ustnej poprzez gardło i przełyk do żołądka. Zaburzenia połykania dzielą się na górne
(ustno-gardłowe) i dolne (przełykowe). Przyczyny dysfagii ustno-gardłowej związane są z zaburzeniem 1.
lub 2. fazy połykania, czego następstwem jest utrata przez chorego zdolności do formowania kęsa
pokarmowego lub przesuwania go w kierunku gardła. Zaburzeniom 2. fazy połykania towarzyszy kaszel,
krztuszenie się, zwracanie pokarmu przez nos (doprowadzające do zachłyśnięcia), łzawienie, kichanie i
odruchy wymiotne. Z kolei zaburzenia połykania 3. fazy powodują dysfagię przełykową.
Podjęcie leczenia zaburzeń połykania na tle neurogennym jest konieczne, gdyż w przypadku
zarzucania treści pokarmowej do dróg oddechowych może dojść do groźnego dla życia, zachłystowego
zapalenia płuc. Wybór postępowania terapeutycznego zależy od głębokości i dynamiki objawów dysfagii.
Terapia obejmuje różne techniki i oddziaływania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i
funkcjonalności pobierania, rozdrabniania i połykania podawanych pokarmów. W pracy przedstawiono
aplikacje plastrowania dynamicznego, w celu poprawy opóźnionego odruchu połykania.

Terapią zaburzeń połykania nazywamy wszelkie działania lecznicze obejmujące diagnostykę i szeroko pojętą
terapię chorych, u których doszło do zaburzeń połykania, a tym samym częściowego lub całkowitego braku
przyjmowania drogą naturalną płynów i pokarmów stałych. Dysfagią nazywamy zaburzenia polegające na utrudnionym
przechodzeniu lub braku przechodzenia pokarmów stałych i płynnych z jamy ustnej poprzez gardło i przełyk do
żołądka. Zaburzenia połykania dzielą się na górne (ustno-gardłowe) i dolne (przełykowe). Przyczyny dysfagii ustnogardłowej związane są z zaburzeniem 1. lub 2. fazy połykania, czego następstwem jest utrata przez chorego zdolności
do formowania kęsa pokarmowego lub przesuwania go w kierunku gardła. Zaburzeniom 2. fazy połykania towarzyszy
kaszel, krztuszenie się, zwracanie pokarmu przez nos (doprowadzające do zachłyśnięcia), łzawienie, kichanie i
odruchy wymiotne. Z kolei zaburzenia połykania 3. fazy powodują dysfagię przełykową.
Podjęcie leczenia zaburzeń połykania na tle neurogennym jest konieczne, gdyż w przypadku zarzucania
treści pokarmowej do dróg oddechowych może dojść do groźnego dla życia, zachłystowego zapalenia płuc. Wybór
postępowania terapeutycznego zależy od głębokości i dynamiki objawów dysfagii. Terapia obejmuje różne techniki i
oddziaływania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalności pobierania, rozdrabniania i połykania
podawanych pokarmów. W pracy przedstawiono aplikacje plastrowania dynamicznego, w celu poprawy opóźnionego
odruchu połykania.
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Agenezja ciała modzelowatego w zaburzeniach funkcji poznawczych
Agenesis of the corpus callosum and cognitive function

Wasilewska Magdalena,
Szopa Andrzej,

Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM w Katowicach
Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM w Katowicach

Ciało modzelowate, inaczej największe spoidło w mózgu, jest pasmem istoty białej łączącym dwie półkule
mózgu. Zawiera w sobie 200 milionów aksonów, co stanowi około 2-3% wszystkich aksonów we włóknach
korowych. Jego najważniejszą rolą jest przekazywanie informacji pomiędzy półkulami. Z tego względu, że
obejmują one ośrodki wizualne, somatosensoryczne i ruchowe przetwarzające bodźce z przeciwległej
strony ciała, połączenie między nimi musi działać bardzo sprawnie. Spoidło wielkie również wspiera
podstawowe zdolności poznawcze. Funkcje poznawcze odgrywają ważną rolę w życiu codziennym,
zwłaszcza w rozwoju dziecka, ponieważ mają one znaczący wpływ na kontrolę myślenia, uczenia się i
zachowania, a na koniec, jego rozwoju i edukacji, która trwają całe życie. Wymaga to odpowiedniej
aktywności neuronalnej sieci w różnych obszarach kory mózgowej, w tym również prawidłowo pełnionej
funkcji przez ciało modzelowate. Agenezja ciała modzelowatego jest wadą charakteryzującą się różnym
stopniem niedorozwoju ciała modzelowatego wraz z nieobecnością 200 milionów aksonów lub braku ich
migracji do przeciwnej półkuli. Zaburzenia w powstawaniu ciała modzelowatego zachodzą we wczesnym
okresie życia płodowego, nie później niż do 20 tygodnia. Powstawanie tej anomalii jest wieloczynnikowe.
Objawy, które mogą być zaobserwowane u pacjentów z niewykształconym poprawnie ciałem
modzelowatym to brak poczucia humoru, zaburzenia uwagi i koncentracji, trudności w rozpoznawaniu
mimiki twarzy, słaba zdolność do oceny społecznej czy niezdolność do rozwiązywania problemów jak
nieumiejętność wychwycenia idei bądź morału w opowieści. Celem pracy było przedstawienie budowy i
funkcji ciała modzelowatego oraz wpływu jego agenezji na funkcje poznawcze.
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Ocena efektów rehabilitacji pierwotnej u pacjentów po udarze mózgu z efektem unikania
The assessment of primary rehabilitation effects for patients with brain stroke and the evading effect
Woszczak Marek,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii ² Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im.
Syrewicz Katarzyna,
Kałuża-Pawłowska Joanna,

Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Rehabilitacji
Pabianickie Centrum Medyczne, Zakład Rehabilitacji
Pabianicki Zakład Rehabilitacji

Wczesna fizjoterapia po udarze mózgu może pomóc choremu w powrocie do samodzielności. Celem
pracy była ocena częstości występowania zespołu zaniedbywania jednostronnego u pacjentów z udarem
mózgu oraz sprawdzenie czy zespół ten miał wpływ na efekty wczesnej rehabilitacji oraz czas
hospitalizacji.
Badaniu zostało poddanych 63 losowo wybrane osoby z udarem mózgu. Zostali oni podzieleni na 2 grupy:
A- osoby bez zespołu zaniedbywania, grupa B- osoby z zespołem zaniedbywania. Porównywano ich
sprawność funkcjonalną w dniu przyjęcia na oddział rehabilitacji i w dniu ich wypisu. Wyniki zostały
opracowane za pomocą tabel i wykresów. Badania opracowano statystycznie przez Test zgodności chikwadrat.
Stan funkcjonalny wszystkich pacjentów uległ poprawie. Pacjenci bez zespołu zaniedbywania znacznie
poprawili swoja samodzielność, potrzebowali niewielkiej pomocy w większości badanych aktywności.
Natomiast pacjenci z zespołem zaniedbywania , pomimo prowadzonej takiej samej terapii uzyskali dużo
mniejszą poprawę i nadal pozostali w przedziale mniejszej mobilności. Występujący u nich zespół
zaniedbywania jednostronnego miał wpływ na czas hospitalizacji.
Wnioski: Pacjenci z zespołem zaniedbywania jednostronnego maja słabszy powrót funkcji. Zespół
zaniedbywania ma wpływ na długość hospitalizacji ( R=0,0082).
The early use of physiotherapy after the brain stroke may help the patient to recover and return to self–reliance. This
thesis aims to assess the prevalence of Hemispatial neglect among patients who have undergone the brain stroke and
to verify whether it had an influence on the effects of early rehabilitation and the period of hospitalisation.
The study has been conducted among 63 randomly chosen people with brain stroke. They were divided into two
groups: A – people without the negligence syndrome, B – people with the negligence syndrome. It was their functional
efficiency which was compared in the period between the day of coming to the rehabilitation ward and the day of
leaving it. The results were developed with tables and charts. They were also statistically analyzed by the use of chisquared test.
The functional condition of all patients has improved. The patients without the negligence syndrome managed to
improve their independence significantly and needed little assistance in most areas of everyday activities. However,
the patients with the negligence syndrome, in spite of undergoing the same therapy, achieved much worse results and
still remained in the range of lesser mobility. What is more, Hemispatial neglect which could have been observed
among them had an impact on the time of staying in hospital.
Conclusions: Patients with the syndrome of unilateral negligence proved to have worse comeback of functions. The
syndrome of negligence also affects the length of hospitalisation ( R=0,0082).
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Analiza wydolności fizycznej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Analysis of Physical Fitness of Persons with Spinal Cord Injuries

Molik Bartosz,

Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Celem pracy było przedstawienie najnowszych badań dotyczących metod oceny wydolności fizycznej
tlenowej oraz beztlenowej osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Cel pracy zrealizowano na podstawie
przeglądu najnowszych pozycji literatury, a także na podstawie badań własnych. Wyniki badań wskazują
na dużą rozbieżność w uzyskiwanych wynikach wydolności tlenowej, co związane jest przede wszystkim z
doborem różnej aparatury badawczej (ergometr wózkowy, ergometr ręczny, bieżnia mechaniczna dla
wózków). Ponadto autorzy wykorzystują różne protokoły badań, co dodatkowo utrudnia porównywanie
uzyskiwanych wyników. Podkreślono pozytywny efekt programów rehabilitacyjnych oraz treningu na
poziom wydolności osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Z kolei, podkreślono że standardowym
testem stosowanym do oceny wydolności beztlenowej jest 30-sekundowy test Wingate, przeprowadzany
głownie na ergometrze ręcznym. Wyniki poszukiwań wskazują na korzystny wpływ treningu anaerobowego
w procesie rehabilitacji. Wskazano również, na potrzebę udoskonalania testów wydolności, stałego
monitorowania osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, a także poszukiwań testów nielaboratoryjnych
służących pośredniej ocenie wydolności fizycznej.
The aim of studies was to present the latest research on assessment methods of aerobic and anaerobic physical
fitness persons with spinal cord injuries. The review of latest literature was performed. Moreover, presented results
based on Authors studies. Results showed a large discrepancy in the results obtained in aerobic performance tests,
due to different selection of research equipment (wheelchair ergometer, arm crank ergometer, wheelchair treadmill).
Another difficulty for many authors are different research protocols. So comparison of research results performed by
individuals seems to be impossible. Positive effects of rehabilitation programs and sport training sessions on level of
individuals with spinal cord injuries were confirmed. Underlined that 30-seconds Wingate test used with arm crank
ergometer seems to be standard and reliable test for anaerobic performance evaluation. Results indicated beneficial
effect of anaerobic training in the rehabilitation process. Showed also that improvement of physical fitness test,
constant monitoring of people with spinal cord injuries are needed. Additional, development non-laboratory tests for
physical fitness individuals with spinal cord injuries seems to be very useful.
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Wybrane aspekty jakość życia pacjentów po radykalnym usunięcia gruczołu krokowego
ograniczonego do narządu

Selected aspects of the quality of life of patients after radical prostatectomy limited to the organ itself
Rajkowska-Labon Elżbieta,
Gdański Uniwersytet Medyczny. Zakład Fizjoterapii

Wstęp
Dyskomfort z powodu obniżonej sprawności funkcjonalnej pojawiający się w wyniku działań chirurgicznych
na sterczu jest czynnikiem wciąż budzącym największe obawy wśród pacjentów. Przykre dla chorego
następstwa, dotyczące skutków przebytego zabiegu operacyjnego usunięcia narządu znajdują
odzwierciedlenie w obniżonych wskaźnikach jakości życia. W kwestionariuszach badających jakość życia
po prostatektomii analizie szczegółowej poddaje się pytania dotyczące nietrzymania moczu (NM), życia
seksualnego, poczucia własnej godności, poziomu niezadowolenia co do zaistniałej sytuacji zdrowotnej,
oceny relacji społecznych w związku z niesprawnością funkcjonalną, statusu społeczno-ekonomicznego.
Cel pracy
Ocena wybranych aspektów jakości życia u mężczyzn po radykalnej prostatektomii.
Materiał i metody
Analizy dokonano na podstawie obserwacji 92 mężczyzn, poddanych radykalnemu usunięciu stercza
ograniczonego do narządu. W celu zbadania wpływu NM oraz zaburzeń erekcji na jakość życia u
pacjentów po zabiegach usunięcia stercza dokonano analizy pytań zawartych w kwestionariuszu
przygotowanym na potrzeby badania (wzorowanym na Kwestionariusz NM zastosowanym prez
Donellan SM., et al.. Urology 1997).
Analizowano ilość odpowiedzi „1” na poszczególne pytania z kwestionariusza, odsetek dodatnich
odpowiedzi zamieszczono w tabeli i graficznie przedstawiono na wykresie.
Wyniki
Na pytanie dotyczące wpływu NM na życie codzienne problem ten u 54% mężczyzn spowodował
konieczności wprowadzenia małych i dużych zmian. Tylko u 5 % brak kontroli mikcji wywołał w ich życiu
konieczność wprowadzenia poważnych zmian. Dla 41 % badanych NM nie wywołało zmian zachowań w
życiu codziennym.
Przed zabiegiem operacyjnym problemy z erekcją zgłaszało jedynie 13 % mężczyzn. Po operacji
prawidłowe erekcje nie pojawiły się u żadnego z 92 mężczyzn w grupie poddanej analizie. Częściową
erekcję obserwowało 13 (14 %) badanych a 79 (86%) takich możliwości nie zaobserwowało. Z powodu
braku satysfakcji seksualnej w analizowanej grupie blisko jedna piąta, 20% (18 na 94 badanych)
pacjentów podjęło leczenie a 80 % nie była zainteresowana. Odnotowano skuteczność leczenia w
podgrupie 4 pacjentów, którzy po przyjęciu środków wspomagających odzyskali satysfakcjonującą
sprawność. Jeden z pacjentów zrezygnował z przyjmowania środków wspomagających, motywując to
zbyt wysoką ceną leku.
Wnioski
Z analizy materiału wynika, że ocena jakości życia po operacji usunięcia stercza związana z
niesprawnością seksualną i NM jest w odbiorze pacjentów bardzo indywidualna. Część pacjentów jest
pogodzona ze zdarzeniami niepożądanymi będącymi następstwem operacji. Największe oczekiwania
dotyczą uniknięcia wznowy nowotworowej.
słowa kluczowe
prostatektomia radykalna, jakość życia, nietrzymanie moczu, zaburzenia erekcji
Introduction
The discomfort related to the reduced functional efficiency, occurring a result of surgical intervention in the prostatic
gland, is a factor still arousing deepest concerns among the patients. The unpleasant for the patient after-effects of the
undergone surgical procedure of removing the organ find their reflection in reduced quality-of-life indexes. In the
surveys investigating the quality of life after prostatectomy, a detailed analysis is performed on the questions about
incontinence (UI), sexual life, the sense of self-esteem, level of dissatisfaction as to the occurring medical condition,
evaluation of social relations related to the functional inefficiency, and about the social and economic status.
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Aim of the study
Assessment of selected aspects of the quality of life in men after radical prostatectomy.
Materials and methods
The analysis was performed on the basis of observation on 92 men subjected to radical prostatectomy limited to the
organ. In order to examine the impact of incontinency and erection disorders on the quality of life in patients after
prostatectomy, an analysis was performed of the questions included in the survey prepared for the needs of the
research (modelled on the Incontinence Questionnaire, applied by Donnellan SM., et al.. Urology 1997).
The amount of “1” answers to the individual questions in the questionnaire was analysed, and the proportion of
positive answers was placed in the table and represented graphically on the graph.
Results
Regarding the question related to the impact of UI on the everyday life, this problem in 54% of the men did not impose
any necessity to implement small or big changes. Only in 5%, the lack of miction control caused the necessity of
introducing serious changes in their lives. For 41 % of the examined patients UI did not evoke any changes in the
everyday routine.
Before the surgery, problems with erection were reported by only 13 % of the men. After the procedure, correct
erections did not occur in any of the 92 men from the group subjected to analysis. A partial erection was observed by
13 (14 %) of the examined patients, and 79 (86%) did not observe such abilities. Due to the lack of sexual satisfaction
in the analysed group, nearly one fifth - 20% (18 out of 94 examined) patients have started treatment , and 80% were
not interested. Effectiveness of the treatment was observed in a sub-group of 4 patients, who, after taking adjunctive
medication, regained satisfactory efficiency. One of the patients resigned from taking adjunctive medication, justifying
his decision with the high price of the medicine.
Conclusions
From the analysis of material it stems that the assessment of the quality of life after prostatectomy related to sexual
disability and Urinary Incontinence is individual in the patients’ perception. A part of the patients have reconciled with
the undesired circumstances being the result of the surgery. The highest expectations are related to avoiding the
recurrence of neoplasm.
Key words and expressions
radical prostatectomy, quality of life, urinary incontinence, erection disorders
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Subiektywna ocena przydatności i zastosowania trakcji mechanicznej kręgosłupa
lędźwiowego u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego

Subjective assessment of benefits and application of mechanical traction of the lumbar spine in patients with low back
pain
Hagner-Derengowska Magdalena, Collegium Medicum w Bydgoszczy, wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Neuropsychologii Klinicznej,
Kitschke Ewa,
Collegium Medicum w Bydgoszczy, wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Klinika Rehabilitacji
Lorenc Agnieszka,
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Dylewski Michał,
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Sanatorium Uzdrowiskowe „Promień” w Ciechocinku
Dylewska Monika,
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Mielcarek Paula,
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Kochański Bartosz,

Wstęp: Zabieg trakcji mechanicznej kręgosłupa stosowano i polecano w leczeniu dolegliwości bólowych
kręgosłupa lędźwiowego już przed czasami Hipokratesa. Pomimo tak długiej historii, publikacje z ostatnich
dekad dotyczące jej skuteczności nie przynoszą jednoznacznych odpowiedzi, za to wiele niewiadomych. I
choć pojawia się wiele uwag dotyczących metodyki tych prac, w chwili obecnej zabiegu tego nie uznaje się
za polecany w terapii dolegliwości zespołów bólowych kręgosłupa. Pomimo tego, zabieg ten jest dalej
bardzo popularny i dobrze oceniany zarówno wśród pacjentów, jak i terapeutów. W tej pracy autorzy
spróbowali ocenić jaka jest ocena trakcji mechanicznej kręgosłupa lędźwiowego pośród polskich
fizjoterapeutów.
Materiał: W badaniu uczestniczyło 116 osób, czynnych zawodowo fizjoterapeutów o różnym poziomie
wykształcenia i stażu zawodowego, z terenu całej Polski.
Metoda: Badania przeprowadzono metoda ankietową, na podstawie kwestionariusza własnego autorstwa.
Wyniki: Trakcję w swojej pracy zawodowej stosuje bądź stosowało 28% respondentów. Ponad 68%
terapeutów zastosowałaby trakcje mechaniczna u niektórych pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa,
natomiast tylko około 5% uważa że jej efekty są niezadowalające. Trakcje najczęściej zastosowano by w
okresie przewlekłym i podostrym, w stanie przeciążenia stawów międzywyrostkowych, wypukliny bez
podrażnienia korzeni nerwowych i podrażnienia korzeni nerwowych. Pośród osób stosujących trakcję 78%
z nich stosuje ja nie częściej niż u co 10 pacjenta. Efekty trakcji jako dobre ocenia 46,9% z nich, a jako
średnie 43,8. Źle efekty trakcji ocenia tylko 6,3% respondentów ją stosujących. Żaden z respondentów
stosujący trakcje nie zgłosił występowania objawów ubocznych czy nasilenia objawów trwającego dłużej
niż 24 godziny.
Wnioski: Pomimo braku przekonujących dowodów w literaturze, trakcja mechaniczna kręgosłupa cieszy
się dobrą opinią wśród fizjoterapeutów, którzy widza jej zastosowanie u wybranych pacjentów. Częstość
jej stosowania i opinie respondentów wskazuje jednakże, że nie jest ona traktowana jako uniwersalne
panaceum, ale jako przydatny środek terapeutyczny w wybranych sytuacjach.
Introduction: The mechanical traction of the spine was applied and been recommended for the treatment of low back
pain before the times of Hippocrates. Despite such a long history, the publications of the last decades regarding its
effectiveness does not bring clear answers, but instead many doubts. And although there are many comments on the
methodology of these works, at this moment that procedure is not considered to be recommended in the treatment of
symptoms of back pains. Despite this, traction is still very popular and well-rated among both patients and therapists.
In this work, the authors tried to assess what is the rating of mechanical traction in treatment of LBP among Polish
physiotherapists.
Material: The study included 116 professionally active physiotherapists with different levels of education and
professional experience, from the whole territory of Poland.
Method: The study was conducted in questionnaire method, on the basis of an own created questionnaire.
Results: Mechanical traction in their professional practice is or were used by 28% of respondents. More than 68% of
therapists would adopt the mechanical traction in some patients with pain syndrome, while only about 5% believe that
the results are unsatisfactory. Traction is most commonly linked with subacute and chronic phase, for patients with
overloaded facet joints, disc prolaps without the irritation of the nerve root and with irritation and nerve roots. Among
people using traction, 78% of them use it in about 10% of patients. The effects of traction as a good estimated 46.9%
of them, and as the average 43.8. As bad effects of traction estimates only 6.3% of respondents which were using it.
None of the respondents applying traction reported any side effects or symptoms exaggeration lasting longer than 24
hour.
Conclusions: Despite the lack of convincing evidence in the literature, mechanical traction of the spine has a good
reputation among physical therapists which see its use in selected patients. The frequency of its use and the opinions
of the respondents indicated, however, that it is not regarded as a universal panacea, but as a useful therapeutic agent
in selected situations
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Samoocena poziomu wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów na temat trakcji
mechanicznej kręgosłupa lędźwiowego w zależności od poziomu wykształcenia i
doświadczenia zawodowego

Self-assessment of the level of knowledge and skills of physiotherapists about the mechanical traction of the lumbar
spine, depending on the level of education and work experience
Dylewska Monika,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Promień” w Ciechocinku
Dylewski Michał,
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Lorenc Agnieszka,
Kowacka Izabela,
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Hagner-Derengowska Magdalena, Collegium Medicum w Bydgoszczy, wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Neuropsychologii Klinicznej;
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Streszczenie:
Wstęp: Efektywne wykonanie trakcji mechanicznej kręgosłupa lędźwiowego wymaga umiejętności
zarówno wykonania zabiegu według zleconych parametrów, jak i doboru parametrów takich jak siła trakcji,
pozycja do jej wykonania, rodzaju trakcji. Konieczna jest także kwalifikacja pacjenta do trakcji
mechanicznej kręgosłupa. W przedstawianej pracy autorzy podjęli próbę oceny poziomu samooceny
kompetencji fizjoterapeutów w powyższych umiejętnościach.
Materiał: W badaniu uczestniczyło 116 osób, czynnych zawodowo fizjoterapeutów o różnym poziomie
wykształcenia i stażu zawodowego, z terenu całej Polski.
Metoda: Badania przeprowadzono metoda ankietową, na podstawie kwestionariusza własnego autorstwa.
Wyniki: Poziom swoich kompetencji w skali od 0 do 10 fizjoterapeuci ogółem ocenili na 3,2 jeśli chodzi o
kwalifikację do zabiegu, 3,3 dla doboru rodzaju trakcji, 3,8 dla doboru siły, 4,1 dla doboru pozycji i 4,9 dla
wykonania trakcji według zleconych parametrów. Wyraźnie widoczne jest zwiększanie się poziomu
samooceny dotyczącej kwalifikacji do zabiegów trakcji wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia na
każdym poziomie edukacji. Wyraźnie widać tez niższy poziom samooceny licencjatów niż jakichkolwiek
innych poziomów wykształcenia w pozostałych kategoriach. Wykorzystywanie trakcji w praktyce
zawodowej zwiększa poziom samooceny we wszystkich kategoriach z wyjątkiem kwalifikacji do zabiegów.
Wnioski: Z badań wynika że największy problem fizjoterapeuci maja z kwalifikowaniem pacjenta do
zabiegu trakcji, który to problem zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Zastanawiający
jest również najniższy poziom oceny swoich kompetencji pośród licencjatów, niższy niż u osób z
teoretycznie niższym poziomem wykształcenia. Praca z wykorzystaniem trakcji mechanicznej zwiększa
poziom oceny własnych kompetencji związanych z wykonaniem zabiegu i doborem parametrów, jednak
nie w związku z kwalifikowaniem pacjenta do trakcji.
Summary:
Introduction:
Effective execution of mechanical traction of the lumbar spine requires the ability to perform the procedure by
prescribed parameters and to select the parameters such as force of traction, position and the type of traction. It is
also necessary to qualify patient to the mechanical traction of the spine. In the present study, the authors attempted to
assess the level of self-assessment of competence of physiotherapists in the above skills
Material: The study included 116 professionally active physiotherapists with different levels of education and
professional experience, from the whole territory of Poland.
Method: The study was conducted in questionnaire method, on the basis of an own created questionnaire.
Results: The level of their own competence on a scale from 0 to 10 physiotherapists in total assessed at 3.2 in terms
of qualification for the traction, 3.3 for the selection of the type of traction, 3.8 for the selection of strength, 4.1 for the
selection of position and 4.9 for the execution of traction by given parameters. Clearly visible is the increase in the
level of self-assessment of qualifications to traction with increasing level of education at every level of education. Also
lower levels of self-esteem in group of bachelors than any other levels of education is seen in every other categories.
The use of traction in professional practice increases the level of self-esteem in all categories with the exception of
qualification for treatment.
Conclusions: The research shows that the biggest problem physiotherapists have in this subject is qualifying a patient
for traction, a problem that decreases with increasing level of education. Interesting is also the lowest level of
assessment of their own competence in the group of Bachelors, lower than those with theoretically lower level of
education. Working with mechanical traction increases the level of self-assessment of their competencies related to
the implementation of the procedure and selection of parameters, but not in connection with the qualifying patient for
traction
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Skuteczności biostymulacji laserowej i prądów TENS w bólach rzekomokorzeniowych
odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Effectiveness of laser stimulation and TENS in lower back Facet Syndrome.

Woszczak Marek,
Syrewicz Katarzyna,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii; Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im.
Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Rehabilitacji
Pabianickie Centrum Medyczne, Zakład Rehabilitacji

Jedna z przyczyn tak często występujących dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa jest
zespół rzekomokorzeniowy. W zespole tym nie występują objawy ucisku ani uszkodzenia korzeni. Co za
tym idzie nie ma również ubytkowych objawów neurologicznych. Zespół dotyka pacjentów w każdym wieku.
Początkowo często występuje charakterystyczne "trzaśnięcie". Dolegliwości są mniej intensywne o
jednakowym natężeniu, bez fazy narastania, mają przebieg długotrwały, kilkunastoletni, nawrotowy.
Występują dolegliwości współistniejące we wszystkich odcinkach kręgosłupa i różnych częściach ciała,
często obustronnie. Ból ma charakter nękający, rozlany, zmuszający do częstej zmiany pozycji, układania
się, siadania, chodzenia. Celem pracy było zbadanie skuteczności działania przeciwbólowego zabiegów
fizykoterapeutycznych u pacjentów z dolegliwościami rzekomokorzeniowymi dolnego odcinka kręgosłupa.
Badano skuteczność przeciwbólową prądów TENS i biostymulacji laserowej w terapii odcinka L-S oraz
stopień nasilenie bólu przed i po serii zabiegów. W 10 dniowym programie usprawniania w Zakładzie
rehabilitacji USK nr 1 w Łodzi zbadano grupę 68 osób w wieku od 28 do 69 lat. U każdego pacjenta
występował ból rzekomokorzeniowy. Badanych podzielono losowo na grupę A i B po 34 chorych.
Oceny dokonano na podstawie testów:
- „wstań i idź”
- Testu Schobera
- Testu- Laseque’a
- Testu Patricka
- oraz ocenę subiektywną bólu w skali VAS
Elementem łączącym w badaniu była kinezyterapia w której uczestniczyli wszyscy badani.
Częścią różnicującą badania były w A grupie prądy TENS, w B grupie biostymulacja laserowa.
Na podstawie zgromadzonych wyników wyciągnięto następujące wnioski:
1. Zastosowanie terapii komplementarnej kinezyterapii z prądami TENS i biostymulacją laserową u
pacjentów z rzekomokorzeniowymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa zmniejsza dolegliwości.
2. Prądy TENS wykazują istotną statystycznie skuteczność w terapii przeciwbólowej.
3. Ruchomość kręgosłupa w odcinku lędźwiowym zwiększyła się w obu grupach ale nie istotnie
statystycznie .
4. Wydaje się, że podstawą profilaktyki długoterminowej u pacjentów z dolegliwościami pochodzenia
rzekomokorzeniowego powinna być systematyczna kinezyterapia
One of the reasons of so frequently occurring pain in the lumbar spine is Facet Syndrome. In this type of syndrome,
there are no signs of pressure or damage to the roots.
Furthermore, there is also no neurological deficits. Facet Syndrome affects patients in any part of the life time. Initially,
there is often a characteristic "thwack". Symptoms are not intense with the same intensity during the time, no accruing
phase, have a long-term course, of many years, recurring. There are co-existing afflictions in all segments of the spine
and various parts of the body, often on both sides. Pain is gnawing, spilled, forcing people to change position
frequently, laying, sitting down, walking.
The aim of this study was to examine the analgesic action of physiotherapy in patients with lower back Facet
Syndrome.
Analgesic effectiveness of laser biostimulation and Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) was studied
in pain therapy of L-S spine section, and pain intensity before and after a series of treatment.
During ten-day physiotherapy treatment in "Zakład rehabilitacji USK nr 1 w Łodzi a group of 68 people at the age of 28
- 69 was examined. Each of patient suffered from Facet Syndrome pain. The were divided randomly into two groups.
The assessment was made on the basis of tests:
- get up and walk

-122-

XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2017 - Konferencja Naukowa
- Schober's
- Laseque's
- Patrick's
- objective evaluation of pain on the VAS scale
A shared part in the study was for all participant a kinesiotherapy. For diversification two types of physiotherapy were
applied, in the first group Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), in the second group laser
biostimulation.
Based on the gathered results the following conclusions were drawn:
1. Use of complementary therapy: kinesitherapy, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) and laser
biostimulation in patients with lower spine pain reduces the afflictions.
2. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) show effectiveness in pain therapy.
3. The mobility of the lumbar spine has increased in both groups, but it wasn’t statistically significant.
4. It seems that the main part of long-term prophylaxis in Facet Syndrome should be systematic kinesitherapy.
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Charakterystyka grupy niemowląt, zgłaszających się do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
dla Dzieci w latach 2013-2016 oraz przebieg ich terapii – doniesienie wstępne.

Characteristics of the infants admitted to the Daily Rehabilitation Center for Children in the period 2013-2016 and the
course of their therapy - a preliminary report.
Trafalska Agata,
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
Peñafiel Maldonado Fernando, Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
Zając Iwona,
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
Brzozowski Krzysztof,
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław

Wstęp:
Postępy w ginekologii i neonatologii spowodowały, że opiekujemy się dużą grupą wcześniaków i choć
mają one dużą szansę na przeżycie, to im wcześniej zakończona będzie ciąża, z tym większymi
konsekwencjami wcześniactwa będzie się zmagać. Nieodłączną częścią leczenia jest kompleksowa
rehabilitacja, która musi być wczesna, wielospecjalistyczna i ciągła – zgodnie z założeniami Polskiej
Szkoły Rehabilitacji. W placówkach rehabilitacyjnych często spotyka się również pacjentów z szeregiem
chorób genetycznych i metabolicznych, a także z wczesnymi zaburzeniami ortopedycznymi.
Cel pracy:
Celem pracy było scharakteryzowanie grupy dzieci w pierwszych dwóch latach życia, zgłaszających się do
Ośrodka Rehabilitacji Dziennej we Wrocławiu, pokazanie przebiegu ich terapii oraz jej efektów.
Materiał i metody:
Grupę pacjentów stanowiły dzieci, zgłaszające się po raz pierwszy do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w
latach 2013-2016. Pacjentów podzielono ze względu na jednostki chorobowe i dokonano analizy
statystycznej pod względem socjodemograficznym. Przeprowadzono obserwację przebiegu i efektów
rehabilitacji.
Wyniki:
Podczas czterech lat trwania badania do Ośrodka zgłosiło się 255 pacjentów pierwszorazowych w
pierwszych dwóch latach życia. Większość dzieci była w pierwszym półroczu życia, średni wiek pacjentów
wynosił 6,1 miesiąca. U 197 pacjentów jako rozpoznanie główne postawiono ZOKN (zaburzenia
ośrodkowej koordynacji nerwowej), u 55 pacjentów stwierdzono opóźnienie fizjologicznych etapów
rozwoju, u 3 rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce. Jako dodatkowe rozpoznanie u 52 pacjentów
stwierdzono zaburzenia ortopedyczne (wady stóp lub dysplazję stawów biodrowych). Wszystkim
pacjentom ustalono indywidualny program kinezyterapii według metod neurofizjologicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem metody NDT-Bobath (u 222 pacjentów). U 62 pacjentów włączono terapię
Castillo –Morales, w połączeniu z terapią neurologopedyczną, 43 pacjentów odbywało konsultacje
logopedyczne, a 33 psychologiczne. U 17 pacjentów stosowano również terapię integracji sensorycznej.
Częstotliwość terapii wynosiła 1-3 razy w tygodniu, przeciętnie 2 razy w tygodniu. U wszystkich pacjentów
stwierdzono poprawę.
Wnioski:
1.
U wielu dzieci w pierwszych miesiącach życia konieczna okazuje się rehabilitacja ruchowa, często
w korelacji z innymi rodzajami terapii.
2.
Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji zapobiega utrwalaniu patologicznych wzorców, co przy
dobranej optymalnie częstotliwości terapii, pozwala na szybkie uzyskanie poprawy.
Introduction:
Advances in gynecology and neonatology caused that we take care for a large group of premature infants. Although
they have a good chance of survival, the sooner pregnancy is completed, the greater the consequences of prematurity
will be. An integral part of the treatment is comprehensive rehabilitation, which must be early, multi-specialty and
continuous- with accordance with the provisions of the Polish School of Rehabilitation. Patients with a variety of
genetic and metabolic disorders as well as early orthopedic disorders are often meet in the rehabilitation centers.
Purpose of research:
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The aim of the study was to characterize a group of children in the first two years of life, admitted to the Daily
Rehabilitation Center in Wroclaw, as well as showing the course of their treatment and its effects.

Material and methods:
A group of patients consisted of children applying for the first time to the Daily Rehabilitation Center in the period 20132016. Patients were divided into groups according to disease entities and statistical analyzes in terms of sociodemographic. Observation of the course and outcomes of rehabilitation was concluded.

Results:
255 first-time patients in the first two years of life signed up to the Center during the four years of study. Most of the
children were in the first six months of life. The average age of the patients was 6.1 months. 197 patients were
diagnosed with disorder of central nerve coordination, 55 patients with delayed physiological stages of development,
and 3 were diagnosed with cerebral palsy. In addition to main diagnosis 52 patients had orthopedic disorders (foot
defects or hip dysplasia). Individual kinesitherapy program was set for all patients according to neurophysiological
methods, with special emphasis on NDT-Bobath method (222 patients). For 62 patients Castillo -Morales therapy
(combined with neurologopedic therapy) was included. 43 patients took speech therapy and 33 psychological
consultation. 17 patients were also given sensory integration therapy. The frequency of therapy was 1-3 times a week,
on average 2 times a week. All patients showed improvement.

Conclusions:
1.
Many children need motor rehabilitation (often in correlation with other therapies) in the first few months of
their lives.
2.
Early initiation of rehabilitation prevents the fixation of pathological patterns and with optimally frequent
therapy allows quick improvement.
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Zmiany w funkcji amortyzacyjnej kręgosłupa związane z wiekiem – doniesienie wstępne

Age-related changes of spine amortization function – preliminary report
Brzuszkiewicz-Kuźmicka Grażyna, Katedra Rehabilitacji, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Bączkowicz Dawid,
Instytut Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska

Wprowadzenie: Obok funkcji podporowej, jedną z podstawowych czynności kręgosłupa jest funkcja
amortyzacyjna. Jest ona wypadkową wielu czynników, jednak kluczową rolę w tłumieniu drgań spełniają
krążki miedzykręgowe. Wraz z wiekiem dochodzi do szeregu zmian w ich budowie, objawiających się m.in.
dehydratacją jądra miażdżystego i obniżeniem wysokości tarczy. Wydaje się zatem, że proces starzenia
się organizmu może prowadzić do pogorszenia możliwości amortyzacyjnych kręgosłupa. Dlatego celem
niniejszej pracy jest ocena zdolności kręgosłupa do pochłaniania drgań mechanicznych, u osób w różnych
dekadach życia.
Materiał i metody: Łącznie przebadano 60 zdrowych osób, podzielonych po 20 osób na 3 kategorie
wiekowe: 20-29 lat, 40-49 lat oraz 60-69 lat. Badane grupy nie różniły się pod kątem charakterystyki
antropometrycznej. Osoby bez obuwia ustawiano na platformie generującej drgania, jednocześnie o
częstotliwości 2 Hz i amplitudzie 10 mm oraz 20 Hz i amplitudzie 2 mm. Drgania rejestrowano za pomocą
dwóch czujników akcelerometrycznych: jeden mocowano z wykorzystaniem taśmy dwustronnej na
wysokości S2, drugi za pomocą opaski na guzowatości potylicznej. Pomiar trwał 6 s, a uzyskane sygnały
opisano za pomocą parametrów amplitudowych (zmienności i zakresu) oraz częstotliwościowych (F2 i
F20), odzwierciedlających widmową gęstość mocy sygnału, odpowiednio w zakresie 0-5 Hz i 15-25 Hz..
Wyniki: Wartości obu parametrów amplitudowych oraz parametru F2, odzwierciedlających zarówno
poziom drgań na poziomie kości krzyżowej, jak i potylicy nie różnicują badanych grup. Istotne różnice
zarejestrowano natomiast na poziomie potylicy dla parametru F20, gdzie jego wartości istotnie różniły się
pomiędzy badanymi grupami (odpowiednio 2,38±1,79; 4,98±3,55 i 11,5±4,01 dla 20-sto, 40-sto i 60-cio
latków, p
Background: One of the basic function of the spine is an amortization. This function results from many factors, but it
seems that a key role plays the intervertebral discs. With the aging process, it becomes to a number of changes within
discs, among others, manifested as the dehydration of the nucleus pulposus and the reduction of its height. Therefore,
it seems, that the aging process can lead to the deterioration of the amortization possibilities of the spine. Thus, the
aim of this study is to assess the capacity of the spine to absorb the mechanical vibrations in people in different
decades of life.

Material and Methods: A total of 60 healthy subjects were examined, divided by 20 persons into three age categories:
20-29 years, 40-49 years and 60-69 years. Study groups did not differ in terms of anthropometric characteristics.
Patients were analyzed in standing position without shoes on the vibration platform, with simultaneously oscillations 2
Hz with 10 mm amplitude and 20 Hz with 2 mm amplitude. The vibrations are recorded by two accelerometric sensors:
1) mounted by double-sided adhesive tape on the level of S2, 2) mounted by the band on the external occipital
protuberance. The measurement was continued for 6 seconds, and the signals are described by the amplitude
parameters (variation and range) and frequency parameters (F2 and F20), reflecting the spectral power density of the
signal, the range of 0-5 Hz and 15-25 Hz, respectively.

Results: The values of amplitude parameters and F2 parameter, registered from the S2 and occiput level do not
differentiate the analyzed groups. Significant differences were recorded for the F20 parameter, analyzed on occiput,
where the values were significantly different between the assessed groups (respectively 2.38 ± 1.79, 4.98 ± 3.55 and
11.5 ± 4.01 for 20th, 40th and 60th, p
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Stopień rotacji tułowia dziesięcioletnich dzieci szkół poznańskich

THE DEGREE OF TRUNK ROTATION IN SCHOOL CHILDREN AGED 10 YEARS IN POZNAN
Adamczewska Katarzyna,
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Wiernicka Marzena,
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Michałowski Łukasz,
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Lewandowski Jacek,

Wstęp: Zmiany w obrębie geometrii kręgosłupa należy oceniać trójpłaszczyznowo uwzględniając wszystkie
kierunki przemieszczeń wyrostków kolczystych. Ocena kąta rotacji tułowia pozwala na wczesne i
nieinwazyjne wykrycie skolioz oraz ich podejrzeń.
Cel pracy: Celem pracy jest ocena stopnia kąta rotacji tułowia na przykładzie populacji dziesięcioletnich
dzieci szkół poznańskich.
Materiał i metody badań: Materiał badawczy obejmuje 1533 dzieci w wieku 10 lat (759 dziewcząt oraz 774
chłopców). Za pomocą skoliometru Bunnell’a oceniono kąt rotacji tułowia na trzech poziomach
pomiarowych Th1-Th4, Th5-Th12, Th12-L4. Na podstawie uzyskanych wartości wyodrębniono grupę
dziewcząt i chłopców, u których odnotowano KRT na poziomie 00, 10-30,40-60 oraz ≥70 z
uwzględnieniem prawo i lewostronności rotacji.
Wyniki: Najniższe wartości kąta rotacji tułowia odnotowano zarówno w grupie dziewcząt jak i chłopców na
poziomie Th1-Th4 gdzie KRT≥70 wystąpił u 0,2% badanych, natomiast podejrzenie bocznego skrzywienia
kręgosłupa zdiagnozowano u 4% ogółu. Wartości KRT pozostałych odcinków pomiarowych na poziomie
Th5-Th12, Th12-L4 zdecydowanie wzrosły. Na poziomie Th głównym podejrzenie skoliozy odnotowano u
10% badanych, natomiast skoliozę potwierdzono u 2,5% ogółu uczniów. Na najniższym poziomie
pomiarowym kręgosłupa odsetek uczniów, u których wzrasta ryzyko wystąpienia skrzywienia bocznego
kręgosłupa wynosił 9%, a KRT≥70 wystąpił u 2,7% dzieci.
Wnioski: Najwyższe wartości KRT odnotowano u dzieci dziesięcioletnich na poziomie odcinka piersiowolędźwiowego zarówno u dziewcząt jak i u chłopców. Skoliometr Bunnella pozwala na wczesne, szybkie i
nieinwazyjne wykrycie zmian w obrębie rotacji tułowia.
Background: The aim of the study was to examine the spine in tree- plane aspect. Assessment of the angle of trunk
rotation allows for early non-invasive detection of scoliosis and their suspicions.
Aim: The main goal of the research was to assess the degree of the angle of trunk rotation on the example of
population of ten school children aged 10 years in Poznan.
Material and methods: The study involved 1533 ten years children (759 girls and 774 boys). The classification of the
investigative group was done through an analysis of the angle of trunk rotation (ATR) using the Bunnell scoliometer in
three levels: Th1-Th4, Th5-Th12, Th12-L4. On the basis of the results the group was divided into four subgroups
ATR=00, 10-30,40-60, ≥70 taking into account right and left- hand rotation.
Results: The lowest values of the angle of trunk rotation was noted in both groups at the level of Th1-Th4 where
ATR≥70 occurred in 0,2% of respondents, while the suspicion of scoliosis diagnosed in 4% of the total. The ATR
values from other sections measurement of Th5-Th12, Th12-L4 definitely increased. At the level of Th main suspect
scoliosis was observed in 10% of respondents, while scoliosis was confirmed in 2,5% of all pupils. At the lowest level
of the spine measuring the percentage of pupils with increased risk of ATR ≥70 was 9%, and who had scoliosis in 2,7%
of children.
Conclusion: The highest values of ATR were recorded at thoraco-lumbar level both girls and boys. The Bunnell
Skoliometer allows for early, rapid and non-invasive detection the changes in the trunk rotation.
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Różnice dymorficzne w zakresie stabilności rotacyjnej tułowia u dzieci w wieku 7-8 lat.

Dimorphism differences in terms of rotary stability of trunk in children aged 7-8 years.
Michałowski Łukasz,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Lewandowski Jacek,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Wiernicka Marzena,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Adamczewska Katarzyna,
Choszczewski Daniel,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Wstęp: Nieinwazyjna metoda Functional Movement Screen (FMSTM) autorstwa Graya Cooka
coraz częściej wykorzystywana jest w kompleksowej diagnostyce poziomu motoryki dużej człowieka.
Cel pracy: Celem pracy było określenie różnic dymorficznych podczas krótkoterminowych zmian
adaptacyjnych stabilności rotacyjnej tułowia dziewcząt i chłopców zachodzących w fazie
przedpokwitaniowej ontogenezy.
Materiał i metody badań: Materiał badań stanowiło 60 dzieci w wieku 7-8 lat (30 dziewcząt i 30 chłopców).
Oceny dokonano przy użyciu metody FMSTM, z której wykorzystano test Rotary Stability. Badania
wykonano w dwóch terminach.
Wyniki: W obu terminach badań dziewczęta uzyskiwały lepsze wartości punktowe w teście stabilności
rotacyjnej tułowia. Po 6 miesiącach od rozpoczęcia badań średnia różnica w liczbie uzyskanych punktów w
teście w obydwu grupach badanych obniżyła się.
Wnioski: Stabilność rotacyjna tułowia okazała się różna u dziewcząt i chłopców. Sześciomiesięczny okres
rozwoju w fazie przedpokwitaniowej znacząco wpływa na precyzję stabilności rotacyjnej tułowia,
szczególnie w grupie męskiej. Uzyskane wyniki uprawniają do stwierdzenia, iż dymorfizm płciowy ma
znaczenie dla poziomu stabilności rotacyjnej dzieci w wieku 7-8 lat.
Introduction: The non-invasive Functional Movement Screen (FMSTM) method by Gray Cook is increasingly often
used in comprehensive diagnostics of gross and fine motor skills in humans.
Objectives: The aim of the study was to determine dimorphic differences during short-term adaptive changes in rotary
stability of the trunk of boys and girls.
Material and methods: The tests were conducted on a random sample of 60 healthy children. The study group
included females (n=30) and males (n=30), aged 7 to 8 years. Assessment with Rotary Stability test was performed
twice.
Results: In both terms of research girls obtain significantly higher point values in the Rotary Stability test. After 6
months from the start of the study the average difference in the number of points obtained in the Rotary Stability test in
both research groups significantly decreased.
Conclusion: Rotational stability of trunk turned out to be different in girls and boys. The six-month period of
development significantly affects the precision of Rotary Stability test, especially in the male group. The results allow to
conclude that sexual dimorphism is important for the level of rotational stability of trunk in children aged 7-8 years.
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Zmiana wybranych cech posturograficznych u dzieci wielkopolskich w wieku 9-12 lat pod
wpływem rocznego programu profilaktyczno-korekcyjnego
Changes of selected posturographic features in children aged 9-12 years in response of a 1-year preventive and
corrective program
Wiernicka Marzena,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Łochyński Dawid,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Michałowski Łukasz,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Choszczewski Daniel,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Kamińska Ewa,
Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Lewandowski Jacek,

Wstęp: Postawa ciała jest wynikiem złożonego procesu regulacji, w którym struktury aktywne (mięśnie) i
pasywne (więzadła, ścięgna, stawy) znajdują się w określonej interakcji (Feldmann 2014, Ludwig 2016,
Sousa 2012).
Cel: określenie różnic parametrów postawy ciała oraz parametrów statycznej i dynamicznej stabilności
posturalnej pomiędzy terminami u dzieci z grupy badanej poddanej programowi profilaktycznokorekcyjnemu i dzieci z grupy kontrolnej w rocznym przedziale czasowym.
Materiał badań: Grupa badana: 132 dzieci (68 dziewcząt i 64 chłopców) regularnie uczestniczących w
dodatkowych zajęciach gimnastyki profilaktyczno-leczniczej/korekcyjnej. Grupa kontrolna: 126 dzieci (68
dziewcząt i 58 chłopców). Cechy somatyczne dzieci z obu grup nie różniły się istotnie statystycznie.
Metody badań: wykorzystano system analizy przestrzennej do trójpłaszczyznowej oceny postawy ciała –
MORA4G. Badania wykonano dwukrotnie, w rocznym odstępie czasowym. Oceniano wartości
wskaźników: wartość rzeczywistą kąta nachylenia tułowia (KNT) i wartość bezwzględną (KNT_b), wartość
rzeczywistą odchylenia wyrostków kolczystych od pionu (UK), i wartość bezwzględną (UK_b), wskaźnik
symetrii tułowia (POTSI) oraz wartość rzeczywistą kąta skrętu miednicy (KSM) i wartość bezwzględną
(KSM_b). Zastosowano testy statystyczne: Shapiro-Wilka, U Manna-Whitneya, kolejności par Wilcoxsona,
znaków, Standaryzacja Mollisona, Anova rang Kruskall-Wallisa z testem post hoc; poziom istotności:
pszym) następujących parametrów: KNT, UK_b, POTSI, KSM, W grupie kontrolnej istotna zmiana
dotyczyła w większości tych samych parametrów, lecz u innego/mniejszego odsetka dzieci.
Wnioski: Analiza zmian wyników, jaka zaszła między terminami badań wykazała pozytywny efekt
wdrożonego programu profilaktyczno-korekcyjnego, opartego m.in. na treningu kontroli sensomotorycznej,
na zmianę jakości kontroli parametrów postawy ciała u badanych dzieci. Jednocześnie, analiza ta ujawniła
potrzebę poddania programowi profilaktycznemu dzieci z grupy kontrolnej. Wyniki potwierdziły, że liczba
badanych, u których zaobserwowano pozytywne (korekcyjne) zmiany parametrów postawy ciała jest
znamiennie większa w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej, co równocześnie świadczy
właściwym doborze grup i programu profilaktyczno-korekcyjnego.
Introduction: Body posture results from a complex control process, in which the structure of the active (muscle) and
passive (ligaments, tendons, joints) interacts with each other (Feldmann, 2014 Ludwig 2016 Sousa 2012).
Objective: To determine the differences in the parameters of body posture and the parameters of static and dynamic
postural stability in children subjected and not subjected to a 1-year of preventive-correcting program.

Material: Study group comprised 132 children (68 girls and 64 boys) regularly participating in extra-curricular activities
composed of preventive and therapeutic/correction gymnastics. Control group: 126 children (68 girls and 58 boys) not
participated in the program. Somatic features children from both groups did not differ significantly at baseline.
Methods: Spatial analysis of three dimensional body posture (MORA4G) was assessed. The study was performed
twice in the annual interval. The true (KNT) and absolute (KNT_b) value of body inclination angle, the true (UK) and
absolute value (UK_b) of deviation of the spinous processes from the vertical, and the body symmetry index (POTSI)
and the true ( KSM) and absolute (KSM_b) value of pelvis inclination were measured. Shapiro-Wilk, Mann-Whitney U,
order pairs Wilcoxon, characters, Standardization Mollison, Anova ranks Kruskall-Wallis test with post hoc were used
for statistical analyses. Level of significance was set at p effect of the implemented preventive and corrective program
on posture of children. At the same time, the analysis revealed the need for introducing a prophylactic program in
children from the control group. The results confirmed that the number of respondents who had positive (correct)
changes in parameter of posture is significantly higher in corrective group compared to the control group, providing the
proof that the utilized preventive and corrective program was designed properly.
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15:30 - 16:50
Sala A / Room A
Fizjoterapia i inżynieria biomedyczna w chorobach kręgosłupa

Terapia manualna, osteopatia, chiropraktyka. Diagnoza funkcjonalna podstawą programu usprawniania

Physiotherapy and Biomedical Engineering in spinal diseases
Manual therapy, osteopathy, chiropractic. Functional diagnosis as basis of an improvement program

Moderatorzy / Moderators: Profesor Steve Milanese
Profesorowie: Rene de Bruijn, Krzysztof Aleksandrowicz, Alaa Balbaa, Sven Michel
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117.
15:30 - 15:45

(15 min)

118.

15:45 - 16:00

(15 min)

119.
16:00 - 16:10

(10 min)

120.

16:10 - 16:17

(7 min)
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Instytution

Milanese Steve

University South
Adelaida / Australia

de Bruijn Rene

Amsterdam /
Netherlands

Amel Mohamed
Yousef Elsaid
Bad et al.

University Cairo
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Khalife Khalife
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121.
16:17 - 16:24

(7 min)

ReselKrzyszkowska
Joanna

WDO-MED
Fizjoterapia
Funkcjonalna
Wrocław / Poland

Tytuł
Title
Terapia manualna wg Maitlanda w diagnostyce
funkcjonalnej
Manual therapy according to Maitland in the diagnosis
of functional

Differential Diagnosis in Low Back Pain
Związek pomiędzy przewlekłym bólem pleców a
rotatorami biodra - różnicowanie
Relationship Between Chronic Mechanical Low Back
Pain and Hip Rotators Deficiencies

Bóle zatok a Terapia Manualna
Sinus Headache and Manual Therapy

Zastosowanie ćwiczeń przy pomocy oporu
elastycznego systemu Pragma u osób z urazem
rdzenia kręgowego
Application exercises using elastic resistance of the
system Pragma in patients with spinal cord injury

Wpływ 5-tygodniowego szkolenia kontroli
postawy w Spacecurl na zdolność balansową

122.
16:24 - 16:31

(7 min)

Gennermann
Thoralf

BTU Senftenberg/
Germany

Einfluss eines 5-wöchigen Trainings der posturalen
Kontrolle im Spacecurl auf die Gleichgewichtsfähigkeit
Influence of a five-week workout of postural control in
the Spacecurl on the balance ability

Wpływ mobilizacji segmentalnej na mobilność
kręgosłupa piersiowego

123.
16:31 - 16:38

(7 min)

Kirschner Jana

BTU Senftenberg/
Germany

Auswirkung einer manualtherapeutischen segmentalen
Mobilisation auf die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule
Effect of a manual-therapeutic segmental mobilization
on the mobility of the thoracic spine

Stan wydajności 6-latków badany Niemieckim
Testem Aktywności Motorycznej (6-18)
uwzględniając dwie metody nauczania

124.

16:38 - 16:45

(7 min)

Burghardt
Stefanie

BTU Senftenberg/
Germany

Statuserfassung der konditionellen Leistungsfähigkeit
bei 6-jährigen Kindergartenkinder mittels deutschen
Motorik-Test (6-18), unter Betrachtung von 2
Bildungskonzepten
Status entry of conditional performance from 6- year
old preschool children by the german Motoric Test (618), on the basis of two educational concepts
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Bóle zatok a Terapia Manualna
Sinus Headache and Manual Therapy
Khalife Khalife,

Lebanon

Sinusitis is a condition in which there is swelling and inflammation of the membranes which line the sinuses. Sinus
headaches are those headaches which accompany sinusitis. Other symptoms which the patient experiences is
pressure sensation around the eyes, cheeks and forehead. The headache can be of throbbing nature. Headaches due
to sinus are often confused with migraines or tension headaches. Actual sinus headaches occur as a result of sinusitis
and treating the sinusitis gives relief from sinus headaches
As the symptoms of both migraines and sinus headaches are similar, so it is easy to confuse between the two. It is
very important to differentiate between both these types of headaches and to arrive at a correct diagnosis for correct
treatment and relief. There are some points to differentiate between a migraine and a sinus headache. Both have
certain similarities such as in both the headaches, the pain worsens upon bending forward.
Patients with sinusitis and sinus headaches may turn to manual therapy as an effective alternative to pharmaceutical
treatments.. Techniques used to treat sinusitis include intraoral (spheno-palatal ganglion stimulation, ethmoid
pumping) and extraoral (fronto maxilary, fronto lachrymal,fronto sphenoidal …) . the manual therapy approach is an
adapting treatment to best suit the needs of patients with sinusitis or sinus headache
In recent years, there has been an increasing knowledge in the pathogenesis and better management of different
types of headaches. Current scientific evidence supports the role of manual therapies in the management of tension
type and cervicogenic headache, but the results are still conflicting. These inconsistent results can be related to the
fact that maybe not all manual therapies are appropriate for all types of headaches; or maybe not all patients with
headache will benefit from manual therapies. There are preliminary data suggesting that patients with a lower degree
of sensitization will benefit to a greater extent from manual therapies, although more studies are needed
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Zastosowanie ćwiczeń przy pomocy oporu elastycznego systemu Pragma u osób z
urazem rdzenia kręgowego.

Application exercises using elastic resistance of the system Pragma in patients with spinal cord injury.
Resel-Krzyszkowska Joanna, WDO-MED Fizjoterapia Funkcjonalna Wrocław
Zima Joanna,
WDO-MED Fizjoterapia Funkcjonalna Wrocław
Witkowski Marcin,
WDO-MED Fizjoterapia Funkcjonalna Wrocław
WDO-MED Fizjoterapia Funkcjonalna Wrocław
Wdowiak Przemysław,
Oko Ewa,
WDO-MED Fizjoterapia Funkcjonalna Wrocław
WDO-MED Fizjoterapia Funkcjonalna Wrocław
Cisowski Piotr,
WDO-MED Fizjoterapia Funkcjonalna Wrocław oraz
Macek Beata,
Zbigniew Śliwiński, Marek Kowal, Słowińska-Karska Katarzyna

Wstęp
U pacjentów po urazie rdzenia kręgowego najważniejszym celem terapii jest zwiększenie siły oraz
wytrzymałości aktywnych czynnościowo grup mięśniowych. System Pragma daje możliwość pracy w
pozycjach wysokich z jednoczesnym zastosowaniem oporów, dzięki temu możemy uzyskać warunki
podobne do terapii w wodzie. Wielką korzyścią wynikającą z tego rozwiązania jest uzyskanie i utrzymanie
pozycji, których pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonać. Osiągnięte nowe pozycje, funkcje,
umiejętności musimy dla automatyzacji powtarzać, ale „powtórkami bez powtórzeń” czyli w różnych
pozycjach i zmieniając warunki oporu i sytuacje danej czynności. Taką możliwość daje nam urządzenie
Pragma.
Cel pracy
Celem pracy jest pokazanie możliwości zastosowania systemu Pragma u osób z urazem rdzenia
kręgowego.
Wnioski
System Pragma zapewnia bezpieczną pracę z pacjentem dzięki czemu możemy skupić się na odtwarzaniu
funkcji motorycznej a nie stabilizowaniu pozycji pacjenta.
Urządzenie Pragma daje możliwość uzyskania różnych pozycji, zarówno wysokich jak i niskich. Umożliwia
także zaktywizowanie selektywnie wybranych grup mięśniowych.
Uzyskanie wysokiej pozycji wyjściowej do ćwiczeń ma duży wymiar psychologiczny i pozytywnie wpływa
na motywację pacjenta.
System Pragma łączy ze sobą możliwości i właściwości kilku różnych urządzeń, co wpływa na ekonomię
całego procesu terapii.
Admission
The most important goal of therapy faced before patients with spinal cord injury is to increase the strength and
endurance of the functionally active muscle groups. The Pragma gives the opportunity to work in high positions with
the combined resistance, so we can get similar conditions for the treatment of water. The great advantage of this
solution is to achieve and maintain a position which patients withs spine cord injury an individual is not able to perform.
Reached new items, functions and skills we need to repeat for achive motor automation, but maked "repetitions
without repetition" that means in different positions and changing conditions of resistance or situations of the activity.
Such a possibility gives us the Pragma device.
Aim
The aim of the work is to show the applicability of the system Pragma patients with spinal cord injury.
Conclusions
The Pragma ensures safe position of the patient so that we can focus on playing motor function rather than stabilizing
the position of the patient.
The Pragma device makes it possible to obtain different positions, both high and low. It also allows selectively
activating selected muscle groups.
Obtaining a high starting position Exercise has a big psychological dimension and positive impact on the patient's
motivation.
The Pragma system combines the capabilities and characteristics of several devices, which affects the economics of
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Einfluss eines 5-wöchigen Trainings der posturalen Kontrolle im Spacecurl auf die
Gleichgewichtsfähigkeit
Influence of a five-week workout of postural control in the Spacecurl on the balance ability
Gennermann Thoralf,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Braun Alexander,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Martin Titus,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Michel Sven,
Vorwerg Susan,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II

Nach Traumata und anderen Verletzungen der unteren Extremitäten wird häufig ein
gleichgewichtsbasiertes sensomotorisches Training ohne Schwerpunktsetzung auf die Rumpfkontrolle
durchgeführt. Unser aktuelles Forschungsprojekt hat das Ziel die Trainingswirksamkeit des Spacecurls auf
die posturale Kontrolle im Zusammenhang zur Gleichgewichtsfähigkeit zu ermitteln sowie Rückschlüsse
auf die Übungsmethodik zuzulassen. Die hiesige Teilstudie stellt eine Voruntersuchung an 10
gesundheitlich nicht beeinträchtigten jungen Erwachsenen dar. Es erfolgte eine randomisierte Aufteilung in
eine Gruppe mit Spacecurl-Training (n = 5 (4 männlich / 1 weiblich); Alter: 23,6 ± 1,82 Jahre) und eine
Kontrollgruppe ohne Intervention (n = 5 (3 männlich / 2 weiblich); Alter: 24 ± 1,87 Jahre). Die
Interventionsgruppe führte wöchentlich 2 Trainingseinheiten zu je 15 Minuten im Spacecurl durch.
Innerhalb des Gesamtzeitraumes von 5 Wochen wurde der Schwierigkeitsgrad der Übungen systematisch
erhöht. Eine Prä-Postmessung der Gleichgewichtsfähigkeit (Einbeinstand links / rechts) erfolgte auf dem
Posturomed mit Hilfe des PosturoKybernetikTests der Firma Haider. Dabei erzielte die Interventionsgruppe
eine Verbesserung von 28,9% (rechts) bzw. 31,8% (links). Dies deutet auf die Wichtigkeit des Trainings
der posturalen Kontrolle zur Erhöhung der Gleichgewichtsfähigkeit nach Traumata hin. In einer aktuellen
Anschlussstudie wird die Übertragbarkeit der Methodik auf Patienten untersucht.
After traumata and other injuries of the lower limps often balance based sensory-motor workout is carried out. During
this process the torso control is commonly neglected. Our current research project should analyze the workout
efficiency of the Spacecurl on the postural control related to the balance ability of the subjects. Coincident, the project
should draw conclusions about the exercise methodology. For that reasons, the realized trial is a preinvestigation of 10
unaffected students. All students were randomly divided into a group with Spacecurl workout (n = 5 (4 male / 1
female); age: 23.6 ± 1.82 years) and one control group without intervention (n = 5 (3 male / 2 female); age 24.0 ± 1.87
years). The intervention group has accomplished two 15-minute workouts per week in the Spacecurl. During the whole
trial period of five weeks the severity of the exercise was systematically increased. A pre/post measurement of the
balance ability (one leg stand left and right) was carried out on the Posturomed using the PosturoKybernetiktest from
the company Haider. The intervention group achieved an improvement of 28,9% (right) and 31,8% (left) respectively.
That implies the importance of postural control directed workout for enhancement of the balance ability after traumata.
A follow-up study will examine the transferability of the methodology on patients.
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Auswirkung einer manualtherapeutischen segmentalen Mobilisation auf die
Beweglichkeit der Brustwirbelsäule
Effect of a manual-therapeutic segmental mobilization on the mobility of the thoracic spine
Kirschner Jana,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Vorwerg Susan,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Michel Sven,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Braun Alexander,
Martin Titus,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Prill Robert,

Ein wichtiges Ziel der Manuellen Therapie ist, die Gelenkbeweglichkeit und die Funktionalität zu
verbessern und somit die Schmerzen im Behandlungsgebiet zu reduzieren. In der manualtherapeutischen
Einzelbehandlung kommen zu einem Großteil mobilisierende Techniken vor allem im Bereich der
Wirbelsäule zum Einsatz. Das Ziel dieser Studie ist es, die Veränderung der segmentalten Beweglichkeit
der Brustwirbelsäule bei asymptomatischen Probanden mit einer anterioren Mobilisation des
Evjenth/Kaltenborn Konzeptes nachzuweisen. 15 Probanden wurden hinsichtlich segmentaler
Einschränkungen untersucht. 11 Probanden wurden davon in die Studie eingeschlossen. Die Probanden
hatten keine Beschwerden oder Vorerkrankungen im Bereich der Wirbelsäule. Deren eingeschränkte
Segmente in Bereich der Brustwirbelsäule wurden an zwei Behandlungstagen mit 5 Wiederholungen und
einer Dauer von 50 Sekunden mobilisiert. In der ersten Behandlungseinheit wurde mithilfe eines
Mobilisationskeils ein konstanter Druck von 100 N appliziert. In der zweiten erfolgte eine Drucksteigerung
auf 140 N. Die Messung der Beweglichkeit wurde mit der MediMouse-Methode durchgeführt. In den
Funktionstests des lateralen und frontalen Fingerbodenabstandes sowie der thorakalen Atembeweglichkeit
bestätigten die Messergebnisse bei beiden Behandlungen eine signifikante Praxisrelevanz der
manualtherapeutischen Mobilisationsbehandlung der BWS. Auch zeigten sich segmentale
Beweglichkeitsverbesserungen, die aber in Hinsicht auf die Nachhaltigkeit der Messergebnisse weiterer
Untersuchung bedürfen.
An important aim of the manual therapy is to improve the joint mobility and the functionality to reduce pains in the area
of treatment. In the individual manual-therapeutic treatment mobilizing techniques are mainly used in the spinal column.
The target of this study is to demonstrate the change in segmental mobility of the thoracic spine with asymptomatic
subjects. For that an anterior mobilization of the Evjenth/Kaltenborn concept was used. 15 subjects were examined
concerning segmental limitations. 11 subjects were included in the study. The subjects had no complaints or preexisting diseases in the spinal column. Their limited segments in area of the thoracic spine were mobilized on two days
of treatment with 5 repetitions and a duration of 50 seconds. In the first treatment a steady pressure of 100 N was
applied by using a mobilization wedge. In the second the pressure increased to 140 N. The measurement of the
mobility was carried out with the MediMouse method. In the functional tests of the lateral and frontal finger-to-ground
distance as well as the thoracic respiratory mobility, the results of both treatments confirmed a significant practical
relevance of the manual-therapeutic mobilization treatment of the thoracic spine. Segmental mobility improvements
were also seen, but they need further investigation with regard to the sustainability of the measurement results.
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Statuserfassung der konditionellen Leistungsfähigkeit bei 6-jährigen Kindergartenkinder
mittels deutschen Motorik-Test (6-18), unter Betrachtung von 2 Bildungskonzepten
Status entry of conditional performance from 6- year old preschool children by the german Motoric Test (6-18), on the
basis of two educational concepts
Burghardt Stefanie,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Michel Sven,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Braun Alexander,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Martin Titus,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Vorwerg Susan,

In öffentlichen Diskussionen um die gesundheitliche Lage von Kindern dominieren immer wieder die
Themen Bewegungsmangel, motorische Defizite und Übergewicht. Nach Hebestreit, H. et al. (2002) ist
die Bewegung beispielsweise ein wesentlicher Faktor für die Gesamtentwicklung der Kinder. Bös und
Pratschko (2009) kamen zu der Erkenntnis, dass sich bei täglicher Aktivität positive Wirkungen in der
Kraftausdauer, der Koordination und der Schnellkraft entfalten und die Bewegungen der Kinder sicherer
werden.
Das Ziel dieser Studie beinhaltet, den konditionellen Leistungsfaktor der 6-jährigen Vorschüler zu erfassen
und anhand von zwei Bildungskonzepten der Bewegungsförderung die Auswirkungen auf die Entwicklung
der Motorik zu analysieren. Insgesamt absolvierten 37 Vorschüler aus drei verschiedenen
Kindertagesstätten den deutschen Motorik Test. Die Inhalte bezogen sich auf die Testitems des 20mSprint, Liegestütz, Sit-ups, seitliches Hin- und Herspringen, Standweitsprung, Balancieren rückwärts und
dem 6-min-Lauf.
In der Datenanalyse ergab der Scheffé Test einen signifikanten Unterschied zwischen den
Mittelgruppenwerten. Die Tageseinrichtungen die ihr Konzept nach der situationsorientierten Pädagogik
und einer angeleiteten Bewegungsstunde richteten, ergaben bessere konditionelle Leistungen der Kinder,
als das Konzept nach Elfriede Hengstenberg mit dem Ziel der freien Entfaltung.
In public discussions about the health situation of children, issues such as lack of exercise, motor-skills issues and
overweight are repeatedly dominating. According to Hebestreit, H. et al (2002) physical exercise is therefore a
substantial factor for childrens‘ overall development. Bös and Pratschko (2009) came to the realization, that by daily
activity positive effects on strength endurance, coordination and rapid strength are envolved and motions of the
children get more confident.
The aim of this study is, to measure the conditional performance factor of 6- year old preschool children and to analyze
the effects on their motoric development on the basis of two educational concepts about promotion of physical activity.
A total of 37 preschoolers from 3 different day care centers, completed the german motoric test. The content reffered
to the test items of 20m-sprint, push-ups, sit-ups, lateral back and forthjumping, standing long jump, balancing
backwards and the 6- min- run.
In the data analysis, the Scheffe-test showed a significant difference between the middle group values. The facilities
that aligned their concept to situation- orientated education and instructed exercise sessions, showed better
conditional performance of the children than the concept of Elfriede Hengstenberg with the aim of free development of
children.
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Czy senior może być sportowcem?
Can a senior be an athlete?

Kostka Tomasz,

Klinika Geriatrii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wraz z wiekiem spada poziom aktywności fizycznej. Jednocześnie jednak rośnie liczba aktywnych
seniorów, co jest konsekwencją kilku czynników. Po pierwsze przyczyniają się do tego czynniki
demograficzne – w krajach rozwiniętych przybywa osób starszych. Ponadto wzrasta wiedza na temat
korzyści wynikających z aktywnego trybu życia m.in. za sprawą promowania aktywności fizycznej przez
towarzystwa naukowe i wydawania rekomendacji na ten temat również dla osób starszych. Poza tym
powstaje coraz więcej fitness klubów oferujących zajęcia dla seniorów, poprawiają się warunki i możliwości
korzystania z zajęć sportowych. Bycie aktywnym seniorem powoli staje się modą. Taki trend dotyczy nie
tylko aktywności rekreacyjnej, ale także aktywności na wysokim sportowym poziomie. Coraz więcej osób
starszych uprawia aktywność fizyczną o dużej intensywności i uczestniczy w zawodach sportowych na
zaskakująco wysokim poziomie. Przykłady sportowców wśród starszych osób można mnożyć. Należą do
nich np.: Fauja Singh – stulatek, który w 2011r. pokonał maraton w Toronto, czy Polak – Stanisław
Kowalski, który w wieku 104 lat ustanowił rekord Europy w biegu na 100 m w swojej kategorii wiekowej z
czasem 32,79 sekundy i który jest najstarszą osobą w Europie, która ukończyła bieg na 100 m. Na liście
rekordów świata (World Masters Athletics) jest wiele zarówno kobiet jak i mężczyzn w bardzo
zaawansowanym wieku (nawet 90-100-latków) w tak zaskakujących dziedzinach sportu jak: skok w dal,
skok wzwyż, biegi długodystansowe itd.
Zmiany związane z wiekiem niosą za sobą większe ryzyko urazu podczas uprawiania aktywności
sportowych. Z drugiej strony istnieją doniesienia wskazujące na fakt, że intensywny wysiłek fizyczny osób
starszych może przynieść więcej korzyści niż trening na poziomie umiarkowanym.
Can a senior be an athlete?
The level of physical activity decreases with age. However, the number of physically active elderly people is increasing.
It is a consequence of several factors. Firstly - demographic factors - the number of elderly people is increasing in
developed countries. In addition, the knowledge about the benefits of an active lifestyle is still increasing, among
others through the promotion of physical activity by scientific societies and giving recommendations also for the elderly.
Besides, more and more fitness clubs offering classes for seniors, also improve the conditions and opportunities for
sports activities. Being an active senior becomes fashionable. This trend concerns not only recreational activity but
also elderly sportsmen participating in competitions. More and more elderly people participate in physical activity at
high intensity and in sports at a surprisingly high level. Examples of athletes among older people can be multiplied.
Belong to them e.g. Fauja Singh – centenarian, who in 2011 completed the marathon in Toronto, or Pole Staniaław
Kowalski - who at the age of 104 years set a European record in the 100 meters in his age category with the time of
32.79 seconds and who is the oldest person in Europe who has completed the run of 100 m. On the list of world
masters athletics records there are many men and women in a very advanced age (even over 90-100 years old) in
disciplines such as long jump, high jump, triple jump, long-distance running etc.
Age related changes involve a greater risk of injury during sports activities. On the other hand, there are reports
indicating that the intensive physical activity of elderly can bring more benefits than training at a moderate level.
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Żak Marek,

Sedenteryjny tryb życia osób starszych - problem i wyzwanie
Sedentary lifestyle of the elderly - a problem and a challenge
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie

Sedenteryjny czyli siedzący tryb życia stanowi olbrzymi problem i wyzwanie dla współczesnej nauki.
Problem ten dotyczy wszystkich grup wiekowych, ale szczególne konsekwencje siedzącego trybu życia
ponoszą osoby starsze, dla których ograniczenie aktywność fizycznej pociąga za sobą poważne
konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne.
Pomiar poziomu aktywności fizycznej i mobilności osób starszych prowadzących siedzącym trybie życia
jest bardzo istotny gdyż może wpływać na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wielu chorób i dysfunkcji
wielonarządowych. Występuje również zależność między zmiennością poziomu aktywności fizycznej oraz
siedzącym trybem życia, a płcią, wiekiem i masą ciała.
Organizm ludzki potrzebuje niezbędną dawkę ruchu w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca która jest konieczna
do utrzymania dobrego samopoczucia oraz prawidłowego stanu psychofizycznego.
Do pomiaru aktywności fizycznej wykorzystuje się m.in. akcelerometry, krokomierze czy aplikacje w
telefonach komórkowych, które pozwalają oceniać, monitorować, oraz realizować odpowiednie formy
aktywności fizycznej.
Dla osób po 65 roku życia prowadzących sedenteryjny tryb życia zalecane są różnego rodzaju formy
aktywności fizycznej oraz interwencje fizjoterapeutyczne m.in. ćwiczenia siłowe kończyn górnych i dolnych,
trening aerobowy, marszowy, równowagi. Wykorzystywanie różnych form aktywności fizycznej ma na celu
przede wszystkim zmianę zachowania i przyzwyczajeń, poprawę zdrowia oraz samopoczucia wśród
seniorów. Należy również zwrócić uwagę na systematyczność aktywności fizycznej, bo tylko wtedy
możliwe jest możliwe osiągnięcie poprawy sprawności funkcjonalnej. W tym celu bardzo przydatne są
broszury i poradniki, które może otrzymać pacjent. Poprzez edukację pacjentów wzrasta świadomość
zagrożeń i negatywnych skutków, związanych z zbyt niską aktywnością fizyczną i prowadzeniem
sedenteryjnego trybu życia.
Sedentary lifestyle is a major problem and a challenge for modern science. This problem affects all age groups, but
the consequences of a sedentary lifestyle are borne particularly by the elderly, for whom limitation of physical activity
entails serious health, social and economic problems.
Assessment of the level of physical activity and mobility in the elderly leading sedentary life is essential, as it may well
become instrumental in effectively decreasing the risk of contracting a diversity of diseases and multiple organ
dysfunction. There is also a correlation between the variability of the level of physical activity and a predominantly
sedentary lifestyle, and gender, age and body weight considerations.
A human body requires an optimum amount of exercise during the day, week, month, as it is necessary to maintain its
well-being and a proper psychological and physical condition.
For the measurement of physical activity accelerometers, pedometers or mobile phone applications are used, which
can facilitate evaluation, monitoring, and pursuit of appropriate forms of physical activity.
For people over 65 leading sedentary lifestyles various types of physical activity and physiotherapeutic interventions
are recommended, e.g. strength training of the upper and lower limbs, aerobic training, marching, balance exercises,
etc. Making use of various forms of physical activity is primarily aimed at changing individual behavior and habits,
enhance overall physical condition and individual well-being among the seniors. Due attention should laso be paid to
the systematic physical activity, as only then is it possible to achieve appreciable improvement of functional capacity.
To this end it is quite useful to have freely available brochures, and instruction hand-outs for the patients. By educating
the patients adequately we keep increasing their awareness of all attendant hazards and various adverse effects
associated with far too low physical activity and pursuit of a predominantly sedentary lifestyle.
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Śliwińska Zofia,
Śliwiński Zbigniew,

Ból fizyczny i psychiczny- jak je okiełznać?
Physical and mental pain- how to tame it?
WSSP ZOZ
WSSP ZOZ

Współczesna medycyna korzysta z bardzo nowoczesnych metod diagnozy i leczenia. Jednak cel tych
działań jest od wieków taki sam: przynieść ulgę w cierpieniu. Ból jako niezmiernie subiektywne doznanie
może być rozpatrywany dwojako: jako stan ciała lub ducha. Dziś wiemy, że tych dwóch aspektów nie
można rozdzielać. Ból somatyczny, szczególnie ten przedłużający się sprawia, że nie tylko doznania
fizyczne są męczarnią. Cierpienie ciała, wpływa na nasze funkcje poznawcze: mamy obniżony czas reakcji,
spada nasza koncentracja, pogarsza się pamięć i odczuwamy poważny dyskomfort psychiczny.
Poniższa praca przedstawia kwestię bólu patrząc z kilku perspektyw: oczami specjalisty, który zmniejsza
doznania cielesne (w tym celu musi dobrze zdiagnozować badany problem) i oczami Pacjenta, który
bezwzględnie oczekuje zmniejszenia swoich dolegliwości.
W diagnostyce szalenie istotna jest komunikacja między lekarzem a chorym, szczególnie dotyczących
subiektywnych stanów, których nie możemy obrazować inaczej niż deklaracją Pacjenta. Aby ułatwić
omawianie tego zagadnienia stworzono szereg metod do doprecyzowywania własnych odczuć. Większość
z proponowanych metod można stosować bez ograniczeń wiekowych (nawet u małych dzieci lub u osób
ze zmianami otępiennymi).
Wiele lat temu, przed przystąpieniem do jakiegoś zabiegu często słyszano „Może trochę zaboleć”, dziś to
Pacjent mówi czy coś czuje, a specjalista ma zadziałać tak by nie powodować dyskomfortu.
Nieleczony przewlekły ból może być przyczyną kolejnych dolegliwości np. poważnych problemów ze snem,
zmęczeniem, zwiększonej drażliwości, braku ochoty na seks, czy niekiedy nawet może prowadzić do prób
samobójczych.
Prezentowane wystąpienie ma na celu wskazanie zarówno Pacjentom, jak i wszystkim pracownikom
medycznym, że bólu nie wolno ignorować, tylko z nim walczyć, bo ta wojna jest do wygrania.
Modern medicine uses very advanced methods of diagnosis and treatment. However the goal of these actions is the
same for centuries: to bring a relief in suffering. Pain as a very subjective experience and may be considered in two
ways: as a condition of the body or spirit. Today we know that these two aspects cannot be separated. Somatic pain,
especially the prolonging one, cause not only a physical torture. The suffering of the body influences our cognitive
functions: we have reduced response time, decreased concentration, deteriorated memory and feels severe personal
distress.
The following paper presents the issue of pain, looking from several perspectives: through the eyes of a specialist,
which reduces body sensations (for this purpose must well examine the problem), and of the patients point of view,
which strictly is expected to reduce his or hers symptoms.
During the diagnosis the communication between a doctor and the patient is extremely important, especially about
such subjective states, that we cannot visualize otherwise than a declaration of the Patient. To facilitate the discussion
of this issue there were created a plenty of methods for clarification of their own feelings (or states). Most of the
showed methods can be used with no age limit (even in young children or patients with dementia).
Many years ago, before any medical procedure it was often said “You may feel a little twinge ". Today a patient says
whether feels something, and a specialist has to act so as not to cause a discomfort. Leaving chronic pain untreated,
can cause further ailments for example. major sleep problems, fatigue, increased irritability, lack of desire for sex, or in
some cases, even lead to suicide attempts.
Presented speech is meant to indicate for both patients and medical workers, that all pain should not be ignored, only
to fight with it, because this war is meant for a winning.
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Bezinwazyjna terapia nietrzymania moczu SALUS -TALENT URO - ocena wyników
terapii uzyskanych w programie pilotażowym
Non-invasive treatment of urinary incontinence SALUS-TALENT URO - evaluation of therapy results obtained in the
pilot program
Pelczarska Marita,
CENTRUM REHABILITACJI MARKMED
Książek Agnieszka,
CENTRUM REHABILITACJI MARKMED
Wiecheć Marek,
CENTRUM REHABILITACJI MARKMED

Nietrzymanie moczu jest wstydliwym problemem, który dotyczy coraz większej liczby kobiet ale również i
mężczyzn. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z rozmiarów tego problemu. Schorzenie bardzo często
prowadzi do zmniejszenia aktywności tych pacjentów w życiu zawodowym i społecznym a niekiedy
prowadzi nawet do depresji. Wynika to z braku edukacji w tym temacie oraz traktowania tego schorzenia
jako krępujące. Leczenie jest trudne i długotrwałe. Tradycyjne metody są często nieskuteczne oraz budzą
niechęć wśród pacjentów. Przełomem w leczeniu nietrzymania moczu wydaje się być innowacyjna terapia
- Głęboka Stymulacja Elektromagnetyczna Salus-Talent URO. Pole elektromagnetyczne stymuluje
osłabione mięśnie dna miednicy. Podczas zabiegu stymulowane są włókna nerwowo-mięśniowe oraz
dochodzi do poprawy miejscowego krążenia. Ma to pozytywny wpływ na regenerację i odbudowę oraz
zwiększa elastyczność mięśni dna miednicy. Silne pole elektromagnetyczne o wartości do 3 Tesli oraz
szeroki zakres zmiennych częstotliwości (do 100 Hz) pozwala skutecznie oddziaływać w różnych
schorzeniach uroginekologicznych. Terapia jest nieinwazyjna oraz komfortowa dla pacjentów. Podczas
zabiegu pacjent siedzi na specjalnym fotelu i odczuwa przyjemne mrowienie. Skuteczność Głębokiej
Stymulacji Elektromagnetycznej potwierdził pilotażowy program badawczy. Większość pacjentów
biorących udział w tym programie odnotowała znaczną poprawę w zakresie problemu nietrzymania moczu.
Leczenie z Salus-Talent URO znacząco poprawia jakość życia pacjentów minimalizując problem
nietrzymania moczu. Jest to skuteczna, bezinwazyjna terapia, która staje się coraz bardziej
rozpoznawalna i cieszy się uznaniem wśród pacjentów w Polsce.
Urinary incontinence of which many people are ashamed, concerns an increasing number of women and also men. A
lot of people don’t realize that this is a big problem which leads to reduction activity of social and sometimes it is a
cause of depression. There is no education about this issue. The treatment is difficult because traditional methods of
urinary incontinence therapy are non-effective and uncomfortable for patients. The deep penetrating electro-magnetic
stimulator Salus-Talent URO seems to be innovative therapy for treatment of these diseases. Electro-magnetic
stimulator stimulates the uterine fundus. Interaction of the electromagnetic field within neuromuscular tissue, results in
nerve depolarization and muscle contractions. Based on the selected stimulation frequency muscle facilitation and
strengthening can be achieved. The strongest 3 Tesla magnetic field and wide range of frequencies (100 Hz) assures
that the therapy is indicated for different kind of urinary incontinence. The therapy is non-invasive and comfortable for
patients. Patients sit on the special URO chair. Efficacy of deep penetrating electro-magnetic therapy confirmed on the
basis of the pilot program with Salus-Talent URO. The majority of patients got better after therapy and noted significant
improvement. The deep penetrating electro-magnetic stimulator Salus-Talent URO eliminates and reduce often
embarrassing symptoms related with urinary incontinence. The therapy is non-invasive and comfortable for patients.
Salus-Talent URO is becoming a recognizable therapy and enjoys a reputation among patients in Poland.
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Tytuł
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Ocena kinematyki chodu pacjentek po całkowitej jednostronnej
alloplastyce stawu biodrowego w obserwacji rocznej
Assessment of gait kinematics of female patients after unilateral total
hip arthroplasty in 1 year observational study
Badanie korelacji między równowagą statyczną i dynamiczną a
poprawą precyzyjnych ruchów kończyny górnej na podstawie testów i
terapii według koncepcji Bobath
The study of the correlation between static and dynamic balance and
the improvement of precise movements of the upper limb on the
basis of tests and therapy according to Bobath concept
Przestrzeganie zasad profilaktyki przeciwobrzękowej u kobiet
leczonych z powodu raka piersi, a występowanie obrzęku
limfatycznego
Adherence to anti-edema prevention in women treated for breast
cancer, and the occurrence of lymphedema
Upadki pośród pacjentów w starszym wieku - ocena czynników
ryzyka.
Falls among elderly patients - assessment of risk factors.
Trafność wybranych metod diagnostycznych w diagnostyce zaburzeń
integracji sensorycznej u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych
Relevance of selected diagnostic methods in the diagnosis of
disorders and sensory integration in children of preschool and early
school
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Czy istnieje związek między jakością życia a zmianami
morfologicznymi i funkcjonalnymi pacjentów po zabiegach
neurochirurgicznych stosowanych w leczeniu następstw choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego?
Is there a link between the quality of life and the morphological and
functional changes in patients after neurosurgery used in the
treatment of the degenerative disease of the lumbar spine?
Wpływ stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej na jakość życia i
czynność funkcjonalną pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych
stosowanych w leczeniu następstw choroby zwyrodnieniowej
kręgosłupa lędźwiowego
The impact of neurological rehabilitation on quality of life and
functional activity of patients after neurosurgery used in the treatment
of the degenerative disease of the lumbar spine
Zaburzenia statyczne i oniesieni miednicy występujące u pacjentów
po zabiegach neurochirurgicznych stosowanych w przebiegu
leczenia następstw choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa
Static and dynamic disorders of the pelvis occurring in patients after
neurosurgery used in the course of treatment of osteoarthritis of the
spine
Porównanie skuteczności fali ultradźwiękowej modyfikowanej
prądami TENS oraz samodzielnie wykonywanego zabiegu prądami
TENS u osób z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i
ograniczeniem ruchomości stawów kolanowych
Comparison of effectiveness between transcutaneous electrical
nerve stimulation applied separately and in conjuction with
ultrasound method in patients with chronic pain syndrome and
limitation of the knee joint mobility
Ocena rozkładu sił nacisku stóp na podłoże u pacjentów po udarze
mózgu - doniesienie wstępne
The assessment of ground reaction forces in patients after stroke preliminary report
Hypermobilność stawowa u tancerzy
Hypermobility of Joints in Dancers
Physiotherapeutische Leistungsdiagnostik als präventives Element
der Trainingssteuerung. Ein Einblick in die Schnellkraftdiagnostik bei
Handballern des HC Elbflorenz Dresden
Physiotherapeutic performance diagnsotic as a preventive element in
training control. An insight in the diagnostic of speed strength of the
handball players at HC Elbflorenz Dresden
The Associations and the Effect of Low Frequency 2 - 10 Hz
Vibrations on Blood Circulation in Human Extremities.
Ocena skuteczności dwóch różnych plastrów wykorzystywanych w
metodzie plastrowania dynamicznego i ich wpływ na aktywność
punktów spustowych części zstępującej mięśnia czworobocznego
grzbietu - doniesienie wstępne
Evaluation of the efficiency of two different tapes used in the method
of elastic therapeutic tape and their impact on the activity of trigger
points of the descending part of dorsal trapezius - preliminary report
Problem nadwagi i otyłości wśród młodzieży w wieku 14-16 lat
The problem of overweight and obesity among adolescents aged 1416 years
Postępowanie fizjoterapeutyczne u dzieci z autyzmem
Proceedings physiotherapy in children with autism
Ocena zmian postawy ciała u chorych z SM w obrazie Diers po
czterotygodniowym usprawnianiu
Rating changes in body posture in patients with MS in the image
Diers after a four-week improvement in the rehabilitation ward
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Aktualne możliwości prognozowania rozwoju noworodków
urodzonych przedwcześnie i niemowląt z grupy ryzyka
okołoporodowego
Actual possibilities of predicting the development of premature
newborns and infants from perinatal risk group
Koncepcja DDOM na przykładzie WS SP ZOZ w Zgorzelcu
The concept DDOM on the example of WS SP Health Care Centre in
Zgorzelec
Ocena obciążenia stóp na bieżni u dzieci ze skoliozą idiopatyczną
typu King Moe I
Rating load foot on a treadmill in children with idiopathic scoliosis
King Moe I
Ocena wpływu 4-tygodniowego programu ćwiczeń stabilizacyjnych
kręgosłupa na ryzyko wystąpienia urazu i kontuzji - doniesienia
wstępne
Evaluation of the impact of the 4 weeks exercise program of
stabilization of the spine at risk for injuries - initial reports.
Analiza poziomu zgodności ocen dwóch badających w teście
Functional Movement Screen (FMS).
The analysis of level of conformity assessments two examining of the
Functional Movement Screen test (FMS).
Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole kociego krzyku - opis
przypadku
The proceedings of physiotherapeutic in the cri du chat - case report.
Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjenta po udarze-podejście
holistyczne
Neuropsychological rehabilitation after stroke patient- the holistic
approach
Neuroplastyczność jako podstawa rehabilitacji osób po udarze
mózgu. Obecny stan wiedzy
Current knowledge on neuroplasticity as a basis for stroke
rehabilitation
Efektywność masażu medycznego w oparciu o zasadę tensegracji w
zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa
The effectiveness of medical massage based on the principle
tensegritii in low back pain
Zaburzenia czucia ułożenia po urazach stawów obwodowych
kończyny górnej
Dysesthesia arrangement after injuries of peripheral joints of the upper limb

Zastosowanie biostymulacji laserowej w zespole bolesnego barku u
stomatologów
The use of laser stimulation in team shoulder pain in dentists

Analiza wpływu temperatur kriogenicznych na poziom zakwaszenia u
chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa
The level of lactic acid in patients with osteoarthritis of the spine after
treatment with cryotherapy systemic

Ciężarna w gabinecie czyli postawy studentów fizjoterapii wobec
aktywności fizycznej i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u
kobiet w ciąży
Pregnant woman in the physiotherapy office - physiotherapy students’
attitudes toward physical activity and physiotherapy treatment among
pregnant women

Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych po zabiegu
endoprotezoplastyki stawu biodrowego

Physiotherapy proceedings for patients after the surgical procedure of hip
joint alloplasty

Analiza wybranych parametrów postawy ciała u zawodniczek
uprawiających piłkę siatkowkę
Analysis of volleyball players body posture
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Rozwój lecznictwa w uzdrowisku Morszyn-Zdrój

Kufel Wojciech
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The impact of home cardiac rehabilitation on health of a hemodialysis patient
- case study.

Ocena efektów pracy własnej dzieci ze skoliozą idiopatyczna w
obrazie Diers
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P35

Wpływ domowej rehabilitacji kardiologicznej w postaci treningu na
cykloergometrze rowerowym na stan zdrowia pacjentki przewlekle
hemodializowanej -studium przypadku.

Evaluation of the effects of their own work of children with idiopathic scoliosis
in the image Diers

Analysis function of daily activities in patients after stroke based on the scale
Bu Barthel /ADL/

Is it worth it to participate in music lessons? - Comparing the level of sensory
integration in children with musicc classes with their peers of general classes
based on selected Test Southeast Californian by A.J.Ayres.
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The Selection and Use of Electrophysical Agents among Final Year
Physiotherapy Degree Students in the Central Region of Malaysia
Charakterystyka pacjentów ZOL na przykładzie szpitala w Zgorzelcu
Patient characteristics Department of Caring Characteristics on the
example of a hospital in Zgorzelec
Ocena napięcia mięśniowego u pacjentów po udarze leczonych z
użyciem zabiegów tonolizy i krioterapii w oddziale rehabilitacji w
Zgorzelcu
Assessment of muscle tone in patients after stroke treated with
tonolysis and cryotherapy in the rehabilitation ward in Zgorzelec
Wykorzystanie dynamicznego plastrowania w dysfunkcjach odcinka
szyjnego kręgosłupa
The use of Kinesiotyping in dysfunctions of the cervical spine

Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu nietrzymania moczu
Physiotherapy treatment in urinary incontinence
Ocena skuteczności zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu
dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
Assessment of the effectiveness of treatments physiotherapy in the
treatment of low back pain
Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych po rekonstrukcji więzadła
krzyżowego przedniego
The impact of physical therapy after anterior cruciate ligament
reconstruction.
DIERS w diagnostyce pacjenta
DIERS in the diagnosis of the patient
Samoocena poziomu kompetencji fizjoterapeutów i możliwości ich
wykorzystania w praktyce zawodowej w zależności od poziomu
wykształcenia, stażu zawodowego i rodzaju placówki
Self-assessment of the level of competence of physiotherapists and
possibilities of its use in professional practice depending on the level
of education, professional experience and the type of employing
institution
Efekty rehabilitacji po zabiegu selektywnej rizotomii grzbietowej u 9letniego chłopca z czterokończynowym porażeniem spastycznymopis przypadku

-144-

XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2017 - Konferencja Naukowa
177.
P48

Łosień
Tomasz

P49

Łosień
Tomasz

P50

Markowska
Małgorzata

P51

Markowska
Małgorzata

P52

Markowska
Małgorzata

P53

Markowski
Kamil

P54

Michałek
Monika

P55

Milko Dariusz

P56

Moneta Piotr

P57

Moneta Piotr

P58

Morawska
Jolanta

P59

Mosiejczuk
Hanna

P60

Muskała
Paweł

P61

Niewodniczy
Maciej

P62

Nisser Jenny

P63

Olbromska
Anna

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.
188.

189.

190.

191.
192.

Ilość czynników ryzyka a wynik oceny funkcjonalej metodą Prechtl’a
u wcześniaków
Quantity of risk factors and result of general movements assessment
in group of preterm infants
Próba oceny pracy mięśniowej podczas stymulacji odruchowego
pełzania według metody Vojty na podstawie pomiarów temperatury
skóry i powierzchniowego EMG-doniesienie wstępne
Muscle work evaluation in Vojta method reflex crawl stimulation using
skin surface temperature measurements - initial study report
Rola leczenia ambulatoryjnego w korygowaniu pogłębionej kyfozy u
dzieci w wieku 7-10 lat
The role of outpatient treatment in correct kyphosis deepened in
children age 7-10 years
Urazy sportowe - na przykładzie wybranych gier zespołowych (piłka
ręczna, piłka koszykowa, piłka siatkowa oraz piłka nożna)
Sports injuries - the example of the chosen team games (handball,
basketball, volleyball and football)
Wpływ hipoterapii na rozwój fizyczny i psychospołeczny dzieci z
różnymi zaburzeniami
The influence of hippotherapy on the physical and psychosocial
development of children with different disorders
Zmiany w rozwoju biologicznym noworodków w świetle wybranych
uwarunkowań
Changes in biological development of newborns in the light of
selected conditions
Prędkość chodu oraz aktywności dwuzadaniowe osób po 65 r.ż.:
objętych opieką instytucjonalną i żyjących samodzielnie
Walking speed and dual purpose activity of elderly after 65 years old
under institutional care and living alone
Ocena wpływu rehabilitacji na zmianę długości mięśni części szyjnej
kręgosłupa u osób z dysfunkcjami narządu głosu
Evaluation of the impact of rehabilitation on the change in muscle
length of the cervical spine in patients with dysfunctions of voice
Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka w 1 roku życia. Ważny
aspekt z punktu widzenia zawodu fizjoterapeuty
Psycho-motor development in a child 1 year old. An important aspect
from the point of view of the profession of physiotherapist
Przydatność oceny fizjoterapeutycznej(w/g VOJTY) w chorobie
Angelmana
Usefulness evaluation of physiotherapy (in / g Vojta) in Angelman
disease
Rehabilitacja po artroskopii stawu bidrowego
Rehabilitation after hip arthroscopy
Wpływ palenia papierosów i aktywności fizycznej na wydolność
wysiłkową osób po 60 roku życia
The impact of smoking cigarretes and physical activity on capacity
effort among patients after sixty years old
Wpływ oddolnokończynowych ćwiczeń biernych z wykorzystaniem
„Anti scolio by legs”, składowej „Metody statycznych naprężeń odwróconej przyczyny”, na ruchomość segmentarną i całkowitą
sześciolatka ze skrzywieniem 60° - studium przypadku.
Dyslokacja stawu krzyżowo-biodrowego jako przyczyna bólów
dolnego odcinka kręgosłupa
Sacroiliac joint dislocation as a source of low back pain
Conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis in
Germany- a literature based overview
Wpływ terapii skojarzonej na dolegliwości bólowe dolnego odcinka
kręgosłupa
The impact of combination therapy for pain in lower back
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Ocena neuromotoryczna dzieci w wieku 4-6 lat ze stwierdzonymi
zaburzeniami psychoruchowymi za pomocą metody Sally Goddard
Neuromotorical assessment of children aged 4-6 with psychomotor
disorders by the Sally Goddard method
Doktor Kazimierz Dłuski prekursorem metody klimatycznohigieniczno-dietetycznej leczenia gruźlicy w Polsce
Dr. Kazimierz Dłuski precursor methods of climate and hygienicdietary treatment of tuberculosis in Poland
Zastosowanie głębokiej oscylacji (deep oscyllation) w procesie
gojenia się ran i tworzenia się tkanki bliznowatej
The application of deep oscillation in wound healing and formation of
scar tissue
Aktualne miejsce kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłego
zatrzymania krążenia u pacjentów ze skurczową przewlekłą
niewydolnością serca
Current Location ICD in prevention of sudden cardiac arrest in
patients with systolic chronic heart failure
Kwalifikacja do uprawiania sportu z punktu widzenia kardiologa
Qualification for sport from a cardiologist point of view
Rola wysiłku fizycznego u osób chorych na cukrzycę obciążonych
chorobą niedokrwienną serca
The role of physical effort in patients with diabetes burdened with
ischemic heart disease
Hipoglikemia a ryzyko sercowo-naczyniowe w aspekcie nowych
metod leczenia cukrzycy
Hypoglycemia and cardiovascular risk in terms of new treatment
methods in diabetes
Ocena skuteczności masażu klasycznego u pacjentów w starszym
wieku z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa
An assessment of the effectiveness of classic massage in elderly
patients suffering with the spinal degenerative disease
Ocena skuteczności masażu klasycznego u pacjentów w starszym
wieku z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa
An assessment of the effectiveness of classic massage in elderly
patients suffering with the spinal degenerative disease
Postoperative physiotherapy treatment following lung cancer
surgeries to improve exercise capacity, health related quality of life,
and reduce further complications: A systematic review
Nordic Walking w prewencji upadków u osób starszych
Nordic Walking in the prevention of falls in the elderly
Ocena wpływu 8-tygodniowego programu ćwiczeń Nordic Walking na
chód i równowagę u kobiet po 60 roku życia
Assessment of the effect of 8-week Nordic Walking exercise program
on gait and balance in women over the age of 60
Porównanie wyników uzyskiwanych przez niemowlęta zakażone
wirusem cytomegalii w testach Denver oraz TIMP.
Związek otrzymywanych wyników z wybranymi czynnikami ryzyka
Comparison of the results obtained by infants infected with CMV
tests Denver and TIMP.
The relationship of the results obtained with selected risk factors
Wybrane techniki terapii manualnej w rehabilitacji osób starszych
Selected techniques of manual therapy in the rehabilitation of the
elderly
Trening nordic walking jako narzędzie w walce z nadwagą i otyłością
The nordic walking training as a tool in the fight against overweight
and obesity
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Trening BungyPump Walking jako narzędzie w walce z chorobami
metabolicznymi
The training of BungyPump Walking as a tool in the fight against
metabolic diseases
Wybrane techniki osteopatii trzewnej w rehabilitacji
Selected techniques of visceral osteopathy in rehabilitation
Ukształtowanie stóp dzieci w wieku przedszkolnym
The development of preschool children feet
Interdyscyplinarna rehabilitacja podczas odzwyczajania od żywienia
przez gastrostomię u dziecka z zespołem CHARGE - opis przypadku
The interdisciplinary rehabilitation during weaning from feeding
through a gastrostomy in a child with CHARGE syndrome - a case
report
Ocena ukształtowania lordozy lędźwiowej u kierowców taksówek
The assessment value of lumbar lordosis in taxi drivers
Ocena symetrii chodu pacjentek w rok po całkowitej jednostronnej
alloplastyce stawu biodrowego
Assessment of gait symmetry in patients after unilateral total hip
arthroplasty - 1 year follow-up study
Ocena siły mięśniowej barku u pacjentek z łopatką skrzydlatą
leczonych z powodu raka piersi
Assessment of shoulder muscle strength in patients with winged
scapula treated for breast cancer
Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych przygotowujących się do
endoprotezoplastyki stawu biodrowego
Physiotherapy proceedings for patients being prepared for hip joint
endoalloplasty
Stenty biodegradowalne - kolejny etap rozwoju kardiologii
interwencyjne
Biodegradable stents - a next step in the development of
interventional cardiology
LCZ696 - nowy paradygmat w farmakoterapii przewlekłej
niewydolności serca
LCZ696 - a new paradigm in the pharmacotherapy of chronic heart
failure
Doustne leki przeciwzakrzepowe niebędące antagonistami witaminy
K - skuteczność i bezpieczeństwo w prewencji udaru
niedokrwiennego mózgu i incydentów zakrzepowo-zatorowych
Non-vitamin K oral anticoagulants - effectiveness and safety in the
prevention of ischemic stroke and thromboembolic events
Mechaniczne urządzenia do wspomagania pracy komór serca - jak
skutecznie prowadzić rehabilitację
Ventricular assist devices - how to carry out rehabilitation
successfully
Krioterapia miejscowa i ultradźwięki w zespołach bólowych
kręgosłupa lędźwiowego
Localised cryotherapy and ultrasound treatment in spinal pain
syndrome
Wyniki leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa L/S fizykoterapią i
wybranymi metodami fizjoterapeutycznymi
The results of the treatment of spinal lumbosacral pain using physical
therapy and selected methods of physiotherapy
Wpływ zabiegów fizykalnych na leczenie przewlekłego zespołu
bólowego kręgosłupa lędźwiowego
Outcome of physical treatment for chronic low back pain
Jakość życia chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu
biodrowego
The quality of life of patients after endoprosthetic hip replacement

-147-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
224.
P95

Woszczak
Marek

P96

Woszczak
Marek

P97

Zajdel Marta

P98

Zajdel Marta

P99

Zbrońska
Izabela

P100

Żynda Łukasz

P101

Krzyżańska
Anna

225.

226.

227.

228.
229.

230.

Typ budowy ciała, a występowanie wad stóp u dzieci w młodszym
wieku szkolnym
Type of physique and the presence of feet defect among children at
the younger school age
Częstość występowania wad postawy u dzieci klas I i II szkoły
podstawowej
Frequency of defects in attitudes in children classes I and II primary
school
Masaż leczniczy i ćwiczenia izometryczne-zastosowanie w leczeniu
choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego
Therapeutic massages and isometric exercises for the treatment of
osteoarthritis cervical spine
Skuteczność aplikacji Kinesiology Taping techniką mięśniową u osób
z zespołem bólowym odcinka L-S
The effectiveness of the Kinesiology Taping application muscle
technique in people with lover back pain syndrome
Formy aktywności ruchowej krakowskich seniorów
Forms of physical activity Krakow's seniors
Rozważania na temat wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na
wystąpienie wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnymdoniesienie wstępne
Considerations on the effects of sensory integration on the incidence
of faulty posture in children- preliminary report
Wartość kliniczna Edinburgh Visual Gait Score
w oparciu o trójwymiarową analizę chodu u osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym w zależności od poziomu GMFCS
The clinical value of Edinburgh Visual Gait Score
based on 3D gait analysis parameters in patients with cerebral palsy,
depending on the level of GMFCS
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Ocena kinematyki chodu pacjentek po całkowitej jednostronnej alloplastyce stawu
biodrowego w obserwacji rocznej

Assessment of gait kinematics of female patients after unilateral total hip arthroplasty in 1 year observational study
Aleksandrowicz Krzysztof,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
Winiarski Sławomir,
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Zakład Biomechaniki
Jarząb Sławomir,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii
Guła Michał,
Szarejko Krzysztof,
NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej, Białystok
Paprocka-Borowicz Małgorzata, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii

Wprowadzenie: Postępujące zmiany zwyrodnieniowe w obrębie stawu biodrowego doprowadzają
ostatecznie do zaburzenia jego sprawności wpływając negatywnie m.in. na funkcję chodu. Leczenie
farmakologiczne i usprawniane fizjoterapeutyczne w przypadku zaawansowanych zmian degeneracyjnych
zostaje zastąpione leczeniem operacyjnym. Celem badania było porównanie wybranych parametrów
kinematycznych pacjentek po całkowitej jednostronnej alloplastyce stawu biodrowego (THA) pomiędzy
dwoma okresami badawczymi: w 6 tygodniu i po 12 miesiącach od zabiegu.
Metoda: Komputerowa analiza chodu przeprowadzona została w Pracowni Analiz Biomechanicznych
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu za pomocą systemu analizy ruchu BTS Smart-E na
grupie 30 pacjentek (średni wiek 63,9; masa ciała 74,4; wysokość ciała 160,7) po jednostronnej THA.
Ocenie podlegała analiza wybranych parametrów kinematycznych chodu.
Wyniki: Badane zmienne kinematyczne chodu/zmienne przestrzenne: długość kroku podwójnego
(StrideLn.In: 0,79±0,23, StrideLn.Un: 0,80±0,20) w 6 tyg, (StrideLn.In: 1,11±0,10, StrideLn.Un: 1,11±0,11)
w 12 miesiącu, długość kroku pojedynczego (StepLn.In: 0,41±0,08, StepLn.Un: 0,36±0,06) w 6 tyg,
(StepLn.In: 0,50±0,05, StepLn.Un: 0,49±0,06) w 12 miesiącu, szerokość kroczenia (Stepwidth: 0,18±0,02)
w 6 tyg nie uległa zmianie i w 12 miesiącu wynosiła również: 0,18±0,02.
Podsumowanie: Badane zmienne przestrzenne chodu pacjentek po jednostronnej THA w obserwacji
rocznej zmieniają się istotnie statycznie z wyłączeniem parametru: szerokość kroczenia (Stepwidth).
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Badanie korelacji między równowagą statyczną i dynamiczną a poprawą precyzyjnych
ruchów kończyny górnej na podstawie testów i terapii według koncepcji Bobath.

The study of the correlation between static and dynamic balance and the improvement of precise movements of the
upper limb on the basis of tests and therapy according to Bobath concept.
Bartczak Bartłomiej,
NZOZ „Care” w Zgierzu1
Marciniak Bartłomiej,
Zakład Rehabilitacji USK nr. 1 w Łodzi
Woszczak Marek,
Zakład Rehabilitacji USK nr. 1 w Łodzi, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii

Pacjentka lat 46 po krwawieniu podpajęczynówkowym i klipsowaniu tętniaka tętnicy środkowej mózgu w
2014r. Głównym problemem pacjentki jest brak kontroli i nadreaktwność prawej strony ciała. Pani
Małgorzata zgłasza również dolegliwości bólowe w obrębie prawego stawu barkowego. Jej głównym celem
jest poprawa kontroli kończyny górnej przy wykonywaniu ruchów funkcjonalnych podczas pracy oraz
czynności dnia codziennego.
Pacjentka do czasu incydentu zajmowała się krawiectwem oraz prowadzeniem domu. Po dokładnym
zbadaniu pacjentki w pierwszym dniu terapii za pomocą testu czterech kwadratów, testu stania na jednej
nodze, testu oceniającego funkcjonalną sprawność ręki – nawlekanie igły na czas oraz określeniu jej
limitów stabilności, okazało się, że Pani Małgorzata ma zaburzoną równowagę statyczną i dynamiczną.
Założyłem więc, iż nadreaktywność prawej strony ciała spowodowana jest brakiem kontroli tułowia.
Badając zakresy ruchów oraz napięcie mięśniowe prawego stawu barkowego doszedłem do wniosku, iż
dolegliwości bólowe w tym stawie związane były ze zwiększonym napięciem po prawej stronie ciała.
Terapia prowadzona była w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej przez 5 dni w tyg.,w okresie 4 tygodni.
Każda sesja zaczynała się od pracy nad równowagą statyczną, stopniowo przechodziłem do zmniejszenia
płaszczyzny podporu, pracy nad równowagą dynamiczną a każdą sesję kończyliśmy ćwiczeniami
poprawiającymi równowagę podczas chodu.
Terapia nastawiona była na poprawę równowagi statycznej i dynamicznej co miało przyczynić się do
zwiększenia kontroli tułowia w różnych sytuacjach dnia codziennego. Stabilny tułów umożliwia precyzyjne i
celowe ruchu kończyny górnej. Podczas terapii wykorzystywałem zmienne podłoże, które dodatkowo
destabilizowało pozycję pacjenta oraz zmniejszałem płaszczyznę podparcia poprzez zmianę ułożenia stóp
względem siebie.
Równowaga statyczna w większym stopniu zaburzona była po prawej stronie ciała, dlatego też dużo czasu
poświęciłem nad przenoszeniem ciężaru na prawą kończynę dolną. W tej pozycji ćwiczyłem z pacjentką
precyzyjne ruchy kończyn górnych. Początkowo wykonanie ruchów selektywnych połączonych z precyzją
wymagały wspomagania. Po kilku dniach terapii pacjentka zaczęła samodzielnie wykonywać polecenia.
Dużym problemem Pani Małgorzaty były szybkie i częste zmiany kierunków podczas chodzenia. Dobrym
ćwiczeniem do poprawy funkcji było chodzenie wzdłuż faliście ułożonych linii. Po opanowaniu tego
zadania pacjentka dostawała ćwiczenia angażujące kończyny górne.
Praca nad zmniejszeniem napięcia mięśniowego w obrębie prawego stawu barkowego umożliwiło lepsze
ustawienie łopatki, co przyczyniło się do poprawy kontroli ruchów kończyny górnej.
Cała terapia prowadzona była w oparciu o koncepcje NDT Bobath. Praca z pacjentem pozwoliła uzyskać
poprawę równowagi statycznej jak i dynamicznej. Zbudowanie stabilnego tułowia przyczyniło się do
zmniejszenia nadreaktywności prawej strony ciała. Potwierdziło się moje przypuszczenie z pierwszego
dnia terapii, że wzmożona aktywność prawej strony ciała spowodowana była brakiem równowagi pacjentki.
Zbudowanie stabilnego tułowia zarówno w czynnościach statycznych jak i dynamicznych pozwoliło uwolnić
prawą kończynę górną i wykonywać nią selektywne ruchy.
The patient, a 46-year-old female, after subarachnoid haemorrhage and clipped aneurysm of the middle cerebral
artery in 2014. The main problem for the patient is the lack of control and an increased reactivity of the right side of the
body. She also reports pain around the right shoulder joint. Her main goal is to improve the control of the upper limb
when performing functional movements during working and daily activities.
Until the incident the patient worked as a tailor and managed her home. After careful examination of the patient using
the four squares test, the one leg stand test and defining the limits of stability, it emerged that she has dysfunctional
static and dynamic balance. Therefore, I presumed that the increased reactivity of the right side of the body is caused
by the lack of control of the trunk. While examining the range of movement and muscle tension of the right shoulder
joint, I concluded that the pains in this joint were caused by the increased tension on the right side of the body.
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The treatment was conducted at the systemic rehabilitation ward, 5 days a week for the period of 4 weeks. Each
session began with working on the static balance, then I gradually reduced the support plane while working on
dynamic balance. We ended each session with exercises which improve balance while walking.
The therapy was focused on improving the static and dynamic balance which would help to increase the control of the
trunk in a variety of everyday situations. A stable trunk allows precise and deliberate movement of the upper limb.
During the treatment I used different surfaces in order to destabilize the position of the patient. Moreover, I decreased
the support plane by changing the arrangement of the feet towards each other.
The static balance was more dysfunctional in the right part of the body, and therefore a lot of time was spent on the
transmission of weight to the right lower limb. In this position, I and the patient practiced on precise movements of the
upper limbs. Initially, a precise execution of selective movements required support. After a few days of therapy the
patient began to carry out the commands without my help.
A big problem for the patient were fast and frequent changes of direction while walking. A good exercise to improve
the function was walking along the wavy lines. Having mastered this task, the patient was given exercises involving the
upper limbs.
Working on the reduction of muscle tension within the right shoulder joint enabled a better setting of the shoulder blade,
which contributed to improving the control of movements of the upper limb.
The whole treatment was conducted based on the concepts of NDT Bobath. Working with the patient allowed to
improve her static and dynamic balance. Building a stable trunk contributed to reducing the increased reactivity of the
right side of the body. My assumption from the first day of the treatment that the increased activity of the right side of
the body was caused by the imbalance of the patient was also confirmed. Building a stable trunk, both in static and
dynamic activities allowed to release the right upper limb and enabled to perform selective movements with it.
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Przestrzeganie zasad profilaktyki przeciwobrzękowej u kobiet leczonych z powodu raka
piersi, a występowanie obrzęku limfatycznego.

Adherence to anti-edema prevention in women treated for breast cancer, and the the occurrence of lymphedema.
Biskup Małgorzata,
Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
Kierownik Zakładu: dr n.med.
Barańska Katarzyna,
Góźdź Stanisłąw,
Król Halina,
Macek Paweł,
Opuchlik Anna,
Żak Marek,

Wstęp.

Anna Opuchlik 2.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce,
Polska
Kierownik Wydziału: prof.zw.
Olimpia. Rehabilitacja i odnowa biologiczna, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
Kierownik
Wydziału: prof.zw.dr hab.n.med. Marianna Janion 4.
Klinika Onkologii Klinicznej, Świętokrzyskie
Centrum Onkologii, Kielce, Polska Kierownik Klinik
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
Kierownik
Wydziału: prof.zw.dr hab.n.med. Marianna Janion 5.
Zakład Dydaktyczno-Naukowy, Świętokrzyskie
Centrum Onkologii, Kielce, Polska Kierownik Zakładu
Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
Kierownik Zakładu: dr n.med.
Anna Opuchlik
6.
Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce,
Polska
Kierownik Zakła
Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
Kierownik Zakładu: dr n.med.
Anna Opuchlik 8.
Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Katedra Fizjoterapii, Wszechnica
Świętokrzyska w Kielcach, Kielce, Polska Kier
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska Kierownik Wydziału: dr
hab. prof. nadz. Anna Marchewka

Rozpoznanie raka piersi i późniejsze leczenie prowadzi do znacznych zmian fizycznych oraz w psychice
chorego. Spośród najczęściej występujących skutków ubocznych leczenia wymienia się obrzęk limfatyczny.
Cel. Ocena skali problemu występowania obrzęku limfatycznego oraz zastosowania się pacjentek
leczonych z powodu raka piersi do zasad profilaktyki przeciwobrzękowej.
Materiał i metody
Materiał badań stanowiło 60 pacjentek (średnia wieku 61 lat) leczonych z powodu raka piersi w
Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety
obejmujący pytania dotyczące przestrzegania zasad profilaktyki przeciwobrzękowej. Wyniki
Problem występowania obrzęku limfatycznego kończyny strony operowanej zgłosiło 55% pacjentek.
Infekcje róży występowały pośród 23,3% badanych. Najliczniejsza grupa ankietowanych (78,3%)
potwierdza stosowanie zasad profilaktyki przeciwobrzękowej. Połowa badanych (50%) deklaruje spanie z
kończyną górną po stronie operowanej piersi ułożoną na klinie, 81,7% wykonywanie automasażu zgodnie
z zaleceniami, a 100% unikania dźwigania ciężkich toreb z zakupami. Większość ankietowanych (80%)
potwierdza, że wykonuje ćwiczenia przeciwobrzękowe. Najliczniejsza grupa badanych (88,3%) potwierdza
również, że unika pomiaru ciśnienia tętniczego, pobierania krwi, zastrzyków w okolice strony operowanej.
86,7% ankietowanych unika długotrwałej pracy w pozycji z mocno zgiętym stawem łokciowym strony
operowanej. 91,7% kobiet unika noszenia biżuterii, zegarka na kończynie po stronie operowanej piersi.
Stosowanie materiałów kompresyjnych (rękawa przeciwobrzękowego) zgłasza 20% ankietowanych.
Ograniczenia ruchomości kończyny górnej po stronie operowanej piersi dotyczą 63,3% kobiet, a 15%
wskazuje na odpowiedź „w niewielkim stopniu”.
Wnioski
1. Skala problemu występowania obrzęku limfatycznego pośród kobiet leczonych z powodu raka piersi jest
wysoka. Powyższy problem dotyczy 55% badanych.
2. Kobiety leczone z powodu raka piersi Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach przestrzegają
zasad profilaktyki przeciwobrzękowej.
3. Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości kobiet leczonych z powodu raka piersi dotycząca korzyści
płynących z noszenia materiałów kompresyjnych.
Introduction
The diagnosis of breast cancer and subsequent treatment leads to significant physical and psychological changes in
patients. Among the most common side effects of treatment is lymphedema.
Aim
Assessment of the scale of the problem of occurrence of lymphedema in patients treated for breast cancer and the
compliance with the principles of antioedematous prevention.
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Material and methods
The research material consisted of 60 patients (mean age 61 years) treated for breast cancer in Holy Cross Cancer
Centre in Kielce. The study used a questionnaire including questions relating to compliance with the principles of
antioedematous prevention.
Results
The problem of the occurrence of lymphedema of the limb on the operated side was reported by 55% of patients. Rose
infections occurred among 23.3% of respondents. The largest group of respondents (78.3%) confirms the application
of the principles of antioedematous prevention. Half of the respondents (50%) declares sleeping with the upper limb on
the side of the operated breast laid on the wedge, 81.7% performs automassage in accordance with the
recommendations, and 100% avoids carrying heavy shopping bags. The majority of respondents (80%) confirms that
they perform antioedematous exercises. The largest group of respondents (88.3%) also confirms that they avoid taking
blood pressure, blood sampling, injection in the operated area. 86.7% of respondents avoid prolonged work in a
position with a strongly bent elbow joint of the operated side. 91.7% women avoid wearing jewellery, watch on the
limb on the side of the operated breast. The use of compression materials (an antioedematous sleeve ) was reported
by 20% of the respondents. Restricted mobility of the upper limb on the side of the operated breast relate to 63.3% of
women and 15% points to the answer "to a small extent."
Conclusions
1. The scale of the problem of the occurrence of lymphedema among women treated for breast cancer is high.
2. Women treated for breast cancer in Holy Cross Cancer Centre in Kielce follow the principles of antioedematous
prevention.
3. There is a need to increase awareness of women treated for breast cancer on the benefits of wearing compression
materials.
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Upadki pośród pacjentów w starszym wieku – ocena czynników ryzyka.

Biskup Małgorzata,
Stępień Anna,
Żak Marek,
Macek Paweł,
Wloch Anna,
Skowronek Tomasz,
król Halina,

Falls among elderly patients - assessment of risk factors.
1. Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
Kierownik Zakładu: dr
n.med. Anna Opuchlik 2. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce,
Polska
Kierownik Wydziału: prof.zw.
3. II Oddział Wewnętrzny, Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpital im. Marii Skłodowskiej-Curie w SkarżyskuKamiennej Kierownik Oddziału: lek. med. Jerzy Błasiak
4. Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska Kierownik Wydziału: dr
hab. prof. nadz. Anna Marchewka
1. Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
Kierownik Zakładu: dr n.med.
Anna Opuchlik 5.
Zakład Epidemiologii i Walki z Rakiem, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce,
Polska
Kierownik Zakładu: dr n.med
1. Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
Kierownik Zakładu: dr n.med.
Anna Opuchlik 2. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
Kierownik Wydziału: Prof.
1. Zakład Rehabilitacji, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, Polska
Kierownik Zakładu: dr n.med.
Anna Opuchlik
2. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska
Kierownik
Wydziału: Prof.zw.dr hab.n.med. Marianna Janion 7. 7.
Zakład Dydaktyczno-Naukowy, Świętokrzyskie
Centrum Onkologii, Kielce, Polska Kierownik Za

Wstęp. Na całym świecie wzrasta przeciętna długość życia. Starzenie się społeczeństwa oznacza
konieczność skupienia się na problemach osób starszych.
Cel. Ocena czynników wpływających na ryzyko upadku pośród osób w starszym wieku.
Materiał i metody. Materiał badań stanowiło 97 pacjentów w wieku powyżej 65 lat leczonych w Dziale
Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Do badań wykorzystano sondaż
diagnostyczny oraz analizę dokumentacji medycznej.
Wyniki. 46% badanych porusza się samodzielnie, pozostali (54%) mają problemy z poruszaniem się.
Zdecydowany odsetek badanych (33%) zgłasza zaburzenia równowagi i zawroty głowy kilka razy w
tygodniu, 28% tylko rano, a 26% kilka razy dziennie. Ponad połowa ankietowanych (59%) zażywa
powyżej 5 leków zaleconych przez lekarza dziennie, pozostali (41%) przyjmują codziennie od 3 do 5 leków,
brak badanych którzy przyjmowaliby mniej niż 2 tabletki. U 35% badanych odnotowano w ciągu ostatnich 5
lat jeden lub kilka upadków. Jeden upadek dotyczył 76,8% badanych, dwa lub więcej upadków dotyczyło
23,5% badanych. W konsekwencji upadku zdecydowany odsetek (53%) badanych korzysta ze sprzętu
pomocniczego. Wykazano istotne statystycznie zależności pomiędzy ilością przyjmowanych przez
pacjentów leków a częstotliwością upadku. Wraz ze wzrostem ilości zażywanych leków wzrastała
częstotliwość upadków. Istotne zależności wykazano także pomiędzy ilością zdiagnozowanych chorób a
częstotliwością występowania upadków. Występowanie większej ilości chorób było czynnikiem
zwiększającym ryzyko upadków w badanej grupie pacjentów.
Wnioski
1. Skala problemu upadków wśród osób starszych jest stosunkowo częstym zjawiskiem.
2. Istnieje statystyczna zależność pomiędzy polipragmazją i polifarmakologią a ryzykiem upadków u
pacjentów w wieku starszym.
3. Poznanie zasad profilaktyki upadku oraz stosowanie się do nich jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko
upadku.
4. Konieczna jest edukacja odnośnie eliminowania czynników ryzyka upadku pośród osób starszych.

Introduction. All over the world the average life expectancy increases. An aging population means the need to focus on
the problems of the elderly.
Aim. The assessment of factors affecting the the risk of falls among elderly people.
Material and methods. The research material consisted of 97 patients aged over 65 years who were treated in
Department of Internal Medicine of District Hospital in Skarżysko-Kamienna. The study used a diagnostic survey and
analysis of medical records
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Results. 46% of respondents move by themselves, others (54%) have problems with moving around. Significant
percentage of respondents (33%) report imbalance and dizziness several times a week, 28% only in the morning, and
26% several times a day. More than half of the respondents (59%) take more than 5 medications prescribed by a
doctor daily, others (41%) take every day from 3 to 5 pills, there are no respondents who take fewer than 2 tablets.
35% of the respondents reported one or more falls over the last five years. One fall affected 76.8% of the respondents,
two or more falls affected 23.5% of the respondents. As a result of the fall a definite percentage (53%) of respondents
use auxiliary equipment. A statistically significant relationship was shown between the number of medications taken by
the patients and the frequency of falls. With the increase in the amount of medication increased the frequency of falls.
Significant dependence was also shown between the number of diagnosed diseases and the incidence of falls. The
presence of more diseases was a factor increasing the risk of falls in the studied group of patients.
Conclusions
1. The scale of the problem of falls among the elderly is a relatively common phenomenon.
2. There is a statistical relationship between polypharmacy and polypharmacology and the risk of falls in elderly
patients.
3. Understanding the principles of fall prevention and adherence to them is a factor reducing the risk of falling.
4. It is necessary to educate about eliminating risk factors of falls among the elderly.
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Trafność wybranych metod diagnostycznych w diagnostyce zaburzeń integracji
sensorycznej u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Relevance of selected diagnostic methods in the diagnosis of disorders and sensory integration in children of
preschool and early school.
Choińska Anna Maria,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii,
Rosiak Marta,
Gieysztor Ewa,
Trafalska Agata,
Sadowska Ludwika,
Jagodzińska Tatiana,

Zakład Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii,
Zakład Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii,
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii,
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii,
Zakład Fizjoterapii

Wstęp. Integracja sensoryczna jest skomplikowanym procesem, polegającym na scalaniu i właściwym
interpretowaniu odbieranych przez organizm wrażeń zmysłowych oraz odpowiednią odpowiedzią na nie.
Cel. Ocena trafności metod diagnostycznych zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci przy zastosowaniu
Kwestionariusza Rozwoju Sensomotorycznego i Obserwacji Klinicznej wg Z. Przyrowskiego oraz Testów
Południowo Kalifornijskich A. J. Ayres.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 50 dzieci 25 dziewcząt i 25 chłopców w wieku 5,6,7 lat Do
badań wykorzystano Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego i Obserwację Kliniczną wg Z.
Przyrowskiego oraz Testy Południowo Kalifornijskie A. J. Ayres.
Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pakietu Statistica 10, testu Pearsona testu t-Studenta, poziom
istotności przyjęto p≤(0,05).
Wyniki. Zaburzenia u dzieci w wieku 5-7 lat idą często ze sobą parami i są ściśle ze sobą powiązane.
Zaburzenia Schematu ciała i orientacji przestrzennej są silnie powiązane z dyspraksją (0,936) oraz
niepewnością grawitacyjną (0,786). Następną trzecią silnie powiązaną parą zaburzeń jest zaburzenie
obronności dotykowej z zaburzeniem obronności sensorycznej (0,937). Wzajemna zależność
występowania zaburzeń występuje także pomiędzy przetrwałym Asymetrycznym Tonicznym Odruchem
Szyjnym ATOS a Symetrycznym Tonicznego Odruchem Szyjnym STOS (0,915). Silną ze sobą mają
spójność zaburzenia przyjęcia pozycji zgięciowej na plecach jak i wyprostnej na brzuchu u dzieci (0,562).
Zaburzenia czucia odległości powiązane jest u dzieci z nieprawidłową lokalizacją bodźca dotykowego
(0,750) oraz nieprawidłową grafestezją (0,790).
Wnioski.
Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego i Obserwację Kliniczną wg Z. Przyrowskiego oraz
Testy Południowo Kalifornijskie A. J. Ayres są trafnymi narzędziem do diagnostyki dzieci.
Po dokonaniu analizy dla trzech różnych metod diagnostycznych wykazano silne zależności
pomiędzy poszczególnymi zaburzeniami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co może
świadczyć, iż pojawienie się jednego zaburzenia może współistnieć z innym zaburzeniem i mieć z nim
silny związek
Otrzymane w pracy wyniki pokazują występowanie zaburzeń integracji sensorycznej u 10-20%
dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, dlatego należy kontynuować diagnostykę i obserwacje dzieci
oraz uświadamiać rodziców i nauczycieli o możliwościach diagnostyki trzema metodami aby ukazać
deficyty i móc właściwie wspierać rozwój dziecka.
Słowa kluczowe: percepcja , integracja sensoryczna dzieci, korelacja zaburzeń
Admission. Sensory integration is a complex process consisting in merging and interpretation sensations received by
the body and adequate response to them.
Objective. Estimation of accuracy of diagnostic methods in sensory integration disorders of children, using the
Questionnaire of Sensomotoric Development and Clinical Observation by Z. Przyrowski and South Californian SI Tests
A. J. Ayres.
Material and methods. The study involved 50 children, 25 girls and 25 boys, aged 5, 6, 7 years. There were used
questionnaire sensorimotor development and clinical observations by Z. Przyrowski and J. Ayres Southern California
Tests.
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Statistical analysis was performed using Statistica 10, Pearson's test, t-test, the significant level p ≤(0.05).
Results. Disorders in children often go in pairs and are closely linked. Scheme disorders of body and spatial
orientation are strongly linked to dyspraxia (0.936) and uncertainty of gravity (0.786). Another third strongly associated
pair of disorder is a tactile defensiveness and defence sensory disorder (0.937). Interdependence prevalence of
disorders is also found between persistent asymmetrical tonic neck reflex ATOS and Symmetrical tonic neck reflex
STNR (0.915). Strong consistency have disorder in bent position on the back and erect on his stomach (0.562).
Sensory disturbance with distance is associated with an abnormal location of tactile stimuli (0.750) and an incorrect
grafestezja (0.790).
Conclusions
1.
Questionnaire of Sensomotoric Development and Clinical Observation by Z. Przyrowski and South Californian
SI Tests A. J. Ayres are fully relevant tool for diagnostics of children ..
2.
Analysis of three different diagnostic methods demonstrates a strong relationship between individual
disorders of children in the preschool and earlys chool age, which may indicate that the appearance of one disorder
can coexist with another disorder and have a strong relationship with it.
3.
Otrzymane w pracy wyniki pokazują występowanie zaburzeń integracji sensorycznej u 10-20% dzieci
przedszkolnych i wczesnoszkolnych, dlatego należy kontynuować diagnostykę i obserwacje dzieci oraz uświadamiać
rodziców i nauczycieli o możliwościach diagnostyki trzema metodami aby ukazać deficyty i móc właściwie wspierać
rozwój dziecka.
Keywords. perception, sensory integration, children, the disorders correlation
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Czy istnieje związek między jakością życia a zmianami morfologicznymi i
funkcjonalnymi pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych stosowanych w leczeniu
następstw choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego?

Is there a link between the quality of life and the morphological and functional changes in patients after neurosurgery
used in the treatment of the degenerative disease of the lumbar spine?
Cichosz dr Michał,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Tomaszewska Edyta,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Średnicki Jacek,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Karczyński Wojciech,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Lesińska Ewa,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Zamiejscowy dział rehabilitacji leczniczej
Czerwiński Paweł,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Zamiejscowy dział rehabilitacji leczniczej
Dzierżek Ireneusz,

Celem przeprowadzonych pilotażowych badań było określenie zależności występujących między jakością
życia, ocenianą za pomocą skali depresji Burnsa oraz Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire a
zmianami morfologicznymi i funkcjonalnymi pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych. Zabieg
operacyjny stosowano w leczeniu następstw choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Badania
przeprowadzono wśród pacjentów przebywających na oddziale rehabilitacji neurologicznej po szóstym
tygodniu od zabiegu. Na podstawie zebranych danych podjęto próbę określenia związku między jakością
życia a wybranymi testami funkcjonalnymi i zmianami morfologicznymi określonymi na podstawie badania
MRI poprzedzającego zabieg.
The aim of this pilot study was to determine the potential relationships between quality of life, measured using the
Burn`s Depression Scale and Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire and changes in morphological and
functional neurosurgery patients used in the treatment of the degenerative disease of the lumbar spine. The study was
conducted among patients in the department of neurological rehabilitation after the sixth week of treatment.
Based on the collected data an attempt to determine the relationship between quality of life and selected functional
tests and morphological changes defined by MRI prior to surgery.
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Wpływ stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej na jakość życia i czynność funkcjonalną
pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych stosowanych w leczeniu następstw
choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego.

The impact of neurological rehabilitation on quality of life and functional activity of patients after neurosurgery used in
the treatment of the degenerative disease of the lumbar spine.
Cichosz Michał,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Tomaszewska Edyta,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Średnicki Jacek,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Karczyński Wojciech,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji na Poświęckiej wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Wrocłwiu
Dzierżek Ireneusz,
Zakład Fizjoterapii Katedra Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Polczyk Artur,
Zamiejscowy Oddział Rehabilitacji na Poświęckiej wojewódzkiego szpitala specjalistycznego we Wrocłwiu
Czerwiński Paweł,

Celem przeprowadzonych pilotażowych badań było określenie wpływu stacjonarnej rehabilitacji
neurologicznej na jakość życia. Dokonano oceny zależności pomiędzy skalą depresji Burnsa oraz
Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire a zmianami morfologicznymi i funkcjonalnymi pacjentów
po zabiegach neurochirurgicznych, stosowanych w przebiegu leczenia następstw choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Na podstawie zebranych danych podjęto próbę określenia
wpływu rehabilitacji szpitalnej na jakość życia a wybranymi testami funkcjonalnymi i zmianami
morfologicznymi określonymi na podstawie badania MRI poprzedzającego zabieg.
The aim of this pilot study was to determine the effect of neurological rehabilitation on quality of life, assessed using a
Burs Depression Scale and Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire and changes in morphological and
functional neurosurgery patients used in the treatment of the degenerative disease of the lumbar spine. Based on the
collected data an attempt to determine the effect of inpatient rehabilitation on quality of life and selected functional
tests and morphological changes defined by MRI prior to surgery.
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Zaburzenia statyczne i dynamiczne miednicy występujące u pacjentów po zabiegach
neurochirurgicznych stosowanych w przebiegu leczenia następstw choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa.

Static and dynamic disorders of the pelvis occurring in patients after neurosurgery used in the course of treatment of
osteoarthritis of the spine.
Cichosz Michał,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Chrapek Dominik,
Rehabilitacja Physio Balance
Wilk Tomasz,
Fundacja Wsparcie Kowary
Karczyński Wojciech,
"PJ-MED" Szpital Rehabilitacyjny
Fundacja Wsparcie Kowary
Kobaka Katarzyna,
Katedra Rehabilitacju wChorobach Wewnętrzynych AWF Wrocław
Pawik Malwina,
Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu AWF Wrocław
Pawik Łukasz,

Celem badań było określenie częstości występowania zaburzeń funkcji stawów krzyżowo biodrowych (SIJ)
u pacjentów po przebytym leczeniu neurochirurgicznym zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowego.
Dokonano również oceny wpływu stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej na te zaburzenia. Do oceny
funkcji SIJ posłużono się aktualnymi standardami określonymi w European guidelines for diagnosis and
treatment of pelvic girdle pain.
The aim of the study was to determine the prevalence of sacro iliac joints (SIJ) in patients after neurosurgical
treatment of osteoarthritis of the lumbar spine. Also assessed the impact of fixed neurological rehabilitation for these
disorders. To evaluate the function of SIJ was used current standards set out in European guidelines for diagnosis and
treatment of pelvic girdle pain.
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Porównanie skuteczności fali ultradźwiękowej modyfikowanej prądami TENS oraz
samodzielnie wykonywanego zabiegu prądami TENS u osób z przewlekłymi
dolegliwościami bólowymi i ograniczeniem ruchomości stawów kolanowych

Comparison of effectiveness between transcutaneous electrical nerve stimulation applied separately and in conjuction
with ultrasound method in patients with chronic pain syndrome and limitation of the knee joint mobility
Ciosek Żaneta,
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Kopacz Łukasz,
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Mosiejczuk Hanna,
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny
Turoń Agnieszka,
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny
Kot Karolina,
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny,
Rotter Iwona,

Staw kolanowy jest największym i najbardziej złożonym stawem w ciele człowieka. Stale wydłużająca się
długość życia, otyłość, praca fizyczna, uprawianie kontuzjogennych sportów, to czynniki predysponujące
do rozwoju schorzeń stawów kolanowych. Zabiegi z zakresu fizykoterapii mają na celu złagodzić
występujące objawy oraz przyspieszyć powrót do pełnej sprawności. Celem badań było porównanie
skuteczności wybranych zabiegów fizykalnych u osób z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i
ograniczeniem ruchomości stawów kolanowych
Badania zostały przeprowadzone wśród 76 pacjentów w wieku 58-79 lat z przewlekłymi
dolegliwościami bólowymi oraz ograniczeniem ruchomości stawów kolanowych. W sposób losowy
dokonano podziału na dwie równe grupy. W grupie pierwszej składającej się z 20 kobiet i 18 mężczyzn
wykonano 15 zabiegów falą ultradźwiękową i 15 zabiegów prądami TENS. W grupie drugiej- 22 kobiety i
16 mężczyzn wykonano 15 zabiegów prądami TENS. W obu grupach przed rozpoczęciem i po
zakończeniu badań wykonano pomiar zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu stawu kolanowego, oraz
zebrany został wywiad odnośnie dolegliwości bólowych za pomocą wizualnej skali analogowej Visual
AnalogueScale – VAS. Kryterium włączenia do badań: dolegliwości bólowe oraz ograniczenie zgięcia i
wyprostu w stawie kolanowym, brak endoprotezy oraz metalowych elementów w stawie kolanowym,
zachowane prawidłowe czucie, brak choroby nowotworowej w wywiadzie
Po zastosowanej serii zabiegów w obu grupach odnotowano zwiększenie ruchomości stawu kolanowego
w zakresie zgięcia (p
The knee joint is the largest and the most complex joint in the human body. Constant prolonging lifespan, overweight,
physical work, sports causing injuries are the factors of the knee joint diseases’ development. Physical therapy is
aimed at reducing the symptoms and speeding up recovery. The aim of the study was to compare the effectiveness of
selected physical treatments in patients with chronic pain syndrome and limitation of mobility of the knee joint.
The study group included 76 participants (58-79 age of years) who had smaller range of movement and chronic pain
syndrome. The patients were randomly divided into 2 groups of 38 people. In the first study group, the patients, 20
female and 18 male, were subjected to TENS and ultrasound therapy. In the second group, the participants, 22 female
and 16 male, underwent only TENS therapy. Before and after treatment, we measured the range of motion in the knee
joint of every patient and all subjects were asked to rate their pain on the Visual Analogue Scale (VAS). The study
inclusion criteria were: pain syndrome, smaller range of flexion and extension in the knee joint, lack of endroprotesis or
metal components in the knee joint, normal skin sensation and lack of cancer in history.
In both groups, we observed statistically significant improvement in extension (p
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Ocena rozkładu sił nacisku stóp na podłoże u pacjentów po udarze mózgu - doniesienie
wstępne

The assessment of ground reaction forces in patients after stroke - preliminary report
Czerwiński Paweł,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy ul.Poświęcka 8 Wrocław
Dzierżek Ireneusz,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Oddział Zamiejscowy ul. Poświęcka 8 Wrocław
Żurowska Anna,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Katedra Fizjoterapii ul. Grunwaldzka 2 Wrocław
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Katedra Fizjoterapii ul. Grunwaldzka 2 Wrocław
Kołcz-Trzęsicka Anna,

Streszczenie
Cel.Celem pracy była ocena rozkładu sił nacisku stóp na podłoże u pacjentów po przebytym udarze
mózgu, kwalifikowanych do programu kompleksowej fizjoterapii, w kontekście oceny skuteczności
prowadzonego programu fizjoterapeutycznego, w zakresie przeciwdziałania asymetrii obciążenia stóp u
pacjentów z niedowładem.
Materiał i metody. Badaniem objęto 7 pacjentów po przebytym udarze mózgu, którzy zostali
zakwalifikowani do programu kompleksowej fizjoterapii na podstawie diagnostyki lekarskiej. Do grupy
badanej zakwalifikowano 2 kobiety i 5 mężczyzn, w wieku od 44 do 79 lat. W badaniu wykorzystano
Platformę sił reakcji podłoża FreeMed. Ocena symetrii nacisku stóp na podłoże, dokonana została na
podstawie rejestracji rozkładu sił nacisku na podłoże, w pozycji stojącej, z oczami otwartymi.
Wyniki. Analiza wykazała występowanie asymetrii rozkładu sił nacisku na podłoże u pacjentów po
przebytym udarze mózgu.Wnioski. Fizjoterapia pacjentów z hemiplegią powinna być skoncentrowana na
niwelowanie istniejących indywidualnie różnic w zakresie obciążania kończyn dolnych.
Summary
Study aim. The aim of the present paper was to evaluate the ground reaction forces in patients after stroke, qualified
for the comprehensive physiotherapy programme, in the context of assessing the effectiveness this programme, which
was designed to improve feet loading symmetry in paretic patients.
Material and methods. 7 patients after stroke, qualified by a medical doctor for the comprehensive physiotherapy
programme, were examined. 2 women and 5 men, aged from 44 to 79 years participated in the present examination. A
baropodometric platform FreeMed was used to measure the foot-to-ground contact forces. The symmetry of vertical
ground reaction forces was evaluated based on plantar pressure distribution in standing position with eyes opened.
Results. The analysis revealed asymmetry in ground reaction forces in patients after stroke.
Conclusions. Physiotherapy programmes for patients with hemiplegia should concentrate on decreasing the existing
asymmetries in lower limbs loading.
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Hypermobility of joints in dancers
Drężewska Marlena,

Hypermobility of joints in dancers
UJK, Polska

Wiedza na temat hypermobilności i jej diagnozowania nie jest usystematyzowana, a jej objawy są lekceważone.
Celem badania była ocena częstości występowania zespołu hypermobilności stawowej u tancerzy jazzowych wg
różnych kryteriów diagnozowania oraz weryfikacja wybranych czynników ryzyka występowania hypermobilności
stawowej u tancerzy jazzowych. Design: Repeated-measures experiment. Metody: Badaniu poddano 77 tancerzy
jazzowych Teatru Tańca z Polski obu płci (58 kobiet i 19 mężczyzn). W celu zbadania częstości występowania
zespołu hypermobilności stawowej zastosowano jednorazowo: wywiad, skalę Beighton’a, kwestionariusz Hakim’a i
Grahame’a oraz kryteria Sachse’go
w modyfikacji Kapandji’ego. Pomiar ruchomości w stawach mierzony był za pomocą inklinometru cyfrowego. Wyniki:
Wyniki występowania ZHS w badanej grupie różniły się istotnie w zależności od zastosowanych kryteriów (p = 0.001).
Hypermobilność stawowa występowała istotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn (p al inclinometer. Results: The JHS
prevalence results in the test group have significantly differed, depending on the criteria applied
(p = 0.001). The joint hypermobility has been occurring significantly more often in women than in men (p ent.
Keywords: Sachse’s criteria, hypermobility of joints, dancers
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Physiotherapeutische Leistungsdiagnostik als präventives Element der
Trainingssteuerung. Ein Einblick in die Schnellkraftdiagnostik bei Handballern des HC
Elbflorenz Dresden
Physiotherapeutic performance diagnsotic as a preventive element in training control. An insight in the diagnostic of
speed strength of the handball players at HC Elbflorenz Dresden
Ehses Jella,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Neuser Johanna,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Braun Alexander,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Martin Titus,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Michel Sven,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Fachgebiet Therapiewissenschaften II
Prill Robert,

Eine wichtige Leistungsvoraussetzung im Herrenhandball sind die konditionellen Fähigkeiten, speziell die
Sprintfähigkeit und Sprungkraft. In zunehmendem Maße wird die Leistungsdiagnostik auf die betreuenden
Physiotherapeuten/innen übertragen, so dass im Fall von motorischen Fehlentwicklungen die
Trainingsinhalte auch aus bewegungstherapeutischer Sicht nachgesteuert werden können. Die hier
vorliegende Studie greift den Aspekt der Leistungsdiagnostik im Bereich Schnell- und Reaktivkraft auf und
verfolgt den Vergleich dieser Fähigkeiten in der ersten und zweiten Mannschaft des HC Elbflorenz (HCE,
N=23). Beide Mannschaften absolvierten eine standardisierte Erwärmung. Anschließend wurde die
Schnellkraft mittels eines 20m-Sprints getestet, die Zeit wurde dabei mit Hilfe eines
Lichtschrankensystems erfasst. Die Reaktivkraftmessung erfolgte als Drop jump, wobei die
Bodenkontaktzeit vom Optojump Next gemessen wurde. Die Ergebnisse zeigen, dass die erste
Mannschaft sowohl in der Reaktiv- als auch Schnellkraft signifikant höhere Leistungswerte erzielte.
Aufgrund des unterschiedlichen Leistungsniveaus der beiden Mannschaften des HCE sollten die Spieler
der zweiten Mannschaft nicht ohne ein spezifisches Schnellkrafttraining in der ersten Mannschaft
eingesetzt werden. Einerseits würde dies zu einer schlechteren Gesamtleistung führen und andererseits
würde sich die Verletzungsanfälligkeit erhöhen.

An important performance perequisites in men handball are the conditional abilities. Especially the sprinting skills and
the bounce and reactive capacities of the handball players are convenient. Increasingly performance diagnostic is
transferred to the supporting physiotherapists so as, in case of motoric malformation, targeted adjustments affecting
the training contants can be made from a physiotherapeutic perspective. This study takes up the aspect of
performance diagnostic in the range of speed and reactive strength and pusues their comperance of the 1st and 2nd
team of the handball club Elbflorenz Desden (HCE, N=23). Both teams completed a standardized warm up. Based on
a light barrier system the speed strength was measured during a 20 meter sprint. The measurement of the reactive
strength followed as drop jump, whereby the ground contact time of the players was collected by using the Opto jump
next. The outcome showed significantly higher results in speed and reactive strength of the 1st team. Due to the
performance differences of the two teams, players of the 2nd team should not be playing in the 1st team without
acomplishing a specific training of speed strength. On the one hand it would lead to a poorer overall performance and
on the other hand increase the susceptibility to injury.
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Ocena skuteczności dwóch różnych plastrów wykorzystywanych w metodzie
plastrowania dynamicznego i ich wpływ na aktywność punktów spustowych części
zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu – doniesienie wstępne

Evaluation of the efficiency of two different tapes used in the method of elastic therapeutic tape and their impact on the
activity of trigger points of the descending part of dorsal trapezius - preliminary report
Garczyński Wojciech,
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Łuniewska Magdalena,
Baryluk Anna,
Komornicka Karolina,

Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe „Panaceum” Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej,
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe „Panaceum” Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej,
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Studenckie Koło Naukowe „Panaceum” Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej,
Wydział Zamiejscowy w Szczecinie

WSTĘP – Powszechny sedentaryzm może wpływać na dolegliwości bólowe górnego tułowia, które mogą
manifestować się aktywnymi lub ukrytymi punktami spustowymi zlokalizowanymi na części zstępującej
mięśnia czworobocznego. Głównym celem terapii punktów spustowych jest rozluźnienie mięśnia i
okolicznej powięzi, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia dolegliwości bólowych. Jedną z
metodą terapii punktów spustowych jest stosowanie aplikacji więzadłowej plastrowania dynamicznego. W
piśmiennictwie naukowym można zaobserwować stały wzrost zainteresowania metodą plastrowania
dynamicznego, ponieważ jest to metoda ekonomiczna, nie wymagająca zaangażowania pacjenta oraz
dowiedziona naukowa.
MATERIAŁ I METODY – Grupę badaną stanowiło 17 zdrowych, prowadzących aktywny tryb życia oraz
racjonalnie odżywiających się ochotników (10 kobiet i 7 mężczyzn). Średnia wieku grupy badanej wynosiła
21,47 ± 1,54. Średnia wartość wskaźnika BMI (Body Mass Index) wynosiła 21,50 kg/m2 ± 2,06. Badanie
było randomizowane z pojedynczą ślepą próbą i polegało na zbadaniu wrażliwości punktu spustowego na
części zstępującej m. czworobocznego za pomocą algometru, a następnie oklejeniu tego punktu aplikacją
więzadłową z użyciem dwóch różnych plastrów. W grupie 1 (n=8) zastosowano aplikację więzadłową z
użyciem taśm AcuTop Premium: , a w 2 grupie (n=9) użyto taśm: Kinesio Cure Tape . Po 4 dniach
usuwano aplikacje i dokonywano ponownego pomiaru wrażliwości uciskowej. Analizę statystyczną
wykonano w programie Statistica. Ze względu na brak normalności rozkładu zmiennych (test Shapiro –
Wilka), do oceny poziomu istotności różnic między zmiennymi zastosowano test U Manna – Whitneya.
WYNIKI – Średnia wartość wrażliwości uciskowej punktów spustowych przed założeniem aplikacji
wynosiła w grupie 1 9,55±2,95 a w grupie 2 10,92±4,26. Po 4 dniach poziom wrażliwości uciskowej
punktów spustowych wynosił w grupie 1: 10,67±2,18, a w grupie 2 13,24±1,98. W przypadku grupy 2
uzyskano statystycznie istotną różnicę w wynikach przed i po zastosowaniu aplikacji (p<0,05). W grupie 1
uzyskane wyniki nie były statystycznie istotne.
WNIOSKI – 1. Rodzaj użytego plastra w terapii punktów spustowych wpływa na powodzenie terapii. 2.
Badania należy przeprowadzić na większej grupie badanych.
INTRODUCTION – The common sedentarism may cause painful conditions of the upper part of torso, which may
manifest themselves through active or hidden trigger points located on the descending part of trapezius. The main
purpose of therapy of trigger points is the relaxation of a muscle and the adjacent fascia, which in consequence will
lead to the reduction of the painful conditions. One of the methods of trigger points therapy is the use of ligament
application of elastic therapeutic tape. In the scientific literature we can observe a constant growth of interest in the
method of elastic therapeutic tape, because it is an economic and scientifically proven method, that does not require
the engagement of a patient.
MATERIAL AND METHODS – A sample group consisted of 17 healthy volunteers, leading active life styles and eating
healthy food (10 women and 7 men). The average age of the sample group was 21.47 ± 1.54. The average value of
BMI (Body Mass Index) amounted to 21.50 kg/m2 ± 2.06. The test was randomized with a single blind sample and
consisted in testing the sensitivity of a trigger point on the descending part of trapezius with the use of algometer, and
then covering this point with ligament application with the use of two different tapes. In the 1st group (n=8), the
ligament application using AcuTop Premium tapes was applied , and in the 2nd group (n=9), the following tapes were
used: Kinesio Cure Tape . The applications were removed after 4 days, and another measurement of pressure
sensitivity was made. Statistic analysis was performed in Statistica program. Due to the lack of normal distribution of
variables (Shapiro-Wilk test), the statistical significance of the differences between the variables was evaluated with
the use of U Mann–Whitney test.
RESULTS – The average value of pressure sensitivity of trigger points before putting on the application amounted to
9.55±2.95 in the 1st group and 10.92±4.26 in the 2nd group. After 4 days, the level of pressure sensitivity of trigger
points amounted to: 10.67±2.18 in the 1st group, and 13.24±1.98 in the 2nd group. In case of the second group, the
difference in results before and after the use of the application is statistically significant (p<0.05). In the first group the
results were not significant in statistical terms.
CONCLUSIONS – 1. The type of tape used in the therapy of trigger points affects the success of therapy. 2. Tests
should be performed on a larger group of people.

-165-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
144

PROBLEM NADWAGI I OTYŁOŚCI WŚRÓD MŁODZIEŻY W WIEKU 14-16 LAT

THE PROBLEM OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG ADOLESCENTS AGED 14-16 YEARS
Golec Joanna,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Katedra Rehabilitacji Klinicznej,
Czechowska Dorota,
Strój Ewa,
Szczygieł Elżbieta,
Masłoń Agata,
Balicka-Bom Joanna,

Zakład Rehabilitacji w Traumatologii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Katedra Rehabilitacji Klinicznej,
Zakład Rehabilitacji w Ortopedii
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Katedra Rehabilitacji Klinicznej,
Zakład Rehabilitacji w Ortopedii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Katedra Rehabilitacji Klinicznej,
Zakład Rehabilitacji w Ortopedii
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Słowa kluczowe: otyłość, aktywność fizyczna, odżywianie
Key words: obesity, physical activity, nutrition
Wstęp. W świetle światowych oraz krajowych doniesień o wzroście liczby osób
z odnotowaną nadwagą i otyłością oraz biorąc pod uwagę poważne ich następstwa zdrowotne i skutki
społeczno - ekonomiczne, uzasadnione jest prowadzenie badań w celu monitorowania stanu odżywienia
młodzieży. Celem pracy było określenie częstotliwości występowania zjawiska nadwagi i otyłości wśród
osób w wieku 14-16 lat oraz ocena ich nawyków żywieniowych i podejmowanej aktywności fizycznej.
Materiał i metody badań. Grupę badaną stanowiło 121 uczniów w wieku od 14 do 16 lat,
w tym 53 dziewcząt i 68 chłopców uczęszczających do Gimnazjum nr 25 w Krakowie. Badanie
obejmowało pomiar wysokości ciała, masy ciała, BMI, grubości 3 fałdów skórno-tłuszczowych oraz
autorską ankietę dotyczącą zachowań żywieniowych i aktywności fizycznej.
Wyniki. Nadwagę i otyłość według wartości BMI odnotowano u 17 osób, z czego 6 osób stanowiły dzieci
otyłe. Nadwagę według wartości fałdów skórno - tłuszczowych odnotowano u 41 osób. Większość
badanych deklarowała spędzanie czasu wolnego przed komputerem oraz spożywanie 4 regularnych
posiłków dziennie. Zdecydowana większość badanych deklarowała podjadanie między posiłkami jak
również podejmowanie aktywności fizycznej poza lekcjami WF.
Wnioski. U większości badanych wykazano korelację, na poziomie istotności 0,05 między BMI a sumą 3
fałdów skórno-tłuszczowych. W populacji badanych dzieci nadwaga oraz otyłość występowała w
większości w grupie chłopców. Nie odnotowano korelacji pomiędzy BMI a zachowaniami zdrowotnymi oraz
nawykami żywieniowymi, z wyjątkiem problemu podjadania między posiłkami. Bierne spędzanie wolnego
czasu deklarowało 51 badanych.
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PROCES POSTĘPOWANIA FIZJOTERAPEUTYCZNGO U DZIECI ZE SPEKTRUM
AUTYZMU

PROCESS OF CONDUCT FIZJOTERAPEUTYCZNGO IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM
Habik Natalia,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wieczorkowski Paweł,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Śliwiński Zbigniew,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju mającym wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania
dziecka. Spektrum autyzmu jest zaburzeniem, które trwa przez całe życie. Objawy nie są stałe i zmieniają
się wraz z rozwojem człowieka. Pierwsze objawy pojawiają się u dzieci do 3 roku życia. Częstość
występowania spektrum autyzmu szacuje się na 60-70 przypadków na 10 000 osób. Autyzm występuje 4krotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Jednak u dziewczynek charakteryzuje się ciężkim
przebiegiem. Dzieci z autyzmem wykazują charakterystyczne zaburzenia integracji bodźców
sensorycznych, które najczęściej dotyczą układu przedsionkowego oraz proprioceptywnego. Wpływa to na
zaburzenia koordynacji, równowagi oraz osłabioną orientację schematu ciała. U dzieci z autyzmem
obserwuje się również występowanie trudności w prawidłowym funkcjonowaniu zmysłu wzroku, słuchu,
dotyku, węchu czy smaku. Problemy w integracji bodźców mogą występować w postaci nadwrażliwości lub
też podwrażliwości. Prawidłowe postępowanie fizjoterapeutyczne polega na przeprowadzeniu dokładnej
obserwacji oraz diagnozy, w celu zaplanowania przebiegu terapii, która powinna być dopasowana
indywidualnie j do dziecka. Sukcesem w pracy fizjoterapeuty z dziećmi z autyzmem jest nie tylko poprawa
integracji bodźców sensorycznych, ale nawiązanie relacji społecznej z dzieckiem.
Autism is a comprehensive developmental disorder that affects all areas of the child. The spectrum of autism is a
disorder that lasts a lifetime. The symptoms are not constant and change with human development. The first
symptoms appear in children up to 3 years of age. The incidence of autism spectrum is estimated to be 60-70 per 10
000. Autism is four times more common in boys than in girls. However, in girls it has a severe course. Children with
autism have characteristic abnormalities integration of sensory stimuli, which mostly relate to vestibular and
proprioceptive. This affects coordination disorders, impaired balance and orientation of the body schema. Children with
autism also observed the occurrence of difficulties in the normal functioning of the sense of sight, hearing, touch, smell
or taste. The problems in the integration of stimuli may be in the form of hypersensitivity or hyposensitivity. Proper
treatment physiotherapy involves a thorough observation and diagnosis, in order to plan the course of therapy should
be matched individually to her child. The success of the work of a physiotherapist with children with autism is not only
to improve the integration of sensory stimuli, but to establish a social relationship with the child.
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Juszyńska Julita,
Walasik Kinga,

Koncepcja DDOM na przykładzie WS SP ZOZ w Zgorzelcu.
The concept DDOM the example of WS SP ZOZ in Zgorzelec.
WS SP ZOZ w Zgorzelcu
WS SP ZOZ w Zgorzelcu

Dzienny Dom Opieki Medycznej to projekt pilotażowy Ministerstwa Zdrowia. Przedmiotem tego projektu
jest opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi w szczególności powyżej 65 r.ż. w formie DDOM.
Opieka w DDOM skierowana jest do pacjentów po przebytej hospitalizacji i oparta jest na działaniu
interdyscyplinarnego zespołu medycznego.
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Ocena obciążenia stóp na bieżni sensometrycznej u dzieci ze skoliozą idiopatyczną
typu King Moe I

Foot load evaluation on sensometrical treadmill by the children with King Moe I idiopathic skoliosis
Kaczmar Grzegorz,
WS SP ZOZ Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji w Zgorzelcu
Czarnecka Ilona,
WS SP ZOZ Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji w Zgorzelcu
Śliwiński Zbigniew,
WS SP ZOZ Stacjonarny Ośrodek Rehabilitacji w Zgorzelcu

Słowa kluczowe: bieżnia sensometryczna, lordoza lędźwiowa, skolioza idiopatyczna
Streszczenie:
Wstęp. Badanie na bieżni sensometrycznej WinFDM-T Zebris daje możliwość analizy statycznego
rozkładu sił wywieranych na podłoże. Poprzez moduł Stance rejestrowany jest rozkład sił pomiędzy lewą i
prawą stopą oraz rozkład sił pomiędzy przodem i tyłem lewej i prawej stopy.
Autorzy przedstawiają doniesienia wstępne oceny obciążenia stóp u dzieci ze skoliozą idiopatyczną typu
King Moe I leczonych metodą FED podczas turnusów leczniczych w Ośrodku Rehabilitacji w Zgorzelcu.
Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone od stycznia 2014 do grudnia 2016 w Ośrodku
Rehabilitacji w Zgorzelcu. Dzieci przebywały na turnusach rehabilitacyjnych i dla potrzeb tej pracy zostały
podzielone na 3 grupy według wielkości kąta lordozy lędźwiowej mierzoną za pomocą urządzenia Diers
Formetric 4D. Pod uwagę brany był pierwszy pomiar przy przyjęciu na turnus rehebilitacyjny. Badana
grupa liczyła 52 osoby, w tym 9 chłopców i 43 dziewczynki w wieku od 8 do 18 lat. Średnia wieku w grupie
wyniosła 14,2 lat.
Oceniano rozkład sił pomiędzy przodem i tyłem lewej i prawej stopy oraz wielkość lordozy lędźwiowej.
Wyniki i ich omówienie. Wartość lordozy lędźwiowej w całej grupie wyniosła 40,19st. Procentowe
obciążenie prawej stopy w relacji przód-tył wyniosło 41,08 i 58,92, natomiast lewej 42,45 i 57,55.
We wszystkich 3 grupach podzielonych ze względu na wielkość lordozy procentowe obciążenie przodu
stóp było wyższe niż dane normatywne podane przez Zebris( maksymalnie 33% na przód i maksymalnie
66% na tył).
Najwyższe wartości obciążenia przodu stóp uzyskała grupa z spłyconą lordozą lędźwiową (23,67%) tj.
prawa 46,42% i lewa 44,91%, natomiast najniższe grupa z pogłębioną lordozą(50,45%) tj prawa 36,88% i
lewa 39,9%. Grupa badanych z lordozą lędźwiową w normie (38,3%)uzyskała wynik pośredni.
Wnioski.
Krzywizny kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej mogą mieć wpływ na rozkład obciążenia pomiędzy tyłem
i przodem stopy. Wskazane jest przeprowadzenie badań na większej grupie dzieci.
Key Word: sensometrical treadmill, lumbar lordosis, idiopathic scoliosis

Resume:

Introduction. The examination on sensometrical treadmill gives an opportunity to analyze static force schedule pressed
on the ground. By the stance module recorded is the force schedule between left and right foot, as well as the force
schedule between front and back left and right foot.
The authors presented initial report of foot load evaluation by the children with King Moe I idiopathic scoliosis threated
with FED method during medical threatment in Stationary Rehabilitation Centre in Zgorzelec.
Material and method. The research were performed between January 2014 and December 2016 in Stationary
Rehabilitation Centre in Zgorzelec. Children were situated on medical threatment and for the requirement of this work
were divided on 3 groups amoung of lumbar lordosis angle size meseared with Diers Formetric 4D device.
Researched was first measurment by entry on medical threatment. Researched group counted 52 children, 9 boys and
43 girls in age from 8 till 18 years. Average age in group was 14,2.
There was evaluated force schedule between front and back of right and left foot and lumbar lordosis angle size.
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Results and discussion. Lordosis lumbar size in the whole group was 40,19 degree. Percentage load of right foot in the
relation front-back was 41,08 and 58,92, but in the left one 45,45 and 57,55.
In all 3 groups divided because of lumbar lordosis size percentage load of foot front were higher than the norms
served by Zebris (approximaly 33% on front and approximaly 66% on back).
The highest values of load of front foot obtained a group with average small size of lumbar lordosis (23,67%) right
46,42% and left 44,91%, but the lowest values a group with intensified lumbar lordosis(50,45%) right 36,88% and left
39,9%. A group of children with lumbar lordosis in norm(38,3%) obtained an intermediated value.
Conclusion. Curvature of the spine in saggital level can influense on load schedule between front and back of foot. It is
adviced to perform the research on the bigger group of children.
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Ocena wpływu 4-tygodniowego programu ćwiczeń stabilizacyjnych kręgosłupa na ryzyko
wystąpienia urazu i kontuzji - doniesienia wstępne.

Evaluation of the impact of the 4 weeks exercise program of stabilization of the spine at risk for injuries - initial reports.
Kałużna Anna,
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Kałużny Krystian,
Kochański Bartosz,
Budzyński Jacek,
Pyskir Małgorzata,
Hagner-Derengowska Magdalena,
Hagner Wojciech,

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Wstęp: Urazy i kontuzje w sporcie są poważnym problemem i wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Ze
względu na ogromną skalę problemu, wciąż istnieje potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań zwłaszcza
w aspekcie prewencyjnym.
Cel pracy: Ocena wpływu 4-tygodniowego programu ćwiczeń stabilizacyjnych kręgosłupa na ryzyko
wystąpienia urazu i kontuzji.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 25 osób uprawiających sport amatorsko w wieku
18-30 lat. Uczestnicy badania brali udział w 4-tygodniowym autorskim programie ćwiczeń stabilizacyjnych
kręgosłupa. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu i trwały 45 minut. Przed rozpoczęciem i bezpośrednio
po zakończeniu programu ćwiczeń dokonano oceny ryzyka wystąpienia urazu i kontuzji z wykorzystaniem
testu Functional Movement Screen (FMS).
Wyniki: Średni wynik uzyskany w teście FMS przed rozpoczęciem programu ćwiczeń stabilizacyjnych to
14,08. Po zakończeniu programu ćwiczeń średni wynik to 16,6. Wykazano istotne różnice statystyczne – p
Introduction: The injuries in sport is a serious problem and a challenge for modern medicine. Due to the magnitude of
the problem, there is still a need for new solutions, especially in terms of prevention.
Aim: Assess the impact of the 4-week exercise program of stabilization of the spine at risk for injury and injury.
Material and methods: The study was conducted on a group of 25 amateur athletes aged 18-30. Participants took part
in a 4-week exercise program of stabilization of the spine. Classes were held 3 times a week and lasted 45 minutes.
Before and immediately after the exercise program assesses the risk of injury by using test Functional Movement
Screen (FMS).
Results: The average result FMS test before starting an exercise program of stabilization is 14.08. After completion of
the exercise program, the average score is 16.6. Significant statistical differences - p
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Analiza poziomu zgodności ocen dwóch badających w teście Functional Movement
Screen (FMS).

The analysis of level of conformity assessments two examining of the Functional Movement Screen test (FMS).
Kałużny Krystian,
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Kałużna Anna,
Kochański Bartosz,
Cichosz Michał,
Pyskir Małgorzata,
Hagner-Derengowska Magdalena,
Hagner Wojciech,

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Jolly Med, Popielówek / Fundacja Wsparcie, Kowary
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Wstęp: Functional Movement Screen (FMS) jest testem służącym do kompleksowej oceny funkcjonalnej.
FMS pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia kontuzji, ocenę jakości wykonywanych wzorców ruchowych
oraz określenie występowania ograniczeń i asymetrii w obrębie narządu ruchu.
Cel pracy: Celem pracy jest analiza zgodności ocen dwóch badających w teście Functional Movement
Screen (FMS).
Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 85 osób uprawiających sport zawodowo min.: boks,
siatkówkę oraz piłkę nożną. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia oraz protokołu
do testu FMS. Ocena FMS była wykonywana dwukrotnie przez dwóch niezależnych terapeutów w 15
minutowych odstępach czasowych Do analizy rzetelności pomiarów zastosowano współczynnik korelacji
wewnątrzklasowej (ICC).
Wyniki: Siła bezwzględnej zgodności ocen dwóch badających w poszczególnych próbach testu FMS
wynosi: próba 1 - ICC = 0,9; próba 2 – ICC = 0,92; próba 3 - ICC = 0,96; próba 4 – ICC = 1; próba 5 – ICC
= 0,94; próba 6 - ICC = 1; próba 7 – ICC = 0,91.
Wniosek: Poziom zgodności ocen dwóch badających w teście Functional Movement Screen (FMS) jest
wysoki.
Introduction: Functional Movement Screen (FMS) is a test used to comprehensive functional assessment. FMS allows
the assessment of the risk of injury, the assessment of quality of movement patterns and to determine the occurrence
of limitations and asymmetries within the musculoskeletal system.
Aim: The aim of the study is to analyze the compatibility ratings of two examining test Functional Movement Screen
(FMS).
Material and methods: The study was conducted on a group of 85 people practicing sport professionally, such as
boxing, volleyball and football. Studies have been carried out using the device and protocol test FMS. FMS rating was
performed twice by two independent therapists in 15 minute intervals to analyze the reliability of the measurement was
used a correlation coefficient (ICC).
Results: The strength of the absolute compatibility of the two assessments examining individual trials test FMS is: test
1 - ICC = 0.9; test 2 - ICC = 0.92; test 3 - ICC = 0.96; test 4 - 1 = ICC; test 5 - ICC = 0.94; test 6 - 1 = ICC; test 7 - ICC
= 0.91.
Conclusion: The level of compliance assessments examining two test Functional Movement Screen (FMS) is high.
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Postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole kociego krzyku - opis przypadku.

Kałużny Krystian,

The proceedings of physiotherapeutic in the cri du chat - case report.

Kałużna Anna,
Kochański Bartosz,
Wołowiec Łukasz,
Płoszaj Ola,
Hagner-Derengowska Magdalena,
Hagner Wojciech,

Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Zespół kociego krzyku (zespół Lejeune’a, zespół monosomii 5p) jest chorobą genetyczną spowodowaną
utratą części ramienia krótkiego chromosomu 5. Zespół charakteryzuje się m.in.: występowaniem
monotonnego piskliwego płaczu o wysokiej tonacji głosu przypominającym koci krzyk, zaburzeniami
rozwoju mowy, zaburzeniami funkcji poznawczych, cechami dymorficznymi oraz zmienną częstością
występowania dużych wad rozwojowych. Według danych statystycznych częstość występowania zespołu
kociego krzyku szacuje się na około 1:37 000 - 1:50 000 noworodków.
W pracy zaprezentowano pacjenta z zespołem „kociego krzyku”. Na przykładzie opisywanego przypadku
zaprezentowano obraz kliniczny oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w zespole kociego krzyku.
Cri du chat syndrome (Lejeune syndrome, the monosomy 5p syndrome) is a genetic disorder caused by a loss of part
of the short arm of chromosome 5. The syndrome is characterized by the presence of i.a.: monotonous shrill cry of the
high-pitched voice resembling a cat cry, impaired speech development, dysfunction cognitive retardation and
dysmorphic features and variable incidence of major malformations. According to the statistical incidence of feline cry
estimated to be about 1:37 000 – 1:50 000 of newborns.
The paper presents a patient with the cri du chat. For example, described the case presented the clinical picture and
the treatment of physiotherapeutic in the cri du chat.
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Rehabilitacja neuropsychologiczna pacjenta po udarze-podejście holistyczne
Neuropsychological rehabilitation after stroke patient- the holistic approach

Karadimitris Teresa,
Śliwińska Zofia,
Śliwiński Zbigniew,

WSSP ZOZ
WSSP ZOZ
WSSP ZOZ

Głównym założeniem podejścia holistycznego w pracy z pacjentem jest łączenie różnych rodzajów terapii
istotnych dla rehabilitacji oraz ustrukturyzowanie ćwiczeń i stopniowanie trudności.
Podstawowym celem rehabilitacji neuropsychologicznej jest wspieranie pacjenta w radzeniu sobie ze
stresem i zachęcaniu Go do realizacji jak największej ilości ról: w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym
i zawodowym.
Pracę z pacjentem rozpoczyna diagnoza uwzględniająca (obok sfer zaburzonych) mocne strony i
nieuszkodzone funkcje, na których bazować będzie terapia. Na jej podstawie powstaje indywidualny plan
leczenia.
Działania psychologa obejmują psychoedukację pacjenta i Jego rodziny oraz terapię procesów
poznawczych, zaburzeń emocjonalnych oraz zmian osobowościowych.
Psychoedukacja rodziny ma na celu uświadomienie co do istoty choroby i sposobów usprawniania
pacjenta, umiejętności rozpoznania i zaspokajania Jego potrzeb psychicznych oraz stworzenie
realistycznych postaw wobec chorego.
Psychoedukacja pacjenta obejmuje naukę obserwacji swojego organizmu, słuchania go i reagowania na
sygnały, które wysyła. W efekcie pacjent powinien się stać odpowiedzialny za własne zdrowie.
Terapia procesów poznawczych skoncentrowana jest na usprawnianiu uwagi, komunikacji, pamięci,
orientacji przestrzennej, zdolności myślenia, planowania i kontrolowania własnego zachowania.
W terapii zaburzeń emocjonalnych działania psychologa pozwalają obniżyć napięcie lękowe i inne objawy
depresji, zmniejszyć impulsywność i drażliwość, motywować do przełamania zobojętnienia Terapia
uwzględnia również zmiany osobowości pacjenta. Wpływa na zmianę wizerunku własnej osoby i
samooceny; odbudowuje zachwiany system własnej wartości, przeciwdziała utracie zainteresowań i
planów, pomaga odnaleźć się w rolach rodzinnych, społecznych i zawodowych.
The main goal of a holistic approach in working with the patient to combine different types of therapy for essential
rehabilitation and structuring exercises and gradation of difficulty.
The primary purpose of neuropsychological rehabilitation is to support the patient in dealing with stress and
encouraging him to perform as many roles: in personal, family, social and professional life.
The work begins with the patient diagnosis taking into account (in addition to areas of disordered) strengths and
undamaged features, which will be based therapy. On the basis of either an individual treatment plan.
The psychologist actions include psycho education of the patient and his family and the treatment of cognitive
processes, emotional disorders and personality changes.
Family psycho education aims to raise awareness about the nature of the disease and ways to improve the patient's
ability to recognize and meet the needs of his mental and creating a realistic attitudes towards the patient. Psychoeducation of the Patient includes learning how to observe his or hers body, listen to it and react to signals, which
sends. As a result, the patient should be responsible for his or hers health.
Cognitive therapy focuses on improving attention, communication, memory, spatial orientation, the ability to think, plan
and control their own behavior.
In the treatment of emotional disorders the psychologist helps to reduce tension, anxiety or other symptoms of
depression, reduce impulsiveness and irritability, motivate to overcome indifference. Therapy also takes into account
changes in the patient's personality. Is changing the image of his own person; rebuilds the system of disturbed esteem,
prevents the loss of interests or plans, it helps find themselves in the roles as a family member, a collogue and as a
professional again.
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Neuroplastyczność jako podstawa rehabilitacji osób po udarze mózgu. Obecny stan
wiedzy.

Current knowledge on neuroplasticity as a basis for stroke rehabilitation.
Karaszewski Michał,
Katedra Fizjoterapii. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Paprocka-Borowicz Małgorzata, Katedra Fizjoterapii. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Praca ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat plastyczności układu nerwowego
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości regeneracji centralnego systemu nerwowego, w
świetle badań u pacjentów rehabilitowanych po przebytym niedokrwiennym udarze mózgu. Zagadnienie
ściśle wiąże się z aspektem wysiłku fizycznego, jako czynnika redukującego ryzyko chorób cywilizacyjnych
predysponujących do wystąpienia udaru, a także będącego kluczem do przebudowy tkanek i odnowy
funkcji układów ciała, poprzez uruchamianie wydzielania cząsteczek sygnałowych, w tym białka
stymulującego proces neurogenezy - BDNF (brain derived neurotrofic factor). Biorąc pod uwagę sytuację
epidemiologiczną, pogłębienie wiedzy w omawianej dziedzinie niewątpliwie przyniesie pożytek,
umożliwiając znalezienie skuteczniejszych metod leczenia i rehabilitacji osób z nabytą w wyniku
uszkodzenia neuronów dysfunkcją neurologiczną.
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Efektywność masażu medycznego w oparciu o zasadę tensegracji w zespole bólowym
dolnego odcinka kręgosłupa.

The effectiveness of medical massage based on the principle tensegritii in low back pain.
Karczyński Wojciech,
PJ-MED
Cichosz Michał,
PJ-MED
Lesińska Ewa,
PJ-Med
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Dysfunkcjach
Kobylańska Marzena,
Wójcik Barotsz,
Kochański Bartosz,
Kassolik Krzysztof,

Narządu Ruchu. Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej
Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Katedra Kosmetologii

Celem pracy było określenie skuteczności masażu tensegracyjnego w leczeniu dolegliwości bólowych
dolnego odcinka kręgosłupa. Badania przeprowadzono na 20 osobowej grupie (15 kobiet i 5 mężczyzn) na
terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W badaniach posłużono się ankietą badawczą.
Wymagała ona od badanych podania: opinii na temat własnego stanu zdrowia, określenie charakteru i
umiejscowienia bólu oraz restrykcji spowodowanych dolegliwościami w życiu codziennym. Badany
wypełniał ankietę trzykrotnie: przed terapią (I), po terapii (II) oraz 3 miesiące od czasu rozpoczęcia terapii
(III). Druga część ankiety była wypełniana przez terapeutę. Dotyczyła oceny palpacyjnej punktów
charakterystycznych dla opisanych 4 układów wykorzystywanych w masażu medycznym.
The aim of the study was to determine the effectiveness of tensegrity massage to treat pain in the lower spine. The
study was conducted on a group of 20 (15 women and 5 men) at the Academy of Physical Education in Wroclaw. The
studies were used survey research. It required the respondents provide: views on their health, the nature and location
of the pain and restrictions caused by ailments in everyday life. Test questionnaire filled three times: before treatment
(I) after treatment (II), and 3 months since the start of therapy (III). The second part of the questionnaire was
completed by the therapist. Concerned the evaluation of palpable points characteristic of the described 4 systems
used in medical massage.
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Zastosowanie biostymulacji laserowej w zespole bolesnego barku u stomatologów
Kopacz Łukasz,
Lietz- Kijak Danuta,
Kubala Elżbieta,
Strzelecka Paulina,
Ciosek Żaneta,
Kijak Edward,

The use of laser stimulation in shoulderpainsyndrome in dentists
Studium Doktoranckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Studium Doktoranckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Studium Doktoranckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Wstęp: Ergonomia wkroczyła już do gabinetów lekarskich – w tym stomatologicznych. Jejcelem jest
eliminacja zagrożeń zdrowia i życia człowieka oraz zapewnienie odpowiedniej wydajności, wygody i
satysfakcji z pracy. Zdrowie lekarzy stomatologów w przebiegu kariery zawodowej narażone jest na wiele
zagrożeń. Istnieje wiele badańprzeprowadzonych wśród stomatologów, z których wynika, iż najczęstsze
dolegliwości w tej grupie zawodowej to bóle kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego, bóle w obrębie
stawu ramiennego, łokciowego i nadgarstka, a także bóle głowy, choroby skóry czy też zakażenia dróg
oddechowych.
Cel: Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności biostymulacji laserowej wśród grupy
stomatologów z zespołem bolesnego barku.
Materiał i metody: Grupę badanych osób stanowiło 25 stomatologów, wśród których zdiagnozowano
typowe objawy dla rozpoznania bolesnego barku w postaci: dolegliwości bólowych okolicy stawu
ramiennego, ograniczenia jego ruchomości, a także osłabienia siły mięśnia naramiennego. Wśród nich
zastosowano laser emitujący promieniowanie podczerwone o długości fali 810 nm i mocy 200 mW.
Zlecono 15 zabiegów, które wykonywano codziennie od poniedziałku do piątku.
Wyniki: Badania, które przeprowadzono udowadniają, iż metoda laseroterapii
w przebiegu zespołu bolesnego barku powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych struktur zmienionych
chorobowo, a co za tym idzie poprawia funkcjonalność omawianej okolicy.
Wnioski: Efekt przeciwbólowy promieniowania laserowego jest najlepszym przykładem do stosowanie tej
metody w praktyce fizjoterapeuty i oczywiście nie wyklucza połączenia jej z innymi rodzajami leczenia
oraz kinezyterapią.
Introduction: Ergonomics has already entered to the dental offices. It’s aim is to eliminate threats to human life and
health and to ensure adequate performance, comfort and satisfaction of work. The dentists’ health in career
development is exposed to many risks. There are many studies conducted among dentists, which shows that the most
common ailments in this occupational group is pain in the cervical and lumbar-sacral area of spine, pain in the
shoulder joint, elbow and wrist, as well as headaches, skin diseases or respiratory tract infections.
Objective: The aim of this study was to evaluate the efficacy of laser stimulation among a group of dentists with
painful shoulder syndrome.
Material and Methods: A group was consisted of 25 dentists diagnosed the typical symptoms of a painful shoulder
syndrome in the form of: pain in the area of the shoulder joint, restricted mobility, as well as the weakness of the
deltoid muscle. Conducted 15 applications, using infrared laser radiation (wavelength of 810 nm and a power of 200
mW), and performed it daily from Monday to Friday.
Results: The conducted stud proves that laserotherapy method in painful shoulder syndrome reduces pain of affected
structures and thus improves the functionality of discussed area.
Conclusion: The analgesic effect of laser radiation is the best example to use this method in practice. This does not
exclude the combination of this method with other types of treatment and kinesiotherapy.
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Analiza wpływu temperatur kriogenicznych na poziom zakwaszenia u chorych ze
zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa

" The level of lactic acid in patients with osteoarthritis of the spine after treatment with cryotherapy systemic."
Kopa - Szocińska Marta,
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Kurant Beata,
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Michalak Beata,
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Juszyńska Julita,
Śliwińska Zofia,
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec, UJK w Kielcach
Śliwiński Zbigniew,

Słowa kluczowe: krioterapia ogólnoustrojowa, kwas mlekowy
STRESZCZENIE
Wstęp: Krioterapia jest to bodźcowe i stymulujące zastosowanie krańcowo niskich temperatur (-120°C) w
czasie nie przekraczającym 3 minut. Działa ona na powierzchnię całego ciała w celu wywołania odruchów i
reakcji obronnych, które są korzystne leczniczo i skuteczne w przywracaniu homeostazy organizmu.
Działanie temperatur kriogenicznych wywołuje w organizmie człowieka szereg korzystnych zjawisk
fizjologicznych, takich jak: efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwobrzękowy oraz krążeniowy.
Wykorzystuje się ją w leczeniu wielu chorób i schorzeń m.in. w zespole bólowym kręgosłupa.
Kwas mlekowy jest produkowany głównie w komórkach mięśniowych, krwinkach czerwonych,
komórkach mózgu itd. i metabolizowany przez wątrobę. Kwas ten, występujący jako anion we krwi, jest
produktem końcowym beztlenowej przemiany glukozy i odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi
kwasowo-zasadowej organizmu.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych WS SP ZOZ w
Zgorzelcu. Badaniu poddano 30 pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa leczonym zachowawczo jak i
po zabiegach operacyjnych. Badani korzystali z zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej (Komora typu
wrocławskiego) czas trwania 3 min. Pomiar kwasu mlekowego był w drugim dniu wejścia do komory
kriogenicznej i po dziesięciu zabiegach. Pacjentów badano przed zabiegiem krioterapii ogólnoustrojowej,
po zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej i po odbytych zaraz po zabiegu ćwiczeniach
ogólnousprawniających.
Dyskusja: W literaturze znaleźć można wiele badań na temat poziomu kwasu mlekowego we krwi u
sportowców. Wiecheć i wsp. przeprowadzili je na pływakach. Natomiast rzadziej spotkać można badania
pomiaru laktatu u osób korzystających z zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. Baranow podjął się badań
stężenia gazów krwi i laktatu we krwi sportowców.
Wnioski: Szczegółowe wyniki zostaną przedstawione na plakacie.
Keywords: cryotherapy, lactic acid

SUMMARY

Background: Cryotherapy is the use of incentives and stimulating extremely low temperatures (-120 ° C) in less than 3
minutes. It works the whole body to the surface to trigger defensive reflexes and reactions which are therapeutically
beneficial and effective in restoring homeostasis. Cryogenic temperatures in the human body produces several
beneficial physiological effects such as analgesic, antiinflammatory and circulatory. It is used in the treatment of many
diseases and conditions such as in spinal pain.
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Lactic acid is produced mainly in muscle cells, red blood cells, brain cells, etc., and metabolized by the liver.
This acid, which acts as an anion in the blood, is the end product of anaerobic glucose metabolism and plays an
important role in maintaining acid-base balance of the body.

Materials and methods: The study was conducted at the Physiotherapy Centre in Zgorzelec. The study involved 30
patients with spinal pain treated conservatively and after surgery. Subjects used the cryotherapy treatment (chamber
type of Wroclaw) duration of 3 min. Measurement of lactic acid was doubled on the second day of entry into the
cryogenic chamber and after ten treatments. Patients were tested before entering and after exiting the cryoterapy.

Results: Preliminary observations indicate that the level of lactic acid in the blood increases significantly after 3 min
treatment cryotherapy.

Conclusions: The detailed results will be presented at the conference.
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Ciężarna w gabinecie czyli postawy studentów fizjoterapii wobec aktywności fizycznej i
wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u kobiet w ciąży.

Pregnant woman in the physiotherapy office – physiotherapy students’ attitudes toward physical activity and
physiotherapy treatment among pregnant women
Kossakowska Karolina,
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
Szczepanik Marcin,
Zakład Rehabilitacji USK nr 1 U.M. im. N. Barlickiego w Łodzi
Szczepanik Alicja,
AWF Katowice Wydział Fizjoterapii
Woszczak Marek,
Zakład Rehabilitacji USK nr 1 U.M. im. N. Barlickiego w Łodzi, U.J.K. Kielce Instytut Fizjoterapii

Wprowadzenie
Ciąża jest szczególnym okresem w życiu kobiety. W trakcie 9 miesięcy dochodzi do wielu zmian w ciele i
w funkcjonowaniu organizmu przyszłej mamy. Wiele z nich skarży się na szereg dolegliwości kręgosłupa i
narządów ruchu. Częstym problemem ciężarnych są również obrzęki limfatyczne nóg, pogłębiane m.in.
poprzez przybieranie na wadze czy ograniczoną aktywnością ruchową. Ponieważ leczenie
farmakologiczne w okresie ciąży może być zastosowane jedynie w wyjątkowych okolicznościach,
odpowiednio dobrana aktywność fizyczna i oddziaływania fizjoterapeutyczne stanowią ważną alternatywę
dla walki z bólem. Pomimo tego, wiele ciężarnych kobiet obawia się interwencji fizjoterapeuty czy
aktywności ruchowej z obawy, że mogłyby mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży.
Cel
Celem prezentowanych badań była analiza stanu wiedzy oraz postaw przyszłych fizjoterapeutów wobec
możliwości oddziaływań fizjoterapeutycznych oraz aktywności fizycznej w przypadku kobiet ciężarnych
Materiał i metody
Badaniami objęto 100 studentów kierunku fizjoterapia studiujących na Wydziale Fizjoterapii AWF w
Katowicach oraz na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Badania odbywały się w
przestrzeni internetowej. Uczestnicy wypełniali elektroniczną wersję ankiety skonstruowanej na potrzeby
badania. Ankieta oprócz części zbierającej dane demograficzne, zawierała twierdzenia dotyczące zarówno
wiedzy, jak i przekonań ankietowanych na temat aktywności fizycznej kobiet w ciąży oraz oddziaływań
fizjoterapeutycznych skierowanych do ciężarnych.
Wyniki
Przeprowadzone badania pokazują, że chociaż wiedza z zakresu aktywności ruchowej zalecanej dla
kobiet w ciąży jest głównym wyznacznikiem przekonań na ten temat wśród przyszłych fizjoterapeutów,
istotną rolę odgrywają także ich osobiste doświadczenia związane z podejmowaną aktywnością fizyczną.
Im bardziej aktywni fizycznie byli ankietowani studenci, tym silniejsze było ich przekonanie o potrzebie i
pozytywnym wpływie wysiłku fizycznego w okresie ciąży. Szerszy był również zestaw aktywności
sportowych uznawanych za adekwatne dla kobiet w ciąży. Podobnie, im większa była świadomość
badanych co do możliwości stosowania oddziaływań fizjoterapeutycznych wobec ciężarnych pacjentek,
tym większa gotowość do ich podejmowania w przyszłej praktyce fizjoterapeutycznej.
W badaniu uwzględniono i analizowano również wpływ innych czynników socjo-demograficznych na
kształtowanie się postaw przyszłych fizjoterapeutów wobec postępowania z pacjentką w ciąży.
Wnioski
Odpowiednia edukacja kobiet, które spodziewają się dziecka, tak w zakresie zalecanej aktywności
fizycznej, jak i możliwości korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych, może przyczynić się do
podejmowania takich zachowań, które przyniosą kobiecie lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne.
Fizjoterapeuci i przyszli fizjoterapeuci, to osoby, które z racji wykonywanego zawodu mogą przyczynić się
do upowszechnienia właściwych zachowań zdrowotnych u ciężarnych. Ich wiedza oraz osobiste
przekonania wydają się zatem odgrywać istotną rolę w edukacji i kreowaniu postaw prozdrowotnych wśród
kobiet w ciąży.
Słowa kluczowe: ciąża, fizjoterapia, aktywność fizyczna, postawy, studenci
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Introduction
Pregnancy is a special period in a woman's life. During the nine months there are many changes in the body and in the
functioning of the future mother. Many pregnant women complain of a range of ailments of the spine and locomotor
system. A common problem of pregnant women are also lymphatic edema of the legs, aggravated by increasing
weight and reduced physical activity. Because the pharmacological treatment during pregnancy may be applied only in
exceptional circumstances, properly chosen physical activity and physiotherapy treatment are an important alternative
to fight the pain. Despite this, many pregnant women are afraid to intervene physiotherapist or physical activity for fear
that it could have a negative impact on pregnancy.
Objective
The aim of this study was to analyze the state of knowledge and attitudes of future physiotherapists to the possible
effects of physiotherapy and physical activity for pregnant women
Material and methods
The study included 100 students of physiotherapy studying at the Faculty of Physiotherapy AWF Katowice and the
Department of Physiotherapy, Medical University of Lodz. The research took place in the web space. Participants filled
out the electronic version of the questionnaire constructed for the study. The survey collecting demographic data and
contained statements about knowledge and beliefs about physical activity during pregnancy and the effects of
physiotherapy direct toward pregnant women.

Results
Research has shown that although the knowledge is a major determinant of attitudes toward physical activity
recommended for pregnant women among future physiotherapists, their personal experience with physical activity
play an important role. The more physically active were examined students, the stronger was their conviction of the
need and the positive effects of exercise during pregnancy. The wider range of exercises was also deemed
appropriate for pregnant women. Similarly, the higher awareness of the respondents as to the physiotherapy
treatments designed for pregnant women, the greater was their readiness to take in the future. The study included the
influence of other socio-demographic factors in shaping the attitudes of future physiotherapists to deal with pregnant
patients.

Conclusion
Proper education of women who are expecting a child in terms of the recommended physical activity, as well as the
possibility of physical therapy treatments, can contribute to making such behaviors, which will bring the woman
physical and mental health. Physiotherapists and future physiotherapists can contribute to the promotion of
appropriate health behaviors in pregnant women. Their knowledge and personal beliefs seem, therefore, play an
important role in educating and creating pro-health attitudes among pregnant women.

Keywords: pregnancy, physiotherapy, physical activity, attitudes, students
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Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu
biodrowego

Physiotherapy proceedings for patients after the surgical procedure of hip joint alloplasty
Kowalczyk Bożena,
NZOZ GADENT Rawa Mazowiecka
Wojciechowski Piotr,
MCM im. Karola Jonschera w Łodzi
Szczepanik Marcin,
Zakład Rehabilitacji USK nr 1 w Łodzi
UJK Kielce
Woszczak Marek,

Endoprotezoplastyka (alloplastyka) całkowita stawu biodrowego, jest zabiegiem operacyjnym polegającym
na wymianie stawu biodrowego na części sztuczne. W Polsce przeprowadza się ok. 48 tys. takich
zabiegów rocznie. Najczęściej poddawane mu są osoby, u których choroba zwyrodnieniowa niszczy staw
biodrowy i powoduje przewlekłe dolegliwości bólowe. Endoproteza bezcementowa to zabieg polegający na
umieszczeniu składowych protezy w kościach na wcisk metodą „press-fit”, poprzez wklinowanie lub
wkręcenie, czyli przez bezpośrednie dopasowanie protezy do kości. Elementy mają porowatą
powierzchnię, dzięki temu z czasem tkanka kostna wrasta w strukturę endoprotezy. Tego typu zabiegi są
stosowane u osób młodszych z dobrą jakością tkanki kostnej.
I etap szpitalny (ok. tygodnia)
Jest uzależniony od indywidualnych możliwości pacjenta i chorób współistniejących:

•
Działania przeciwbólowe
•
W celu zwiększenia mobilności w stawie stosowana jest szyna do ciągłego ruchu biernego
•
Ćwiczenia oddechowe, izometryczne, propriocepcji
•
Szybka pionizacja uzależniona jest od stanu chorego
II etap (ok. 6-8 tygodni)
Etap ten obejmuje ćwiczenia wzmacniające i poprawiające zakres ruchu w stawie biodrowym oraz
doskonalenie chodzenia za pomocą balkoniku i kul łokciowych. Ćwiczenia te przeznaczone są dla
pacjenta do wykonywania w domu.
III etap (ok. 2-3 do 6 miesięcy)
Etap ten jest indywidualnie dopasowany do każdego pacjenta. Uczy się on powoli chodzenia i
funkcjonowania bez kul. W dalszym ciągu powinien unikać kucania i ruchów skrętnych biodra. Lekarz
prowadzący określa czas obciążania kończyny. Nauka prawidłowego chodu przed lustrem bez kołysania
się, utykania i skracania fazy podparcia. Wprowadzane są ćwiczenia propriocepcji, czyli czucia głębokiego
poprzez ćwiczenia na piłkach rehabilitacyjnych oraz trening na niestabilnym podłożu (na macie, na
poduszkach sensomotorycznych). W późniejszym etapie wprowadzane są ćwiczenia funkcjonalne oraz
dynamiczne.
Total hip alloplasty, is a surgical procedure consisting in the exchange of the hip joint for artificial parts. About 48 000
of such treatments are performed in Poland every year. The most often it is performed on people with the
(osteoarthritis) which destroys the hip joint and causes chronic pain complaints. Cementless alloplasty is a treatment
consisting in placing components of the prosthesis by pressing them in bones with the 'press-fit' method, through fixing
in or screwing in, that is through direct fitting the prosthesis to the bone. Elements have a porous surface, thanks to
that, with time, the bone tissue takes root in the structure of endoprothesis. This type of surgical procedures is
performed on younger patients with the better quality of the bone tissue.
stage I – at hospital premises (about one week)
It depends on individual possibilities of the patient and co-existing diseases :
•
Pain relief procedures
•
In order to increase the mobility in the joint the continuous passive motion (CPM) device is used
•
Respiratory, isometric, prioproception exercises
•
Fast verticalization depends on the individual medical condition of the patient
stage II (about 6-8 weeks)
This stage includes exercises strengthening and improving the range of the motion in the hip joint and improving
walking with a walker and elbow crutches. These exercises are intended for the patient to practise at home.
stage III (about 2-3 up to 6 months)
This stage is individually adopted to every patient. He learns slowly how to walk and function without crutches. He
should still avoid squatting and hip rotation. The attending physician determines the time of straining the limb. Learning
of the correct walking in front of a mirror without swinging oneself, limping and shortening the phase of the support.
Prioproception, that is of bathyesthesia (deep sensibility), exercises are being implemented through exercises on
rehabilitation balls and training on unstable base (on the mat, on sensorimotor pillows). In later stage functional and
dynamic exercises are being implemented.
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Analiza wybranych parametrów postawy ciała u zawodniczek uprawiających piłkę
siatkowkę

Książek-Czekaj Agnieszka,
Wiecheć Marek,
Śliwiński Grzegorz,
Śliwiński Zbigniew,

Analysis of volleyball players body posture
markmed rehabilitacja ruchowa
markmed rehabilitacja ruchowa
Institute of Biomedical Engineering, TU Dresden, Germany
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Postawa habitualną zawodników wysokiego wyczynu sportowego jest charakterystyczna w różnych
dyscyplinach sportowych i ściśle związana ze specyfiką treningu sportowego. Celem racy jest ocena
postawy i obciążenia stóp siatkarek Orlen Ligi w porównaniu z grupą kobiet w podobnej grupie wiekowej.
Volleyball Players posture are specific and strictly connected with specific training. The aim of this study was
comparison of body posture of volleyball players and women who don’t play volleyball. We decided to perform DIERS
analysis in both groups and check what parameters are the same and what are different.
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Wpływ domowej rehabilitacji kardiologicznej w postaci treningu na cykloergometrze
rowerowym na stan zdrowia pacjentki przewlekle hemodializowanej -studium przypadku.

The impact of home cardiac rehabilitation on health of a hemodialysis patient – case study.
Kubasiak Katarzyna,
Akademia Wychowania Fizycznego, studia doktoranckie
Chojak-Fijałka Katarzyna,
Zakład Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Jamka Krzysztof,
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, studia doktoranckie

Wstęp: Przewlekła choroba nerek oceniana jest jako poważny problem społeczny i uznawana za jedną z
chorób cywilizacyjnych. Konsekwencje toczącej się przewlekłej choroby nerek dotyczą całego ustroju. W
przebiegu choroby dochodzi do zaburzeń ze strony wielu układów, w tym układu krążenia, układu
nerwowego oraz narządu ruchu. Obserwuje się małą aktywność fizyczną
u pacjentów w zaawansowanych stadiach choroby. Trening aerobowy o charakterze interwałowym
oceniany jest jako bezpieczna forma aktywności fizycznej w tej grupie pacjentów.
Cel: Celem pracy była ocena wpływu regularnej aktywności fizycznej, w postaci interwałowych treningów
na cykloergometrze rowerowym, na stan zdrowia pacjentki hemodializowanej z powodu przewlekłej
choroby nerek. Analizowany przypadek jest częścią projektu badawczego prowadzonego na większej
grupie pacjentów.
Materiał badawczy: Kobieta. Wiek 62 lata. Hemodializowana od sierpnia 2014 roku(30 miesięcy) z powodu
przewlekłej choroby nerek.
Metodyka badania: Analizowano wpływ treningu na wybrane parametry układu krążenia(EKG wysiłkowe,
ECHO serca), ogólną wydolność organizmu(test 6-MWT, test Fullerton, wstań i usiądź, siła chwytu ręki)
oraz poziom jakości życia(kwestionariusz QOL dla pacjentów hemodializowanych). Pacjentkę poddano 6miesięcznej obserwacji w grupie kontrolnej, a następnie zakwalifikowano do realizacji programu domowej
rehabilitacji kardiologicznej. Od momentu kwalifikacji, w odstępach 3-miesięcy, oceniano opisane
parametry stanu zdrowia. Porównano wyniki otrzymane w przebiegu 12- miesięcznej obserwacji.
Wyniki: Otrzymane wyniki wskazują na pozytywny wpływ rehabilitacji kardiologicznej na badane parametry.
Wnioski:
1.
Celowym jest wprowadzenie rehabilitacji kardiologicznej do standardowego postępowania z
pacjentem hemodializowanym ze względu na pozytywny wpływ aktywności fizycznej na stan zdrowia w tej
grupie pacjentów.
2.

Wskazane jest rozszerzenie badań na większej grupie pacjentów.

Introduction: Chronic kidney disease is described as a serious social problem and is consider as civilization disease.
The symptoms of chronic kidney disease affect the whole body. CKD causes many problems with cardiovascular
system, pulmonary system, nervous system and musculoskeletal system. Physical activity in advanced stage of the
disease is very limited. The aerobic, interval training is assessed as a safe type of training in this group of patients.
Aim: The aim of this study was to assess the impact of a regular, physical activity on the health of the hemodialysis
patient. The analyzed case is a part of the research project which is executed on a larger group of patients.
Research material: A women. 62 years old. She has been hemodialysed since 2014 (30 months) because of a chronic
kidney disease.
Methods: Impact of aerobic training on selected parameters, namely circulatory parameters (EKG, ECHO), physical
fitness (6-MWT, the Fullerton-test, stand up and sit down, grip strength) and quality of life, were analyzed. She had
been observed for 6 months in the control group. After that time she was classified for a home cardiac rehabilitation all
parameters every three months was studied every three months since the moment of qualification. All received results,
which were analyzed for 12 months, were compared.
Results: Received results indicat a positive impact of cardiac rehabilitation on analyzed parameters.
Conclusions:
1.
It is indicated to introdact cardiac rehabilitation to typical treatment with hemodialysis patients due to positive
influence which physical acitivity has on health in this group of patients.
2.

It is indicated to expand to reaserch in larger group of patients.
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Rozwój lecznictwa w uzdrowisku Morszyn-Zdrój
The development of the spa treatment in Morshyn-Zdroj
Kuciel-Lewandowska Jadwiga, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Kierzek Andrzej,
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Bogut Bożena,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Lewandowski Łukasz B.,
Borowicz Wojciech,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Pozowski Patryk,
Paprocka-Borowicz Małgorzata, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Celem pracy jest ukazanie historii powstania i rozwoju i działalności leczniczej uzdrowiska Morszyn- Zdrój.
Postawiono następujące pytania badawcze:
1.
Jakie czynniki wpłynęły na powstanie uzdrowiska?
2.
Jakie ograniczenie hamowały rozwój Morszyna-Zdrój ?
W trakcie prowadzonych badań posługiwano się analizą materiałów naukowych, sięgano do
dotychczasowych prac i podanych materiałów źródłowych, uwzględniając faktografię przedstawioną w
porządku chronologicznym.
Medycyna uzdrowiskowa wywiera wpływ nie tylko leczniczy, utrzymując potencjał ruchowy i wyrównując
istniejące zaburzenia, ale również ma charakter profilaktyczny, zapobiegając nawrotom choroby i
wtórnemu inwalidztwu. Jest ważnym etapem aktywnego leczenia i punktem wyjścia do pełnej mobilizacji
chorego. W tej formie terapii wykorzystuje się bodźcowe oddziaływanie na ustrój naturalnych środków
leczniczych borowiny, wód leczniczych, warunków bioklimatycznych, piękna przyrody oraz fizykalnych
metod leczniczych
Metody balneologiczne są relatywnie tanie, łatwo dostępne i dobrze tolerowane przez pacjentów. Wyniki
terapii utrzymują się przeciętnie przez rok, po zakończeniu leczenia w uzdrowisku. Istotną sprawą wydaje
się więc powrót do źródeł tej formy terapii przybliżając dzieje i rozwój wybranych uzdrowisk
Tradycje lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce sięgają XVII-XVIII w., jednakże walory lecznicze wód
znane były już znacznie wcześniej o czym świadczą zapiski w kronikach z XII-XIII w. Tematem tego
artykułu jest historia i rozwój zapomnianego uzdrowiska Morszyn–Zdrój z bogatymi złożami borowiny oraz
rzadkich na skalę europejską wód leczniczych. Miejscowość położona jest na płaskowyżu podkarpackim
na wysokości 320-325 m n.p.m. w odległości ok. 80 km od Lwowa. Przyjazny teren, łagodny klimat,
obecność lasów liściastych i szpilkowych tworzyły szczególne warunki bioklimatyczne uzdrowiska.
Ogromne znaczenie dla rozwoju uzdrowiska miał jego właściciel Bonifacy Stiller (1823-1884).W 1878 r.
Morszynie-Zdrój powstał pierwszy „Zakład kąpielowy”. W latach 1878-1879 dokonywano badań
chemicznych wód leczniczych oraz odkryto złoża borowiny. Jako kurort Morszyn rozkwitał szczególnie
dopiero w latach 1920-1939 i wśród galicyjskich uzdrowisk stanowił elegancki, nowoczesny ośrodek
leczenia otyłości, schorzeń wątroby, kamicy i nieżytów dróg żółciowych, schorzeń żołądka i dróg
moczowych.
Exhibition of history and development of Morszyn, therapeutic activity of this health resort is the aim of this paper.
Research questions are following:
1.
Which elements influenced on origin of this health resort ?
2.
Which restrictions checked this development ?
Analysis of scientific materials based on authority in chronologic orders were performed in this work. Afterwards
activities of health resort service, based on balneotherapy, physical medicine and kinesiotherapy is not only curative
but also prophylactic. Health resort service based on prevention of diseases and secondary disability is an extremely
important medicine department. Especially important is usage of mineral waters, therapeutic muds, climate. Beauty of
nature is also an important agent.
Making use of these methods of treatment leads to limitations of indifferent for health pharmacotherapy, highly reduces
the costs of health care and protects the organism of patient from negative multisystem actions of
pharmacotherapy.These methods are relatively inexpensive. Very important is return those form of therapy.
Traditions of health resort service in Poland are well-known since 17th century, but value of minerals waters – more
earlier, since 12th century.
The history and development of Morszyn-Zdrój (“Morszyn-Spring”), a health resort on the south-eastern borderland of
Poland is recounted in full particulars. The well-known in Europe minerals waters and the rich layers of therapeutic
mud established the fame of this health resort. This health resort is situated on Subcarpathian table-land, 80 km from
Lvov. A mild climate, charming regions and natural stuffs formed the status of this health resort. The significance of
Bonifacy Stiller (1823-1884), the owner of Morszyn is presented widely. During the Second Poland Republic this health
resort was famed as a health service centre in therapy of obesity, diseases of alimentary and urinary system.
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Analiza funkcji czynności dnia codziennego u pacjentów po udarze mózgu na podstawie
skali Barthel / ADL.

Analysis function of daily activities in patients after stroke based on the scale Bu Barthel / ADL.
Kurant Beata,
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Kopa - Szocińska Marta,
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Michalak Beata,
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Juszyńska Julita,
Śliwińska Zofia,
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec
Centrum Fizjoterapii WS SP ZOZ Zgorzelec, UJK w Kielcach
Śliwiński Zbigniew,

Słowa kluczowe: udar mózgu, test sprawności funkcjonalnej według skali Barthel/ADL, fizjoterapia
Wstęp: Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego powstałe w wyniku udaru powoduje w większym
lub mniejszym stopniu ograniczenia sprawności motorycznej oraz komunikacji werbalnej. Zwiększenie
sprawności fizycznej pacjentów po udarze mózgu znacząco wpływa na poprawę jakości ich życia.
Cel: Celem pracy była analiza funkcji czynności dnia codziennego u pacjentów po udarze mózgu na
podstawie skali Barthel/ADL przed terapią i po zastosowanej terapii.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono u 104 pacjentów po udarze mózgu leczonych w Centrum
Fizjoterapii WS SP ZOZ w Zgorzelcu w 2016 roku. Grupę stanowiło 51 kobiet i 53 mężczyzn. Rozpiętość
wieku zawierała się w przedziale od 55 do 80 lat, średnia wieku badanej grupy to 65 lat. U wszystkich
badanych przeprowadzono test sprawności funkcjonalnej według skali Barthel/ADL przed terapią i po
zastosowaniu terapii.
Wnioski: Wstępne wyniki badań wskazują, że po zastosowaniu terapii u pacjentów po udarze mózgu
nastąpiła wyraźna poprawa sprawności funkcjonalnej.
Keywords: stroke, test functional capacity according to Barthel / ADL, physiotherapy
Introduction: Damage to the central nervous system caused by a stroke causes a greater or lesser extent, reduce the
efficiency of motor and verbal communication. Increasing the physical fitness of stroke patients significantly improving
their quality of life.
Objective: The aim of this study was to analyze the function of activities of daily living in patients after stroke based on
Barthel / ADL therapy before and after the applied therapy.
Material and Methods: The study included 104 stroke patients treated at the Center for Physiotherapy WS SP Health
Care Centre in Zgorzelec in 2016. Group consisted of 51 women and 53 men. The age range ranged from 55 to 80
years, mean age of the group is 65 years. All of whom underwent a test of functional capacity according to Barthel /
ADL therapy before and after applying the treatment.
Conclusions: The preliminary results indicate that the use of therapy in stroke patients there was a significant
improvement in functional capacity.
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Czy warto uczestniczyć w lekcjach muzyki?- porównanie poziomu integracji
sensorycznej u dzieci z klas muzycznych z równowiekowymi z klas ogólnych na
podstawie wybranych Testów Południowo- Kalifornijskich wg A.J.Ayres.

Is it worth it to participate in music lessons? - Comparing the level of sensory integration in children with musicc
classes with their peers of general classes based on selected Test Southeast Californian by A.J.Ayres.
Kurzaj Paulina,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Choińska Anna Maria,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Gieysztor Ewa,
Trafalska Agata,

Wstęp:Muzyka ma bardzo duży wpływ na życie człowieka. Pierwsze bodźce melodyczne docierają do
dziecka już w życiu płodowym. Małe organy w uchu kształtują się już około 6Hbd. Muzyka wpływa nie tylko
na sferę psychiczna, emocjonalną czy socjalną ale także motoryczną. Jest źródłem ogromnej ilość
bodźców, które stymulują mózg w wielu obszarach.Zdolność ośrodkowego układu nerwowego do
odbierania, przetwarzania oraz interpretowaniu nowych wrażeń odbieranych przez zmysły a także
integrowaniu ich z tymi, które wcześniej zostały już odebrane (prawidłowej integracji sensorycznej) staje
się więc bardzo ważna. Wpływa ona nie tylko na koordynację, planowanie ruchu czy równowagę,ale także
dzięki zmianom w obszarze ruchu oddziałuje na zachowanie, koncentrację czy uczenie się dziecka.
Cel: Celem pracy była ocena poziomu integracji sensorycznej u dzieci z klas drugich muzycznych oraz
równowiekowych dzieci z klas ogólnych a także sprawdzenie czy fakt uczestnictwa w lekcjach muzyki
może mieć wpływ na przebieg procesu odbioru oraz przetwarzania informacji płynących z narządów
zmysłu głównie dotykowych, równoważnych i proprioceptywnych.
Materiał i metoda: W badaniu wzięły udział dwie grupy dzieci z klas drugich szkół podstawowych we
Wrocławiu oraz Brzeźniu. Pierwsza z nich IM liczyła 25 osób (14 chłopców i 11 dziewczynek)
uczęszczających do klas muzycznych. Druga natomiast IIO to 27 dzieci (16 chłopców i 11 dziewczynek),
które uczą się w równorzędnych klasach ogólnych. W obu grupach (IM i IIO) badani mieli od 8 do 7 lat
(średnia 8,5). Do badań wykorzystano Południowo- Kalifornijskie Testy (SCSIT) wg A.J.Ayres.
Wyniki: W wyniku przeprowadzonych testów zaobserwowano tendencję do osiągania przez dzieci z klas
muzycznych lepszych wyników niż ich rówieśnicy z klas ogólnych. Jedynie w zakresie równowagi w
pozycji stojącej z oczami zamkniętymi (RPSOZ) oraz grafestezji (GRAF) grupa II O otrzymywała wyże
wynik niż rówieśnicy muzykujący IM (nie wykazano jednak istotności statystycznej). Istotne statystycznie
różnice wykryto w zakresie identyfikacji palców (IP), obustronnej koordynacji (OKR) oraz równowagi w
pozycji stojącej z oczami otwartymi (RPSOO).W teście IP 22 % dzieci z klasy ogólnej wykazuje
deficyty,18,5 % dzieci otrzymało wynik ponad przeciętny. Pozostałe 59,5 % mieści się w normie. W klasie
muzycznej 32% dzieci otrzymało wynik ponad przeciętny, 56%mieści się w normach. Tylko 12% z nich
uzyskało wynik poniżej normy (p=0,003). Badani bardzo dobrze radzili sobie z testem OKR. W grupie IM
nikt nie otrzymał wyniku poniżej normy. W normie znalazło się 52% dzieci muzykujących, a aż 48%
uzyskało wynik ponad przeciętny. W grupie II O tylko 7% badanych dzieci znalazło się poniżej normy. 30%
z nich otrzymało wynik ponad normę a aż 63% było w normie (p=0,014). Test RPSOO pokazał, że wśród
dzieci z klas drugich obserwuje się problemy z utrzymaniem statycznej równowagi ciała, przy czym w
klasach muzycznych stanowi to większą trudność. W klasie ogólnej tyko 11% dzieci miało problem z
utrzymaniem równowagi z oczami otwartymi w pozycji stojącej. W normie znalazło się 74% badanych,
natomiast tylko 15% uzyskało wynik powyżej normy. W klasie muzycznej tymczasem nikt nie otrzymał
wyniku ponad przeciętnego, a aż 32% dzieci znalazło się poniżej normy. Pozostałe 68% badanych było w
normie (p=0,007).
Wnioski:1. Otrzymane wyniki sugerują, że dzieci z klas muzycznychlepiej radzą sobie z przetwarzaniem
informacji z systemu dotykowego a także mogą wykazywać większą zdolność do koncentracji uwagi na
zadaniu. Mają dobrze rozwiniętą obustronną koordynację ruchową, co świadczyć może wysokim poziomie
rozwoju specjalizacji półkulowej, a także zdolności do planowania ruchu oraz lepszej percepcji słuchowej.
Lekcje muzyki mogą zatem stanowić dobre źródło stymulacji dla mózgu dziecka.
2. Zaobserwowano, że dzieci z klas muzycznych gorzej radzą sobie z utrzymaniem równowagi statycznej
zarówno z oczami zamkniętymi jak i otwartymi niż dzieci z klas ogólnych. Może to świadczyć o
trudnościach w integracji wrażeń przedsionkowych i wzrokowych. Wynikać to może z faktu, że dzieci
muzykujące, ćwicząc na instrumentach, dużo czasu spędzają w pozycjach statycznych, przez co
ograniczają swoją aktywność ruchową. Zaleca się wprowadzenie większej ilości godzin wychowania
fizycznego dla klas muzycznych oraz dalszą obserwację dzieci na podobnej bardziej licznej grupie.
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Is it worth it to participate in music lessons? - Comparing the level of sensory integration in children with musicc
classes with their peers of general classes based on selected Test Southeast Californian by A.J.Ayres.
1Uniwersytet Medical Sciences. Wroclaw Medical University, Faculty of Health Sciences, Department of
Physiotherapy, Department of Physiotherapy

Introduction: The music has a very big influence on human life. The first melodic stimuli reach the baby already in
utero. Ear structure shapesat the age of about 6 Hbd. Music affects not only mental, emotional or social aspect of our
life but also the motoric of the body. It is the source of the vast amount of stimuli that stimulate the brain in many areas.
The ability of the central nervous system for receiving, processing, and interpreting the new impulses received by the
senses and integrating them with those that have already been received (normal sensory integration) becomes
therefore very important. It affects not only the coordination, planning, movement or balance, but also due to changes
in the area of motoric, it affects behavior, concentration and learning of the child.
Objective: The aim of this study was to assess the level of sensory integration in children from second grade music
and their peers of primary school classes and to check whether that participation in music lessons can have an impact
on the process of receiving and processing of information coming from the sense organs mainly tactile equivalent and
proprioceptive .
Material and Methods: The study was attended by two groups of children from the second grade of primary schools in
Wroclaw and Brzeźno. The first IM consisted of 25 people (14 boys and 11 girls) enrolled in music classes. While the
other GIA is 27 children (16 boys and 11 girls) who learn in standard curriculum classes. In both groups (IM and GIA)
respondents were from 8 to 7 years old (average age - 8.5). The study used the South California Tests (SCSIT) by A.J.
Ayres.
Results: The result of the tests prove that children from music class achieve better results than their peers from the
primary school classes. Only in the field of balance in a standing position with eyes closed (RPSOZ) and graphestesia
(GRAF), group II received about higher scores than peers Performing Music IM (did not show statistical significance,
however). Significant differences were detected in the identification of fingers (IP), bilateral coordination (CIRCLE) and
the balance in a standing position with eyes open (RPSOO) .In test IP 22% of children from the general class exhibits
deficits, 18.5% of children received above average result. The remaining 59.5% had average result. In music class
32% of children received the resultabove the average, 56% had standard results. Only 12% of them reached a score
below standard rate (p = 0.003). Respondents very well coped with the ROUND test. In IM group, no one received a
result below standard one. In the standard rate there were 52% of children practising music, and as many as 48%
were the result of above-average. In group II, only about 7% of children were below standard. 30% of them received
the result of above standard and up to 63% was standard (p = 0.014). RPSOO test showed that children from second
class have difficulty in maintaining the static balance of the body, however in the classes of music children faced even
greater difficulty in this ability. In the class only 11% of children had trouble maintaining balance with eyes open in a
standing position. Standard results were obtained by 74% of respondents, while only 15% had the result of above
standard. In music class in the however, no one received result above-average result, and 32% of children were below
standard rate. The remaining 68% of the children had standard result (p = 0.007).
Conclusions: 1. The results suggest that children with music classes are better at processing information from the
touch and may have a greater ability to focus on a task. They have a well-developed bilateral coordination, as
evidenced by the high level of development of hemispheric specialization, as well as movement planning and better
auditory perception. Music lessons can therefore be a good source of stimulation for the child brain.
2. It has been observed that children with music classes cope worse with the maintenance of static balance with both
eyes closed and open than children from the primary school classes. This may indicate difficulties in the integration of
visual and vestibular sensations. This may be due to the fact that children pracising music, playing instruments, spend
a lot of time in static positions, resulting in limiting their physical activity. It is advisable to introduce more hours of
physical education classes for music students and conduct a further observation on a larger groupof children.
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The Selection and Use of Electrophysical Agents among Final Year Physiotherapy Degree Students in the Central
Region of Malaysia
Leong Qiyao,
INTI International University, Malaysia
Swaminathan Narasimman,
INTI International University, Malaysia
The International Society for Electrophysical Agents in Physical Therapy (ISEAPT) defines electrophysical agents
(EPA) as the use of electrophysical and biophysical energies for the purposes of evaluation, treatment and prevention
of impairments, activity limitations, and participation restrictions. Due to this, electrotherapy has a well-earned place in
the modern management of patient problems worldwide. It is commonly used in combination with other forms of
physical therapy, e.g. manual therapy, exercise therapy, postural correction and patient education, is likely to achieve
the most significant results. However, if such EPAs are used inappropriately, it is at best ineffective1. It is also worth
noting that some of electrotherapy modalities most commonly used in the past are becoming less popular while other
electrotherapy modalities have become popular2. Hence, it is important to study the trend of EPA in Malaysia and to
identify if there’s any increased of non-use of any available EPA.

After an extensive literature, there is very low evidence on the use of EPAs both among students and practicing
physiotherapist in Malaysia. Currently, there is no study on the trend of an overall use of EPA in Malaysia be it on
physiotherapy students or practicing physiotherapists. Therefore, this study will identify the trend and knowledge of
EPAs usage among final year physiotherapy students in Malaysia with hopes of statistically contributing to the local
EPA community. The reason for selecting final year students is because of the better amount of exposure and
experience they have on EPA compared to students from the lower years. Furthermore, competency in the usage of
EPA as an intervention is part of APTA’s minimum required skills of a physical therapist for entry-level 3. On top of that,
trends in the use of EPAs in clinical practice have implications as well for entry level physiotherapy educators who
need to modify and adapt the curricula to ensure relevant knowledge and clinical competencies are developed prior to
graduates entering the workforce4. Statistics5 by the Malaysian Physiotherapy Association has shown that on average,
the ratio of physiotherapist to the country’s population is at 1:27000 compared to 1:14000 in developed countries and
1:500000 developing countries. Hence, as physiotherapy is still at its growing phase in Malaysia, the treatment
approach may vary differently from one therapist to another depending on their exposure to different EPA concepts
and trends6.

The statistical data collected from this research can also be used as a precursor for more future local research on EPA.
Currently, there are only a few universities in Malaysia who offers a physiotherapy degree program. Most of these
universities are located within the central region of Peninsular Malaysia namely the Federal Territories of Kuala
Lumpur and Putrajaya, along with the states of Selangor and Negeri Sembilan. The list of university in these regions
are :

I.

MAHSA University, Selangor

II.

Asian Metropolitan University, Kuala Lumpur

III.

Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS), Cyberjaya

IV.

INTI International University , Nilai

V.

University Tunku Abdul Rahman, Selangor

VI.

Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur

VII.

Universiti Teknologi MARA, Puncak Alam

VIII.

KPJ Healthcare University College, Selangor

For the purpose of this study, only final year degree students are selected and not final year diploma students. The
reason for this is due to the fact that there may be discrepancies in curricula and clinical exposure between diploma
and degree students. Hence, this step is taken to standardize the research subjects.
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Charakterystyka pacjentów ZOL na przykładzie szpitala w Zgorzelcu.

Characteristic of patients from residential medical care facility in Zgorzelec Hospital.
Lewiński Grzegorz,
WS SP ZOZ Zgorzelec
Walasik Kinga,
WS SP ZOZ Zgorzelec
Śliwiński Zbigniew,
WS SP ZOZ Zgorzelec, UJK Kielce

Charakterystyka pacjentów ZOL na przykładzie szpitala w Zgorzelcu.
Grzegorz Lewiński, Kinga Walasik, Zbigniew Śliwiński
Streszczenie.
Wstęp: Zakład opiekuńczo-leczniczy w skrócie ZOL jest jednostką stacjonarną udzielającą całodobowych
świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, pielęgnację oraz rehabilitację pacjentów którzy nie
wymagają hospitalizacji oraz zapewnia im odpowiednie żywienie i pomieszczenia z wyposażeniem
dostosowane do stanu zdrowia. W zakładzie opiekuńczym znajdować się powinni pacjenci, którzy przebyli
ostrą fazę hospitalizacji, ukończyli proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego
leczenia zachowawczego. Pacjenci ci nie wymagają hospitalizacji jednak ze względu na stan zdrowia,
stopień niepełnosprawności i brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych
wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji. Do zakładu
opiekuńczo-leczniczego nie kwalifikują się osoby ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, ciężką
choroba psychiczną oraz których ocena stanu zdrowia w skali Barthel przekracza 40pkt.
Opracowanie danych: W opracowaniu danych pod uwagę wzięto 78 pacjentów w tym 20 mężczyzn i 58
kobiet przebywających w ZOL w WS SP ZOZ w Zgorzelcu. Pacjentów klasyfikowano do pięciu grup
zaburzeń: neurologicznych, kardiologicznych, psychiatrycznych, zaburzeń układu ruchu i zaburzeń innych.
Wyliczono średni czas trwających pobytów oraz średni wiek badanych. Wyliczono zróżnicowanie płciowe
oraz klasyfikację wieku geriatrycznego i wielochorobowości pod kątem przynależności do grupy zaburzeń.
Wnioski: W zakładzie opiekuńczo-leczniczym przebywają pacjenci zarówno cierpiący na wiele
dolegliwości jak i z jednym poważnym zaburzeniem, pacjenci w wieku geriatrycznym oraz młodsi.
Przeważa płeć żeńska. Największą grupę zaburzeń stanowią zaburzenia o podłożu psychiatrycznym oraz
neurologicznym. Średni czas trwania pobytu pacjenta w ZOL wynosi ponad 2 lata.
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Ocena napięcia mięśniowego u pacjentów po udarze leczonych z użyciem zabiegów
tonolizy i krioterapii w oddziale rehabilitacji w Zgorzelcu.

Evaluation of muscle tone in patient after stroke treated by tonolysis and cryotherapy in Zgorzelec Rehabilitation
Centre.
Lewiński Grzegorz,
WS SP ZOZ Zgorzelec
Rogaczewska Natalia,
Medyczne Studium Zawodowe Zielona Góra
Śliwiński Zbigniew,
WS SP ZOZ Zgorzelec, UJK Kielce

Ocena napięcia mięśniowego u pacjentów po udarze leczonych z użyciem zabiegów tonolizy i krioterapii w
oddziale rehabilitacji w Zgorzelcu.
Grzegorz Lewiński, Natalia Rogaczewska, Zbigniew Śliwiński
Streszczenie.
Wstęp: Jednostka chorobowa jaką jest udar mózgu stanowi bardzo duże wyzwanie w terapii zarówno dla
terapeuty jak i samego pacjenta. Spośród następstw zdrowotnych wystąpienia udaru dużą grupę stanowią
zaburzenia napięcia mięśniowego. Poziom występowania zaburzeń o charakterze napięcia spastycznego
kontrolować można za pomocą skali Ashworth. Problem napięcia spastycznego zwalczać można za
pomocą różnych terapii. Jedną z metod walki z napięciem spastycznym jest fizykoterapia a konkretnie
zabiegi tonolizy i krioterapii.
Cel pracy: Celem pracy była ocena napięcia mięśniowego w skali Ashworth u pacjentów po udarze mózgu
przed i po terapii z użyiem tonolizy i krioterapii.
Materiał i metody: Badaniom poddanych zostało 28 osób, w tym 16 mężczyzn i 12 kobiet z rozpoznaniem
udaru mózgu, przebywających na oddziale rehabilitacyjnym w WS SPZOZ w Zgorzelcu. Grupa została
poddana badaniu napięcia mięśniowego w zmodyfikowanej skali Ashworth dla zespołów mięśniowych
kończyny górnej i dolnej przed i po terapii. Każdy z pacjentów poddany został terapii według indywidualnie
zaprogramowanego planu usprawniania z użyciem zabiegu tonolizy i krioterapii.
Wyniki: W obrębie badanego napięcia mięśniowego zaobserwowano obniżenie się średnich wartości
wyników po terapii w stosunku do badania przed terapią. Pokazuje to poprawę w zakresie napięcia
mięśniowego pacjentów po terapii. Wyniki poddane zostały badaniu statystycznemu testem t-studenta dla
prób zależnych co wykazało nieistotność statystyczną.
Wnioski: Indywidualna terapia pacjenta z włączeniem zabiegów tonolizy i krioterapii ma wpływ na zmianę
w zakresie napięcia mięśniowego.

-191-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
170

Wykorzystanie dynamicznego plastrowania w dysfunkcjach odcinka szyjnego kręgosłupa
The use of Kinesiotyping in dysfunctions of the cervical spine

Lietz-Kijak Danuta,
Kopacz Łukasz,
Grzegocka Marta,
Kubala Elżbieta,
Strzelecka Paulina,
Kijak Edward,

Samodzielna Pracownia Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie
Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Studium doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Studium doktoranckie Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie
Studium doktoranckie Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wstęp: Biorąc pod uwagę warunki wykonywanej pracy, każdy stomatolog poddany jest ryzyku wielu
obciążeń fizycznych oraz psychicznych. Wpływ na to ma większość pozycji podczas pracy, zarówno
samodzielnej, jak i w technikach zespołowych, w których pojawia się zawsze wymuszona pozycja ciała, a
więc duże obciążenie statyczne, przyczyniające się do szeregu zmian zwyrodnieniowo- zniekształcających
stawów kręgosłupa szyjnego oraz zaburzeń będących czołowymi następstwami wspomnianych
zwyrodnień.
Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w Katedrze i Zakładzie
Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM. Grupę badaną stanowiło 60 studentów piątego
roku kierunku lekarsko- dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z
przewlekłymi dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Grupa badanych osób została
poddana leczeniu metodą Kinesiotaping, w której zastosowano technikę mięśniową i więzadłową, zgodną
z metodyką. W badaniu została użyta także metoda sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza
ankiety. Do oceny stopnia odczuwania przez badanych dolegliwości bólowych użyto wizualno- analogowej
skali VAS w formacie poziomej skali cyfrowej w zakresie 0 –10.
Wyniki: Zakres ruchu zgięcia i wyprostu kręgosłupa szyjnego wśród badanych, po zastosowaniu metody
Kinesiotaping uległ poprawie. Rozpatrując zakres ruchu skłonu w bok, a także skrętów odcinka szyjnego
kręgosłupa w badanej grupie wykazano znaczną poprawę, zarówno w zakresie ruchu w prawą jak i lewą
stronę. Biorąc pod uwagę poziom deklarowanych wartości dolegliwości bólowych na skali VAS zauważono
w badanej grupie znaczące zmniejszenie odczuwanego bólu.
Wnioski: Aplikacja Kinesiotaping korzystnie wpłynęła na ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa,
jednocześnie poprawiając komfort pracy wśród młodych stomatologów. Zastosowanie metody
dynamicznego plastrowania przyniosło korzystny efekt w zwalczaniu deklarowanych wartościach
dolegliwości bólowych na skali VAS, co przekłada się na ich zmniejszenie.
Introduction: Dentists, due to the conditions of their work, are exposed to many loads both physical and psychological.
This applies to all items in the work, both independently and in team sports techniques, there is always forced posture,
and large static load, that contributing to a lot of degenerative arthritis changes of the cervical spine disorders, which
are the result of the above-mentioned degenerations.
Material and method: The study were conducted in the Department
of Propedeutics and Dental Physicodiagnostics of the Pomeranian Medical University. The study group consisted of 60
fifth-year students of dentistry at the Faculty of Medical -Dentistry, Pomeranian Medical University in Szczecin with
chronic pain of the cervical spine. Group of subjects were treatment by Kinesiology Taping method, in which were
used muscular and ligaments technique, accordance with the methodology. In the study has been used a diagnostic
survey method using
a questionnaire. To assess the degree of feeling pain by the subjects were used a visual analogue scale VAS in the
horizontal format digital scale in the range of 0 -10.
Results: Considering the range of motion of the cervical spine flexion and extension, the Kinesiology Taping method
has improved in this movement. Taking into account the range of motion of the slope on the side, as well as the turn of
the cervical spine in the test group were significantly improved, both in motion toward the right as and left. Examined in
terms of assessing the level of the declared values of pain on VAS observed a significant reduction of this disease.
Conclusion: Kinesiology Taping application also favorably influenced the range of motion of the cervical spine, while
improving comfort work among young dentists. Kinesiology Taping method applied had a positive effect on the
declared value of pain on the VAS, which translates into a decrease.
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Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu nietrzymania moczu
Lipińska Anna,
Włoch Anna,
Lipińska -Stańczak Magdalena,

Physiotherapy treatment in urinary incontinence
Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu i
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, Kielce 2. Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk
o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Nietrzymanie moczu jest ważnym medycznym, socjalnym i ekonomicznym problemem u osób w starszym
wieku. Obecnie, powszechnie znane są następujące postacie nietrzymania moczu: wysiłkowe
nietrzymanie moczu, nietrzymanie naglące oraz typ mieszany. Leczenie nietrzymania moczu wymaga
zmiany stylu życia, eliminację czynników ryzyka, zabiegów fizjoterapeutycznych, farmakoterapii lub
leczenia operacyjnego. Prezentowane doniesienie przedstawia wybrane metody fizjoterapeutyczne , które
wspomagają leczenie nietrzymania moczu, między innymi: trening mięśni dna miednicy, biofeedback,
trening pęcherza moczowego, elektrostymulacę, magnetoterapię i środki mechaniczne
Urinary incontinence is an important medical, social and economic problem in elderly subjects. Currently, commonly
known types of urinary incontinence are : effort urinary incontinence, urge urinary incontinence and mixed urinary
incontinence. The treatment of different types of urinary incontinence requires change of lifestyle, elimination of risk
factors, physiotherapy, pharmacotherapy or surgical treatment. The presented report shows selected physiotherapy
methods such as: pelvic floor muscle training, biofeedback, bladder training, electrostimulation, magnetotherapy and
mechanical methods, which may be helpful in the treatment of urinary incontinence.
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„Ocena skuteczności zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu dolegliwości bólowych
dolnego odcinka kręgosłupa.”

„Assessment of the effectiveness of treatments physiotherapy in the treatment of low back pain.”
Lipińska-Stańczak Magdalena, UJK, Wydział Lekaeski i Nauk o Zdrowiu
Szcygielska-Babiuch Anna,
Małopolskie Centrum Krioterapii w Krakowie
Lipińska Anna,
Ujk, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Wstęp. Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa należą do najczęściej występujących u człowieka
problemów związanych z zaburzeniami struktury i funkcji narządu ruchu. Etiopatologia bólów lędźwiowokrzyżowego odcinka kręgosłupa jest głównie związana z mechanizmem przeciążeniowozwyrodnieniowym krążków międzykręgowych, kręgów oraz ich połączeń. Postępowanie lecznicze ma na
celu zmniejszenie dolegliwości bólowych bądź, jeśli to możliwe, zniesienie ich przyczyny.
Cel pracy. Ocena skuteczności zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu dolegliwości bólowych dolnego
odcinka kręgosłupa.
Materiał i metody. Materiał badawczy uzyskano na podstawie ankiet, który następnie poddano analizie
statystycznej. Badania przeprowadzona w Oddziale Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Powiatowym im.
Marii Skłodowskiej- Curie w Skarżysku-Kamiennej. W badanej grupie było się 26 kobiet oraz 22 mężczyzn.
Wyniki. Uzyskane wyniki wskazują, iż większość kobiet swój wolny czas spędza w sposób aktywny,
natomiast mężczyźni są raczej bierni. Czynnikiem nasilającym ból w dolnym odcinku kręgosłupa zarówno
wśród kobiet jak i mężczyzn jest dźwiganie. Nie stwierdzono istotnej korelacji między częstością
korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych a płcią. Zmniejszenie dolegliwości bólowych po skorzystaniu
z zabiegów fizjoterapeutycznych deklaruje 92,3% kobiet oraz 68,2% mężczyzn.
Wnioski. Najczęstszą przyczyną wzmagającą ból w badanej grupie jest dźwiganie. Zmniejszenie
dolegliwości bólowych po skorzystaniu z zabiegów fizjoterapeutycznych znacznie częściej odczuwają
kobiety niż mężczyźni.
Background. Pain syndromes of spinal lumbar- sacral section are the most common human problems disorders
related to the structure and function of the musculoskeletal system. Etiopathology of spinal lumbar- sacral section pain
is connected meinly with overload- degeneration mechanism of intervertebral discs, vertebrae and their joints. Medical
treatment is aimed at reducing pain or, if possible, the elimination of the cause.
Objective. Assess the effectiveness of physical therapy in the treatment of pain in lower back.
Material and methods. The study material was obtained on the basis of questionnaires, which is then subjected to
statistical analysis. Research carried out in the Department of Rehabilitation at the District Hospital. Maria
Sklodowska- Curie in Skarżysko Kamienna. The subjects were 26 women and 22 men.
Results. The results indicate that the majority of women spend their free time in an active way, while men are more
passive. Another factor intensifying pain in the lower back for both women and men is raising. There was no significant
correlation between the frequency of use of physical therapy, and sex. Less pain after using physiotherapy declares
92.3% of women and 68.2% men.
Conclusions. The most common cause of escalating pain in the group is lifting. Less pain after using physiotherapy
significantly more women than men suffer.
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„Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych po rekonstrukcji więzadła krzyżowego
przedniego.”

“The meaning of physiotherapy after the reconstruction of anterior cruciate ligament.”
Lipińska-Stańczak Magdalena, UJK, Wydział Lekaeski i Nauk o Zdrowiu
Szczygielska-Babiuch Anna,
Małopolskie Centrum Krioterapii w Krakowie
Mazurczak Monika,
Dar Medica w Kielcach

Wstęp: Tematem pracy był wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na pacjentów po przebytej rekonstrukcji
więzadła krzyżowego przedniego.
W części teoretycznej opisano podstawy pracy w których zawarto: budowę anatomiczną i biomechanikę
stawu kolanowego, ogólne przyczyny i objawy uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego, oraz metody
leczenia i postępowania fizjoterapeutycznego po przebytej artroskopii wyżej wymienionego więzadła.
Cel pracy: ocena wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na jakość życia u pacjentów po przebytej
rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
Materiał i metodyka: Metodologia badań zawierała również charakterystykę badanej grupy 35 osób
opisana na podstawie badań ankietowych.
Wyniki: Materiał badawczy został opracowany statystycznie przez zastosowanie się nieparametrycznego
testu chi – kwadrat ( ), dzięki któremu określono siłę związku. Testowano zależności między: aktywnością
fizyczną przed uszkodzeniem a wykonywaniem czynności domowych po rekonstrukcji; odległością
wyznaczonych ćwiczeń od rekonstrukcji a sprawnością pacjenta; obecnością zabiegów usprawniających
przed rekonstrukcją a sprawnością pacjenta; czas trwania terapii a sprawnością pacjenta po rekonstrukcji;
stopień natężenia bólu a ocenę fizjoterapii przez badanych.
Wnioski:
Skonstruowano następujące wnioski: pacjenci prowadzący dynamiczny tryb życia przed uszkodzeniem, są
bardziej sprawni po rekonstrukcji ACL a przed zabiegami usprawniającymi od badanych mniej aktywnych
fizycznie. Krótszy czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne po rekonstrukcji ACL powoduje szybszy
powrót do sprawności. Obecność zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych korzystnie wpływa na
sprawność badanych. Jeśli postępowanie usprawniającego trwa dłużej pacjenci szybciej wracają do
aktywności z przed uszkodzenia. Im mniejszy stopień natężenia ból po przeprowadzonej rekonstrukcji ACL
i fizjoterapii tym pacjenci lepiej oceniają jej efekty.
Introduction: The topic of this work was the impact of physical therapy on patients who have anterior cruciate ligament
reconstruction. In the theoretical part describes the basics of working which contained: the anatomy and biomechanics
of the knee, the general causes and symptoms of damage
to the anterior cruciate ligament, the methods of treatment and physiotherapy arthroscopic reconstruction ligament.
Objective of the work: The assessment of the impact of physical therapy on quality of life in patients who have anterior
cruciate ligament reconstruction.
Materials and methods: research methodology contained the characteristics the study group of 35 people described on
the base of surveys.
Results: The study material has been prepared by applying a statistical parametric chi - square ( ), through which a
strength of the relationship. Were tested relationship between: physical activity before damage and execution
of activities of daily living after reconstruction, the distance from the training set and the efficiency of the reconstruction
of the patient, the presence of treatments to improve before reconstruction and efficiency of patient treatment duration
and efficiency of patient after reconstruction, the degree of pain intensity and physiotherapy assessment by
respondents .
Conclusions:
Were constructed following requests: patients lead an active lifestyle before the injury, they are more fit after ACL
reconstruction and before physiotherapy treatments than the respondents who were less physical activity. Shorter
waiting time for physiotherapy after ACL reconstruction results in a faster return to fitness. The presence of the applied
physical therapy improves the efficiency of the test. If the procedure takes longer rehabilitation patients return more
quickly to the activity before the damage. The lower the intensity of pain after ACL reconstruction and physiotherapy,
the better the evaluation of its effects.
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DIERS w diagnostyce pacjenta
Lorek Małgorzta,
Książek-Czekaj Agnieszka,
Wiecheć Marek,

DIERS in the diagnosis of the patient
LOROMED
MARKMED
MARKED

Plakat przedstawia zastosowanie systemu DIERS w diagnostyce pacjenta. System formatryczny DIERS
jest metodą topografii powierzchownej pozwalającej skanować bez radiacji jak i bez użycia markerów.
Metoda ta zawiera rekonstrukcję 3D kręgosłupa. Pozwala nam zobaczyć zróżnicowane parametry
kliniczne z obiektywnej i ilościowej analizy statycznej ciała i postawy, skoliozy oraz wszelkie formy
deformacji. Prawdziwym klinicznym celem było rozwinięcie systemu analizującego wolnego od radiacji w
szczególności dla pacjentów ze skoliozami. Anatomiczne punkty orientacyjne, linia przebiegu wyrostków
kolczystych i rotacje kręgów są automatyczne wykrywanie przez system. Badanie systemem Diers
wykonywane jest statycznie, funkcjonalnie jak i dynamicznie. System daję nam możliwości konfiguracjii z
dodatkowymi komponentami: DIERS pedoscan i pedogate badania zsynchronizowane, platforma
stymulacyjna 3D, digiscan podoscan ze skanerem, moduł kręgosłupa szyjnego ,moduł osi nóg i moduł
boczny osi nóg.
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Samoocena poziomu kompetencji fizjoterapeutów i możliwości ich wykorzystania w
praktyce zawodowej w zależności od poziomu wykształcenia, stażu zawodowego i
rodzaju placówki

Self-assessment of the level of competence of physiotherapists and possibilities of its use in professional practice
depending on the level of education, professional experience and the type of employing institution
Lorenc Agnieszka,
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Dylewski Michał,
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Dylewska Monika,
Sanatorium Uzdrowiskowe „Promień” w Ciechocinku
Kowacka Izabela,
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im Jana Pawła II w Ciechocinku
Siejka Justyna,
Collegium Medicum w Bydgoszczy, wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Klinika Rehabilitacji
Hagner Wojciech,

Streszczenie:
Wstęp: W świetle zmian prawnych związanych wchodzącej w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i
zapisanej w nich zróżnicowanych uprawnieniach zawodowych w zależności od poziomu wykształcenia,
autorzy postanowili ocenić jak swoje kompetencje zawodowe w postępowaniu z pacjentami z zespołami
bólowymi kręgosłupa oceniają sami fizjoterapeuci. Podjęto jednocześnie próbę oceny różnic w ocenie
własnych kompetencji w zależności od poziomu wykształcenia zawodowego. Dodatkowym tematem pracy
jest ocena dotycząca możliwości wykorzystania swoich kompetencji w swojej praktyce zawodowej.
Materiał: W badaniu uczestniczyło 114 osób, czynnych zawodowo fizjoterapeutów o różnym poziomie
wykształcenia i stażu zawodowego, z terenu całej Polski.
Metoda: Badania przeprowadzono metoda ankietową, na podstawie kwestionariusza własnego autorstwa.
Wyniki: Swoje kompetencje w terapii zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego jako niewystarczające
ocenia 45,1% ankietowanych fizjoterapeutów. Wyniki nie są zależne od stażu pracy. Wyraźnie większy jest
odsetek osób oceniających swoje kompetencje jako niewystarczające pośród techników i licencjatów,
natomiast mniejszy wśród magistrów i specjalistów.
74,6 % fizjoterapeutów uważa, że ma możliwość wykorzystania swoich kompetencji w pracy zawodowej.
Rozkład odpowiedzi jest podobny dla każdego z poziomów wykształcenia z wyjątkiem specjalistów
fizjoterapii, gdzie wszyscy ankietowani odpowiedzieli pozytywnie.
Wnioski: Zwiększanie poziomu wykształcenie wiąże się z podniesieniem oceny własnych kwalifikacji
dotyczących terapii zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego, natomiast staż pracy nie ma takiego
wpływu. Prawie 75% osób uważa że ma możliwość wykorzystania swoich kompetencji w pracy zawodowej,
niezależnie od wykształcenia, co wydaje się być pozytywnym objawem.
Summary:
Introduction: According to legislative changes related to introduced Physiotherapy Profession Act, in which different
professional competition depending on the level of education are gained, the authors decided to investigate how
physiotherapists assess their professional skills in the management of LBP according to level of professional
education. Another topic of study was to assess the possibilities of using their competence in their professional
practice.
Material: The study included 114 professionally active physiotherapists with different levels of education and
professional experience, from the whole territory of Poland.
Method: The study was conducted in questionnaire method, on the basis of an own created questionnaire.
Results: The competence in the treatment of LBP as inadequate assessed 45.1% of respondents. Results are not
dependent on seniority. Clearly greater the percentage of people assessing their competence as inadequate is among
technicians and Bachelors, while smaller among masters and specialists.
74.6% of physiotherapists believes that they have the ability to use their competence at work. The distribution of
answers is similar for each level of education with the exception of physiotherapy specialists, where all respondents
answered positively.
Conclusions: Increasing the level of education is associated with an increase in the competency self-assessment
according to LBP, while seniority does not have such an impact. Nearly 75% of respondents believe that they have the
ability to use their competence at work, regardless of education, which seems to be a positive sign.
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Efekty rehabilitacji po zabiegu selektywnej rizotomii grzbietowej u 9-letniego chłopca z
czterokończynowym porażeniem spastycznym-opis przypadku

SDR and after-surgery physiotherapy outcome in case of 9-years-old boy with quadriparesis.
Łosień Tomasz,
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Kniaziew-Gomoluch Katarzyna,
Jarczyk Marcin,
Plaskacz Paweł,
Bajerska Izabela,
Luszawski Jerzy,
Stańczyk Krystyna,
Małgorzata Domagalska-Szopa,

Katowicach
Zakład Fizjoterapii, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w Katowicach
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitala Klinicznego nr 6, GCZDz w Katowicach , SUM w Katowicach
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitala Klinicznego nr 6, GCZDz w Katowicach , SUM w Katowicach
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitala Klinicznego nr 6, GCZDz w Katowicach , SUM w Katowicach
Oddział Neurochirurgii Dziecięcej, Szpitala Klinicznego nr 6, GCZDz w Katowicach , SUM w Katowicach
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitala Klinicznego nr 6, GCZDz w Katowicach , SUM w Katowicach
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Katowicach

Selektywna rhizotomia grzbietowa (Selective Dorsal Rhizotomy - SDR) polega na przecięciu części
włókien czuciowych korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych. Jest to nieodwracalne uszkodzenie tych
włókien nerwowych. Zmniejszenie ilości impulsów czuciowych docierających do rdzenia redukuje również
ilość odruchowo generowanych impulsów ruchowych powodujących napięcie mięśni. Opis przypadku
dotyczy 9-letniego chłopca ze stwierdzoną postacią kurczowego obustronnego porażenia kkd mózgowego
porażenia dziecięcego .Pierwotnie napięcie mm obniżone w osi głównej tułowia i wzmożone na obwodzie
L wynik 81,5 %.
Selective dorsal rhizotomy (SDR) is a neurosurgical procedure that selectively destroys problematic sensory dorsal
nerve roots in the spinal cord and is used primarily to treat children with lower-extremity spasticity, also known as
spastic diplegia or diparesis of cerebral palsy(CP). The primary goal of SDR is to reduce spasticity and to improve
lower-extremity function. At present, SDR is the only surgical procedure that can provide permanent reduction of
spasticity in CP. In patients with spastic diplegia SDR always reduced spasticity, SDR results in improvements in
sitting, standing, walking, and balance control in walking. This report shows case of 9-years -old boy after SDR
procedure which has achived independent walking first time in his life due to after-surgery rehabilitation. Motor
assessment by GMFM-88 (done 4 times) shows more than 20% improvment of motor performance than before
surgery despite of persistent infant period reflexes and diminished deep tendons reflexes. We can observe
independent walking and it better movement patterns with or without orthotic helpers for more than 20 meters.
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Ilość czynników ryzyka a wynik oceny funkcjonalej metodą Prechtl’a u wcześniaków

Quantity of risk factors and result of general movements assessment in group of preterm infants
Łosień Tomasz,
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Kniaziew-Gomoluch Katarzyna,
Plutowska-Hoffman Kalina,
Plaskacz Paweł,
Bajerska Izabela,
Domagalska-Szopa Małgorzata,

Katowicach
Zakład Fizjoterapii, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w Katowicach
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, Szpitala Klinicznego nr 6, GCZDz w Katowicach , SUM
w Katowicach
.Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitala Klinicznego nr 6, GCZDz w Katowicach , SUM w
Katowicach
.Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitala Klinicznego nr 6, GCZDz w Katowicach , SUM w
Katowicach
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Katowicach

Wstęp. W ciągu ostatnich 30 lat obserwuje się zmniejszenie śmiertelności wśród wcześniaków z małą i
bardzo małą masą urodzeniową oraz jednocześnie relatywny do tego zjawiska wzrost ilości
zdiagnozowanych postaci mózgowego porażenia dziecięcego (MPDz) wśród tej grupy pacjentów.
Cel.Konieczność wprowadzenia wczesnego postępowania fizjoterapeutycznego w MPDz jest
powszechnie znana i zależy od odpowiednio szybko postawionej diagnozy neurorozwojowej. Niestety
właściwe zidentyfikowanie problemów motorycznych, na bardzo wczesnym etapie życia dziecka
urodzonego przedwcześnie, jest w dalszym ciągu niezwykle trudne. Stopień pewności diagnostycznej
opiera się między innymi na tzw. czynnikach ryzyka, czyli obciążeń zarówno prenatalnych jak i
okołoporodowych oraz postnatalnych w pierwszych tygodniach życia dziecka urodzonego przedwcześnie z
małą i bardzo małą masąurodzeniową.Metoda.Narzędziem uzupełniającym diagnostykę w kierunku
rozwoju zespołu o charakterze zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej może być biorąca pod uwagę
ocenę jakość wzorców motorycznych (GM) diagnostyka wg Prechtl'a. Bazowe doniesienia dotyczące
tematu mówią, że spontaniczna aktywność motoryczna dziecka jest wskaźnikiem o bardzo dużej
czułości diagnostycznej ewentualnych dysfunkcji CUN.
Powiązanie wyników badania wg Prechtl'a z oceną czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwojowych
obciążających wcześniaka na wczesnym etapie jego życia mogłoby w dużym stopniu ułatwić proces
rokowania jakości rozwoju psychoruchowego dziecka z małą i bardzo małą masą
urodzeniową.Wynik.Uzyskano korelację pomiędzy czynnikami ryzyka a jakością wzorców motorycznych.
Introduction.In the past 30 years, there has been a dramatic reduction in neonatal mortality of low-birth-weight and
very low-birth-weight infants but a relative increase in the incidence of cerebral palsy among children with low birth
weight and short gestation. An increased survival rate is associated with an increased proportion of infants with
cerebral palsy, and it has been suggested that the reduction in neonatal mortality and the concomitant relative
increase in cerebral palsy might be associated because the prevalence of cerebral palsy rises sharply the lower the
weight of the infant at birth. Identification of motor disorders in early part of infancy is still very difficult. Aim.Diagnostic
certainty depends on risc factor analisys, too. Prenatal, peri- and postnatal factors are very important in developmental
predictions. To complement neonatal diagnostic procedures we can use motor quality assassment tools f.ex.:”The
qualitative assessment of general movements” by Prechtl.Aim.The aim of this study was to find corelation between
risk factors of CP and motor disorders in group of preterm infant baby.Method.Motor assessment and fisc factor
analysis were colected and statistical analysis was prepared.Result.We were observed corelation between risk factor
of CP and motor disturbances.
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Próba oceny pracy mięśniowej podczas stymulacji odruchowego pełzania według
metody Vojty na podstawie pomiarów temperatury skóry i powierzchniowego EMGdoniesienie wstępne

Muscle work evaluation in Vojta method reflex crawl stimulation using skin surface temperature measurements - initial
study report
Łosień Tomasz,
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Jureczko Paweł,
Ostrowski Ziemowit,
Kniaziew-Gomoluch Katarzyna,
Bandoła Dominika,
Rojczyk Marek,
Adamczyk Wojciech,
Małgorzata Domagalska-Szopa,

Katowicach
Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
Zakład Fizjoterapii, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach
Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
Laboratorium Inżynierii Biomedycznej, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Katowicach

Wstęp.Terapia metodą Vojty polega na wyzwalaniu dwóch kompleksów lokomocyjnych: odruchowego
obrotu i odruchowego pełzania. Oba te wzorce ruchowe wyzwalane są za pomocą stymulacji określonych
stref na ciele pacjenta ułożonego w ściśle określonej pozycji aktywizującej. Uważa się je w całości jako
sztuczne, nie występujące w ontogenezie człowieka.
Cel.W pracy podjęto próbę obiektywnego pomiaru aktywności poszczególnych grup mięśniowych w
łańcuchach mięśniowych poprzez rejestrację danych pochodzących z zastosowania termowizji i
powierzchniowego EMG, podczas aktywizacji wzorca odruchowego pełzania u trzech zdrowych osób oraz
jednej z niedowładem połowiczym.
Materiał, metody.Badania pilotażowe przeprowadzono w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w
Katowicach Ligocie. Wytypowana została grupa 4 ochotników (1 mężczyzna z niedowładem połowiczym17 lat, 2 kobiety i 1 mężczyzna – 23lata – studenci kierunku fizjoterapia SUM )
Przeprowadzono dwa pomiary: 1) pomiar temperatury ciała badanego (TW) oraz 2) badanie czynności
elektrycznej mięśni (EMG). TW przeprowadzono z wykorzystaniem kamery termowizyjnej FLIR SC620
oraz przy pomocy bezprzewodowych rejetratorów temperatury iButton DS1922L przymocowanych do
skóry. Zmiany temperatury w czasie były rejestrowane w 6 punktach na ciele pacjenta dobranych tak, aby
były reprezentatywne dla centralnych części mięśni:
1) prawy i 2) lewy mięsień najszerszy , 3) naprężacz powięzi szerokiej prawej nogi, 4) mięsień dwugłowy
lewego uda, oraz okolice: 5) kręgosłup/wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych, 6) prawa i 7) lewa łopatka.
Dodatkowo w celu rejestracji średniej temperatury skóry wykorzystano 8 rejestratorów temperatury iButton,
jako średnia ważona temperatury z 8 lokalizacji. Badanie czynności elektrycznej mięśni przeprowadzono
za pomocą 16 kanałowego przewodowego analizatora EMG firmy BTS. Pomiary EMG dotyczyły
następujących mięśni: m. najszerszy grzbietu, m. czworogłowy uda, m. dwugłowy ramienia i trójgłowy
ramienia. Wynik.Zaobserwowano zmiany temperatury powierzchniowej dla wybranych lokalizacji podczas
stymulacji osób badanych oraz odnotowano wyraźne przyrosty temperatury wybranych okolic, względem
temperatur sprzed aktywizacji. Badanie EMG wykazało wyraźne zmiany czynności bioelektrycznej
wybranych mięśni.
Introduction.Vojta method is used in neurorehabilitation of children and adults. This therapy is based on two global
movement patterns: so-called reflex rolling and reflex creeping movement.They are trigger by special points
pressure.Global movement patterns which were defined by Vojta, are considered as factitious and doesn't exist in
ontogenesis but their elements are existing as particular muscle trains in human locomotion and motor performance.
In this study undertaked trial of thermovision technique and surfaced EMG application to achive, in indirect kind of
way, datas about muscles work during reflex crawl stimulation doing by Vojta method expert. Aim.The aim of this study
was to determine objectively the muscles work during reflex crawl stimulation doing by Vojta method
expert,Thermovision tools and cameras was used to measure changes of surface skin temperatures. EMG technique
was applied over particular muscle group, too.Material and methods.Experimental data were collected from subjects
examined in Department of Neurological Rehabilitation of John Paul II Upper Silesian Child Health Centre in Katowice.
The group of examined persons consist four volunteers (2 men /1of them is hemiparetic person after brain demage/
and 2 healthy women,17-23 age)
The skin temperature history was recorded using both: FLIR SC620 (FLIR® Systems, Inc., USA) infrared camera and
wireless iButton DS1922L (Maxim Integrated, USA) temperature data loggers attached to the skin surface using
adhesive tape.
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The temperature history was recorded for 6 skin locations in vicinity of central part of muscles (IButton means data
logger, IR – recorded using IR thermography) in the same time.That was right and left latissimus dorsi muscles, right
tensor fasciae latae, left biceps femoris,right and left scapula and lumbar part of spine.
In addition, mean skin temperature was recorded by means of 8 iButton temperature data loggers.
After that we repeated therapy stimulation for EMG examination with 16-canals EMG analisator using ( part of BTS
SMART, BTS Bioengeneering) and according to European Recommendations for Surface Electromyography,
SENIAM procedures. Evaluation of muscle work was applying to latissimus dorsi, biceps and triceps brachii muscles
and quadriceps femoris.
Before Vojta stimulation measured maximum of EMG signal values reached in optimal static contraction conditions
(MVC).Results.There were observed surface temperature changes in selective basis during Vojta stimulation.We
noted increasing of temperature values after stimulaton in places measured before stimulation.Also EMG examination
showed changes i bioelectric muscle activity in selected localisations.It seems appropriate way to continue
investigation of muscle work with using termovision and EMG tools especially during physiotherapy sessions in group
of patients with neurological deficits.
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Rola leczenia ambulatoryjnego w korygowaniu pogłębionej kyfozy u dzieci w wieku 7-10
lat

The role of outpatient treatment in correct kyphosis deepened in children age 7-10 years
Markowska Małgorzata,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
Wigura Marek,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Markowski Kamil,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
Rębak Dorota,

Badanie postawy ciała jest bardzo ważne. Umożliwia ona wczesne wykrycie nieprawidłowości w postawie
ciała, które w przyszłości mogą prowadzić do wady postawy. Wczesne podjęcie terapii pozwala na
całkowite lub częściowe wyeliminowanie nieprawidłowości.
Cel pracy była ocena postawy ciała oraz rola leczenia ambulatoryjnego dzieci z pogłębioną kyfozą.
Zbadano 48 dzieci w przedziale wiekowym 7-10 lat, 27 dziewczynek i 21 chłopców. Oceniono postawę
ciała każdego z dzieci przed i po leczeniu. Wykorzystano wzrokową metodę punktowania wg. Kasperczyka.
Wykonano pomiary kąta kifozy piersiowej przy użyciu plurimetra Rippsteina. Na podstawie zebranych
informacji o masie w wysokości ciała ustalono wartości centylowe. Kolejno dzieci przez 20 dni uczęszczały
na terapię po której ponownie wykonano pomiary.
W wyniku leczenia nie zmienił się typ postawy ciała badanych, jednak zauważono zmniejszenie się kąta
kyfozy piersiowej oraz poprawę ustawienia niektórych badanych elementów ciała.
The posture evaluation is very important issue as it enables the initial diagnostic of the abnormal posturing. Because
such abnormalities lead to posture defects, the early ambulatory care may allow for their partial or complete
elimination.
Aim of the study was the posture assessment and the effectiveness of ambulatory care among children with rounded
back - kyphosis.
The sample section counted 48 children, aged 7-10, i.e. 27 girls and 21 boys. Children’s posture was evaluated before
and after treatment. At first, patients underwent scoring in the Kasperczyk’s Scale method, then the angle of thoracic
kyphosis was measured with the Rippstein plurimeter. Furthermore, the centile chart was estimated on the basis of the
information on weight and height. Then, the children have attended a therapy for 20 days. They have been measured
again afterwards.
On the basis of the research, it appears that ambulatory care did not improve patients’ body posture, however the
angle of thoracic kyphosis became smaller. What is more, the improvement was observed in some of the evaluated
elements of the body.
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Urazy sportowe - na przykładzie wybranych gier zespołowych (piłka ręczna, piłka
koszykowa, piłka siatkowa oraz piłka nożna)

Sports injuries - the example of the chosen team games (handball, basketball, volleyball and football)
Markowska Małgorzata,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
Przygoda Aleksandra,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Markowski Kamil,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
Rębak Dorota,

Urazy i uszkodzenia są nieodłącznymi elementami sportu. Gry zespołowe są kontuzjogennymi
dyscyplinami sportu ze względu na szybkościowo-siłowy charakter oraz bezpośredni kontakt zawodników.
Celem pracy było ustalenie przyczyn, rodzaju, lokalizacji oraz częstości występowania kontuzji u
zawodników trenujących wybrane gry zespołowe. Uwzględniono wykorzystywane zabiegi
fizjoterapeutyczne, potrzebne zaopatrzenie ortopedyczne, czas trwania oraz efekty przeprowadzonej
rehabilitacji.
Badaniach udział brało 90 zawodników i zawodniczek wybranych gier zespołowych. Grupę stanowiło 45
kobiet i 45 mężczyzn, którzy doznali urazu związanego z trenowaną dyscypliną sportową. Byli to studenci
AWF-u w Krakowie, którzy oprócz obowiązkowych zajęć sportowych, wynikających z planu studiów,
trenowali minimum 3 lat jedną z gier zespołowych takich jak piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa czy
piłka koszykowa.
Przeważająca liczba kontuzji to skręcenia, liczną grupę stanowiły również stłuczenia, a najczęstsza
lokalizacja dotyczyła stopy oraz okolic stawu skokowego.
Injuries and damages are indispensable elements of sport. In this work there have been described sports injuries, the
example of which are such team games as handball, basketball, volleyball and football. Team games are injury-genic
disciplines of sports, on account of their speed and weight character as well as direct contact of the competitors.
The aim of this work has been to establish the reasons, kinds, location and frequency of appearance of injuries with
the competitors training chosen team games. The received physiotherapy treatments, necessary orthopedic supply,
the duration and effects of performed rehabilitation have been taken into consideration here.
90 competitors of both sexes of chosen team games have been examined in the research. The group consisted of 45
women and 45 men, who were injured during training their sports discipline. They were all students of AWF in Kraków,
who – apart from compulsory sports activities which resulted from their timetable at Academy, had trained for minimum
3 years one of the team games such as handball, basketball, volleyball and football.
The vast majority of injuries are sprains, another numerous group are also bruises, and the most frequent location
refers to the foot and the area of ankles.
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Wpływ hipoterapii na rozwój fizyczny i psychospołeczny dzieci z różnymi zaburzeniami

The influence of hippotherapy on the physical and psychosocial development of children with different disorders
Markowska Małgorzata,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
Ferenc Katarzyna,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kowalski Filip,
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach
Rębak Dorota,

Celem pracy było przedstawienie hipoterapii jako jednej z metod terapeutycznych wspomagających
rehabilitację oraz analiza wpływu hipoterapii na rozwój motoryczny i psychospołeczny dzieci z różnymi
zaburzeniami, poprzez poznanie jej efektów w wybranych płaszczyznach w ocenie rodziców i/lub
opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach. W badaniach za pomocą kwestionariusza ankiety udział
wzięło 42 rodziców dzieci z różnymi zaburzeniami korzystających z zajęć hipoterapii.
Zdecydowana większość rodziców stwierdziła dużą poprawę, zarówno rozwoju fizycznego, jak i
psychospołecznego swoich dzieci. Statystycznie istotną zależność uzyskano między długością oraz
częstotliwością uczestniczenia w zajęciach a skutecznością hipoterapii. Na efekty terapii nie miał wpływu
rodzaj niepełnosprawności dziecka.
Hipoterapia ma pozytywny wpływ na rozwój fizyczny i psychospołeczny dzieci z różnymi zaburzeniami.
The thesis aims at presenting hippotherapy as one of the methods supporting rehabilitation. But the most important
goal is the analysis of the influence of hippotherapy on the motor and psychosocial development of children with
different disorders, by means of learning about its effects in some selected issues, from the point of view of parents
and/or guardians of children taking part in the classes. To examine the aforementioned problems a questionnaire was
used, and in the survey took part 42 parents of children with different disorders who used hippotherapy.
The vast majority of parents stated a big improvement both in the physical and psychosocial development of their
children. The findings of the survey also showed a big correlation between the period and frequency of the classes and
the effectiveness of hippotherapy. The kind of disability does not have influence on the effects of the therapy.
On the basis of the findings from the conducted research, one can state confidently that hippotherapy has a positive
influence on the physical and psychosocial development of children with different disorders.
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ZMIANY W ROZWOJU BIOLOGICZNYM NOWORODKÓW w ŚWIETLE WYBRANYCH
UWARUNKOWAŃ

CHANGES IN BIOLOGICAL DEVELOPMENT OF NEWBORNS IN THE LIGHT OF SELECTED CONDITIONS
Markowski Kamil,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wójcik Tomasz,
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kowalski Filip,
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Wydział Lekarski i Nauk o Zrowiu
Nowak-Starz Grażyna,

Celem pracy było zaprezentowanie różnic w wysokości, masie ciała noworodków w zależności od
wybranych czynników paragenetycznych.
Ogółem zbadano 3911 noworodków - w tym 1869 (47,8%) urodzonych w 1970 roku i 2042 (52,2%)
urodzonych w 2010 roku z regionu świętokrzyskiego.
Ze względu na interesujące nas zagadnienie wzięto pod uwagę długość ciała i masę urodzeniową
noworodków. Ponieważ w księgach dokumentacyjnych zawartych jest szereg informacji o charakterze
społeczno - demograficznym, w porównaniach uwzględniono wiek i pochodzenie społeczne matek, tydzień
ciąży, kolejności ciąży i porodu, z których pochodził noworodek. Analizy prowadzono ze względu na
środowisko zamieszkania matek (miasto-wieś). W badaniach własnych dokonano porównań rozwoju
fizycznego noworodków urodzonych w 1970 i 2010 roku..
W badaniach zjawisk akceleracji dużą rolę przywiązuje się do czynników o charakterze społeczno demograficznym, porównano te cechy w grupach z roku 1970 i 2010. W wyniku tego stwierdzono, że w
stosunku do 1970 roku:
- podwyższył się wiek matek,
- nastąpił znaczny spadek liczby noworodków obu płci z ciąży pierwszej, porodu pierwszego na rzecz
noworodków z ciąży drugiej, porodu drugiego,
- skrócił się okres ciąży, szczególnie w przypadku noworodków płci żeńskiej.
Związki stanu biologicznego noworodków z tymi zmianami można przyjmować hipotetycznie jak jednak
wskazują omówione powyżej tendencje i powinny stać się one przedmiotem kolejnych badań.
The aim of the hereby presented research was to state the changes in hight and body mass, depending on the
influence of selected paragenetic factors.
A total of 3911 neonates were examined, including 1869 (47.8%) born in 1970 and 2042 (52.2%) born in 2010. It
encompasses newborns from the Swietokrzyskie Region. Body length and weight-at-birth, relevant to the subject of
the research, were taken into consideration. Since records contain a number of social and demographical data,
comparisons include the age and social background of mothers, the week of pregnancy as well as the order of
pregnancy and order of labour. Newborns' mothers were divided into two groups: of urban and of rural origin.
Since great importance is attached to social and demographical factors in research into acceleration, these traits were
compared in the groups from 1970 and 2010. As a result, in comparison to data from 1970, the following conclusions
have been drawn:
-the age of mothers increased.
-there was a significant decrease in the number of newborns of both sexes from first pregnancy and first parturition in
favour of those from second pregnancy and second parturition.
-the length of pregnancy shortened, especially in the case of female newborns.
The connection between the biological condition of neonates and those changes can only be hypothesised and should
become the subject of further research.
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Prędkość chodu oraz aktywności dwuzadaniowe osób po 65 r.ż.: objętych opieką
instytucjonalną i żyjących samodzielnie.

Walking speed and dual purpose activity of elderly after 65 years old under institutional care and living alone.
Michałek Monika,
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademia Wychowania
Abram Kinga,
Gawron Katarzyna,
Nowakowska Kinga,
Żak Marek,

Fizycznego Kraków
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademia Wychowania
Fizycznego Kraków
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademia Wychowania
Fizycznego Kraków
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademia Wychowania
Fizycznego Kraków
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej Akademia Wychowania
Fizycznego Kraków

Celem badań była ocena prędkości chodu oraz aktywności dwuzadaniowej osób po 65 r.ż. objętych opieką
instytucjonalną, a osobami żyjącymi samodzielnie.
Badania przeprowadzono wśród 30 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej oraz wśród osób w
środowisku miejskim (30 osób). Badana grupa składała się z 38 kobiet i 22 mężczyzn w przedziale
wiekowym 65-90 lat. W obydwu badanych grupach oceniano: prędkość chodu, aktywności dwuzadaniowe
wyrażane testem TUG oraz wynik próby Romberga. Do oceny powstałych wyników zastosowano:
kwestionariusz, skalę oceny IADL, testy funkcjonalne TUG oraz próbę Romberga.
Osoby starsze objęte opieka instytucjonalną wykazują stosunkowo gorsze wyniki, niż osoby żyjące
samodzielnie, zarówno podczas testów sprawności jednozadaniowej i dwuzadaniowej. Wyniki próby
Romberga istotnie statystycznie rozdzielają osoby w obu badanych grupach, biorąc pod uwagę wpływ
wystąpienia ryzyka upadku.
Wnioski: Pomiędzy osobami starszymi objętymi opieką instytucjonalną występuje różnica podczas
wykonywania aktywności z jedną czy dwoma zadaniami w określonym czasie, a osobami żyjącymi
samodzielnie. Ryzyko upadku jest większe w grupie osób żyjących w ośrodkach instytucjonalnych niż
wśród osób żyjących samodzielnie.
Słowa kluczowe: geriatria, prędkość chodu, aktywności dwuzadaniowe, ryzyko upadków, funkcje
wykonawcze
The aim of the study was to assess the walking speed and the dual purpose activity of people over 65 years old who
are under institutional care and those living alone. The study was conducted among 30 residents of the Nursing Home
and among people from the urban environment (30 people). The study group consisted of 38 women and 22 men
between the age of 65-90. What was evaluated in both study groups was walking speed and dual purpose activity
shown by TUG test and the Romberg test result. Questionnaire, IADL rating scale, TUG functional tests and Romberg
test were used to evaluate the results.
The elderly people under institutional care have relatively worse results than people living alone, both while
testing the efficiency of single purpose and dual purpose activity. The Romberg test results significantly separate
individuals in both groups, taking into account the impact of the risk of collapse.
Conclusions: There is a difference in the performance of the single and dual purpose activity at a particular time
between elderly people under institutional care and people living alone. The risk of collapse is higher among people
living in institutional centers than among people living alone.
Key words: geriatrics, walking speed, dual purpose activity, the risk of collapse, executive functions
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Ocena wpływu rehabilitacji na zmianę długości mięśni części szyjnej kręgosłupa u osób
z dysfunkcjami narządu głosu

Evaluation of the impact of rehabilitation on the change in muscle length of the cervical spine in patients with
dysfunctions of voice
Milko Dariusz,
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Uzdrowisko Cieplice Grupa PGU.
Milko Małgorzata,
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Dzikowska Aneta,
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Wstęp : Choroby narządu głosu stanowią około 25% w strukturze chorób zawodowych orzekanych rocznie
w Polsce. Najczęściej zgłaszającą się do foniatry grupą zawodową z powodu problemów głosowych są
nauczyciele. Z uwagi na dużą liczebność tej grupy zawodowej skala problemu związanego z dysfunkcjami
narządu głosu jest istotna z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego.
Dysfunkcje narządu głosu wymagają podejścia interdyscyplinarnego gdzie fizjoterapia zajmuję
ważną rolę w profilaktyce i leczeniu osób z tego typu schorzeniami. Celem pracy jest ocena wpływu
rehabilitacji na zmianę zakresu długości mięśni w części szyjnej kręgosłupa u osób z dysfunkcjami
narządu głosu.
Materiał i metody: Badania wykonano na grupie 19 kobiet skierowanych na rehabilitację narządu głosu w
ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Uzdrowiska Cieplice. Na początku i na
końcu leczenia u każdej badanej osoby wykonano ocenę długości wybranych mięśni wpływających na
zakres ruchomości części szyjnej kręgosłupa. Czas rehabilitacji wynosił 24 dni w trakcie którego
wykonywano: terapię manualną części szyjnej kręgosłupa, gimnastykę ogólnieusprawniającą, zabiegi
elektroterapii, inhalacje oraz ćwiczenia poprawiające emisję głosu i psychoterapię.
Wyniki: U wszystkich badanych osób nastąpiło zwiększenie zakresu ruchomości części szyjnej
kręgosłupa, zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz poprawa
wydolności narządu głosu.
Słowa klucze: fizjoterapia, dysfunkcje narządu głosu, zakres ruchu
Introduction: Voice disorders account for about 25% in the structure of occupational diseases are imposed each year
in Poland. Frequently notifying the foniatry professional group because of the problems are voice teachers. Due to the
large size of this group of professional scale of the problem associated with the dysfunctions of voice it is important
from the point of view of socio-economic development.
Dysfunctions of voice requires an interdisciplinary approach where physiotherapy plays an important role in
the prevention and treatment of people with this type of disease.
The aim of the study was to evaluate the effect of rehabilitation on the change in the scope muscle length in
the cervical spine in patients with dysfunctions voice.
Material and methods: The study was performed on a group of 19 women referred for rehabilitation of the voice organ
of pension prevention Social Insurance for Health resorts Cieplice. At the beginning and end of treatment for each
subject assessment is performed lengths selected muscles affecting the range of motion of the cervical spine.
Rehabilitation period was 24 days during which were performed: manual therapy of the cervical spine, gymnastics
ogólnieusprawniającą treatments, electrotherapy, inhalations and exercises to improve the emission of voice and
psychotherapy.
Results: In all subjects, an increase in range of motion of the cervical spine, reducing pain within the cervical spine and
improve the performance of the voice organ.
Key words: physiotherapy, organ dysfunctions voice, range of motion
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Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka w 1 roku życia. Ważny aspekt z punktu
widzenia zawodu fizjoterapeuty.

Psycho-motor development in a child 1 year old. An important aspect from the point of view of the profession of
physiotherapist.
Moneta Piotr,
CSK UM w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Kaczmarek Michał,
CSK UM w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Szczepanik Marcin,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Zakład Rehabilitacji
Marciniak Bartłomiej,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Zakład Rehabilitacji
Gołębiowska-Sosnowska Justyna, Klinika Chirurgi i Urologii Dziecięcej UM w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny in 1. im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Zakład Rehabilitacji; Uniwersytet Jana
Woszczak Marek,
Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii

Ocena spontanicznego rozwoju motorycznego niemowlaka w 1 roku życia jest nierozłącznie powiązana z
oceną rozwoju psychicznego małego pacjenta. Bez motywacji i prawidłowego rozwoju w sferze
psychicznej nie ma prawidłowego rozwoju ruchowego. W obecnej chwili gdy zwód fizjoterapeuty
usamodzielnia się i wiąże się to z coraz większą odpowiedzialnością i prowadzeniem dokumentacji
medycznej, jest niezwykle istotną znajomość podstawowych etapów rozwoju dziecka oraz jej oceny.
Sprawa ta dotyczy nie tylko specjalistów zajmujących się pracą z tego typu pacjentami, ale również
każdego fizjoterapeuty praktykującego w zawodzie.
Rating spontaneous motor development baby in the 1st year of life is inextricably linked with the assessment of the
mental development of a young patient. Without motivation and proper development of the mental does not have the
correct motor development. At the moment when the physiotherapist profession becomes independent and it is related
to increasing responsibility and keeping medical documentation, it is extremely important knowledge of the basic
stages of child development and its evaluation. This case concerns not only the professionals working with these types
of patients, but also to any physiotherapist practicing in the profession.
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Przydatność oceny fizjoterapeutycznej(w/g VOJTY) w chorobie Angelmana.

Usefulness evaluation of physiotherapy (in / g Vojta) in Angelman disease.
Moneta Piotr,
CSK UM w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Kaczmarek Michał,
CSK UM w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Szczepanik Marcin,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Zakład Rehabilitacji
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Zakład Rehabilitacji
Marciniak Bartłomiej,
Gołębiowska-Sosnowska Justyna, Klinika Chirurgi i Urologii Dziecięcej UM w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny in 1. im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Zakład Rehabilitacji; Uniwersytet Jana
Woszczak Marek,
Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Fizjoterapii

Zespół Angelmana (AS) jest chorobą genetyczną. W Polsce roczne rodzi się około 20 dzieci z AS (średnio
1 / 15000-20000 żywych urodzeń). Choroba wiąże się wieloma zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania
układu nerwowego. Standardowa diagnostyka prenatalna nie pozwala na wykrycie zespołu Angelmana u
płodu, konieczne są zaawansowane badania genetyczne. Również w okresie postnatalnym diagnostyka
jest bardzo często opóźniona w czasie. Najczęściej zaburzenia rozpoznawane są dopiero w okresie życia
od kilku miesięcy (powyżej 6 miesięcy) nawet do 3 lat. W pracy fizjoterapeuty ta umiejętność oceny nie ma
za zadanie postawienia rozpoznania choroby (to często bardzo trudna i skomplikowana procedura
medyczna, za którą odpowiedzialny są inny specjaliści), ale ocenić dla potrzeb terapii, umiejętności i
rozwój dziecka. To warunkuje wcześniejsze objęcie fizjoterapią . Znajomość właściwych metod diagnostyki
funkcjonalnej pozwala na lepsze prowadzenie i dobieranie terapii oraz skuteczniejsze i bardziej efektywne
prognozowanie na przyszłość.
Angelman syndrome (AS) is a genetic disease. In Poland, the annual born about 20 children with AS (average 1 /
15000-20000 live births). The disease is associated with many disturbances of development and functioning of the
nervous system. Standard prenatal diagnosis doesn’t allow recognition of Angelman syndrome in the fetus, are
necessary advanced genetic research. Also during the postnatal development diagnosis is often delayed in time. Most
abnormalities are noticeable after 6 months of age sometimes up to 3 years.
In the work of a physiotherapist this skill assessment is not intended to diagnosis of the disease (it is often very difficult
and complicated medical procedure for which they are responsible other specialists), but assessment for needs
therapy, skills and child development. Knowledge of appropriate methods of functional diagnostics allows for better
handling and adjusting the therapy and more effective and efficient forecasting the future.
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REHABILITACJA PO ARTROSKOPII STAWU BIDROWEGO
REHABILITATION AFTER HIP ARTHROSCOPY
Morawska Jolanta,
Hanusiak Żaneta,
Pawik Łukasz,

Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna i Osteopatyczna
Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, katedra:Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu

Streszczenie :
Artroskopia stawu biodrowego jest dosyć rzadko wykonywanym zabiegiem ortopedycznym w Polsce.
Dlatego też program rehabilitacji po tego rodzaju zabiegu jest cały czas udoskonalany. Artroskopia jest
alternatywą dla endoprotezoplastyki biodra. Najczęściej jest wykonywana u ludzi w średnim wieku, bardzo
aktywnych i sportowców. Umożliwia ona diagnostykę oraz naprawę uszkodzeń stawu. Głównymi
wskazaniami do artroskopii stawu biodrowego są: ból utrzymujący się dłużej niż 6 miesięcy, którego nie
udało się zniwelować podczas leczenia nieoperacyjnego, konflikt udowo-panewkowy, dysplazja stawu,
zapalenia błony maziowej, ciała wolne, infekcje wewnątrzstawowe, uszkodzenia obrąbka, uszkodzenia
więzadła głowy kości udowej, biodro trzaskające.
W poniższej pracy omówiony jest zarys rehabilitacji po artroskopii stawu biodrowego. Przedstawione
zostały główne cele na każdym etapie rehabilitacji oraz elementy, które powinny być zawarte. Oczywiście
program rehabilitacji może się nieznacznie różnić dla każdego pacjenta i zależy od: przyczyn poddania się
artroskopii, wieku, rodzaju aktywności, kondycji fizycznej i motywacji.
Opisany program rehabilitacji jest oparty głównie dla osoby po artroskopii biodra w wyniku FAI (konfliktu
panewkowo-udowego).
W procesie rehabilitacji można wyróżnić kilka etapów:
- przygotowanie do operacji
- Faza I (0-6 tydzień po operacji)
- Faza II ( 6-12 tydzień)
-Faza III (12- 20 tydzień)
Powrót do ewentualnego powrotu do sportu, większej aktywności ruchowej uwarunkowany jest
uzyskaniem pełnego zakresu ruchu, prawidłowej równowagi mięśniowej (wynik testów funkcjonalnych),
priopriorecepcji i koordynacji, brakiem bólu podczas wysiłku.
summary:
Hip arthroscopy is relatively rarely performed orthopedic surgery in Poland. Therefore rehabilitation program after this
type of surgery is constantly improved. Arthroscopy is an alternative for the endoprosthesis.Most often it is performed
in middle-aged people, very active and athletes.It allows you to diagnose and repair damage to the joint. The main
indications for hip arthroscopy are:pain lasting longer than 6 months, which failed to offset the treatment of inoperable,
conflict femoral-acetabular, dysplasia, synovitis, loose bodies, intra-infections, damage to the labrum, femoral head
ligament demage, hip snapping.
In the present paper the outline of rehabilitation after hip arthroscopy is discussed. The primary objectives at each
rehabilitation stage and elements that should be included were discussed. Of course rehabilitation program may be
slightly different for each patient and depends on: the causes to undergo arthroscopic surgery, age, type of activity,
physical fitness and motivation.
Described rehabilitation program is based mainly for people after hip arthroscopy as a result of the FAI (conflict
femoral-acetabular).
The rehabilitation process can be devided into several stages:
– preoperation phase
– Phase I (0-6 weeks after surgery)
– Phase II (6-12 weeks)
– Phase III (12- 20 weeks)
Back to eventual return to the sport, increased physical activity depends on obtaining a full range of motion, proper
muscle balance (functional tests), proprioreception and coordination, lack of pain during exercise.
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Wpływ palenia papierosów i aktywności fizycznej na wydolność wysiłkową osób po 60
roku życia

The impact of smoking cigarretes and physical activity on capacity effort among patients after sixty years old.
Mosiejczuk Hanna,
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Wiatrak Adrian,
Koło Naukowe Kinezis Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Ciosek Żaneta,
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Turoń Agnieszka,
Tomska Natalia,
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Lubińska Agnieszka,
Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Medycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny
Rotter Iwona,

Wstęp: Rozwój medycyny na przestrzeni ostatniego stulecia spowodował wzrost świadomości ludzi w
zakresie profilaktyki zdrowia. W dzisiejszych czasach propaguje się pozytywne efekty aktywnego stylu
życia, jednak ludzie w pogoni za pieniądzem zapominają o aktywnym spędzaniu czasu. Pomimo
świadomości szkodliwości dymu tytoniowego wiele ludzi decyduje się na palenie wyrobów tytoniowych,
między innymi w celu rozładowania emocjonalnego. Nawyki wyrobione w ciągu życia zostają powielane w
późniejszym czasie. Badania medyczne pokazują powiązanie między osobami uprawiającymi aktywność
fizyczną od wczesnych okresów swojego życia, a zachowaniem dobrej formy w podeszłym wieku.
Cel badawczy: Celem pracy była ocena wpływu aktywności fizycznej oraz palenia wyrobów tytoniowych na
wydolność fizyczną osób po 60-tym roku życia.
Metody badawcze: Grupę badaną stanowiło 100 osób obojga płci (50 kobiet i 50 mężczyzn) w wieku 60-76
lat. Respondentów podzielono na 4 grupy: palący ćwiczący, palący nie ćwiczący, niepalący ćwiczący oraz
niepalący nie ćwiczący. Do badań posłużono się 6-minutowym testem marszowym, skalą Borga oraz
autorskim anonimowym kwestionariuszem ankiety składającym się z 8 pytań. Wszystkie dane zebrano i
statystycznie opracowano.
Wyniki: Stwierdza się istotną statystycznie różnicę między średnim wynikiem w skali Borga osób
niepalących-ćwiczących, a wynikiem osób palących-niećwiczących (p=0,024). Istnieje istotna dodatnia
zależność w grupie palących-ćwiczących oraz niepalących-ćwiczących pomiędzy aktywnością fizyczną
badanych, a wynikiem testu marszowego. Wraz ze wzrostem liczby „paczkolat” zwiększał się wynik
badanych w skali Borga w grupie palących-ćwiczących(Rho=0,782; p
Introduction: The development of medicine on recent century caused the growth of people awareness about health
politics. In recent years the positive effects of active life are propagated. People in the pursuit of money forget about
active life. Despite of the awareness of smoking cigarretes, many people decide to smoke to decrease emotional
problems. The habits which are done through the whole life are copied in the later time. The medical researches show
the relationship between people who are active from early years and keeping good condition in erderly.
Goals of work: Thea aim of this reasearch was to evaluate the impact of sport activity and smoking cigarretes on
physical capacity of people after sixty years old.
Material and methods: The examinated group was the group of one hundred people
(50 women and 50 men) in the age between 60-76 years old. Respondents were divided into four groups: smoking
and practising, smoking and not practising, not smoking and practising, not smoking and not practising. In this
researches 6-minutes march test, Borg Scale and authorized anonymus eight questions questionnaire were used.
Everything was statistically analysed.
Results: There is statistically difference between average result in the Borg scale of people not smoking and practising
and the result of people smoking and not pracising (p=0,024). It is the positive realtion in the group of smoking and
practising and not smoking and practising in the physical activity of the respondents and the result of the march test.
The increase of the number of the smoking years the result of the examinated group in the Borg scale in the group of
smoking and practising people was higher (Rho=0,782;p
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Wpływ oddolnokończynowych ćwiczeń biernych z wykorzystaniem „Anti scolio by legs”,
składowej „Metody statycznych naprężeń – odwróconej przyczyny”, na ruchomość
segmentarną i całkowitą sześciolatka ze skrzywieniem 60° - studium przypadku.

Influence of the lower-limb passive exercises using the "Anti scolio by legs”, component of "The static tensions reverse cause method" on segmental and complete mobility of the six-years-old boy with of 60° scoliosis - case study.
Muskała Paweł,
PHU-Terapia ruchowa Ryszard Muskała
Muskała Ryszard,
Efemberg-Wicik Katarzyna,
Gil Agata,

Słowa kluczowe: gibkość, ruchomość segmentarna i całkowita.
Wstęp
Gibkość jest wymieniana wśród tych komponentów i czynników sprawności, które w sposób szczególny
warunkują zdrowie i niezależność jednostki.
Gibkość jest określana jako zdolność stawu bądź kilku stawów, do płynnego ruchu w całym zakresie
ruchomości. Wyróżniamy gibkość statyczną i dynamiczną, podobnie jak jej trening.
Cele
Ukazanie wpływu ćwiczeń biernych z wykorzystaniem „Anti scolio by legs” na ruchomość segmentarną i
całkowitą.
Materiał i metody
W ćwiczeniach biernych z wykorzystaniem „Anti scolio by legs” brał udział sześciolatek ze stwierdzoną
skoliozą o wartości 60°, będący od 3 r,ż. pod kontrolą szpitali: w Zakopanem i Poznaniu.
Do badań wykorzystano zmodyfikowane testy Wolańskiego i Shobera..
Po wyznaczeniu na ciele: L5, Th12, C7, dokonano ich pomiaru od podłoża, w pozycji stojącej i
maksymalnego skłonu. Następnie przystąpiono do ćwiczeń.
Pacjent przebywał w urządzeniu, w pozycji siedzącej, z nogami prostymi w kolanach, stopami
ustawionymi do kata prostego, z kilkupunktowym podparciem tułowia do osiągalnego poprawnego
przebiegu kręgosłupa.
Wyniki
. Sześciolatek po sześciu tygodniach ćwiczeń ,osiągnął poprawę ruchomości:.
- mierzoną od podłoża do L5 o 9% do C7 – 7,5% zaś segmenty: L o 18, Th 40%
- całkowitą mierzoną od trzeciego palca do podłoża z - 14 cm do 0.
Wnioski
Oddolnokończynowe ćwiczenia bierne, z wykorzystaniem „Anti scolio by legs”, w pozycji siedzącej, z
odpowiednio skorygowanym i podpartym kręgosłupem, wpłynęły korzystnie na mobilność segmentarną i
całkowitą pacjenta ze złożoną skoliozą idiopatyczną, dając optyczny obraz zmniejszenia zakresu
deformacji cielesnych we wszystkich segmentach ciała.

Keywords: flexibility, segmental and complete mobility.
Foreword
Flexibility is mentioned among these components and factors of fitness, which especially determine health and
independence of an individual.
Flexibility is defined as the ability of a joint or several joints, for smooth movement throughout a total range of
movement. There are static and dynamic flexibilities, which can be trained in static or dynamic way.
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Aim of the paper
to demonstrate the influence of passive exercises on segmental and complete mobility using the "Anti scolio by legs"
method.
Material and methods
In passive exercises using the "Anti scolio by legs" participated a six year old boy with diagnosed scoliosis of 60°, who
was from his 3rd year of age under hospital treatments: in Zakopane and Poznań.
The study used modified tests of Wolański and Shober.
After determining position of vertebrae: L5, Th12, C7 on the body, their distances from the ground, in an upright
position and maximum bend position, were measured. Then exercises began.
The patient stayed in the equipment, in a sitting position, with legs straight in the knees, feet set at the right angle,
with a few point support of the torso to the attainable, correct course of the spine.
Results
The six year old boy achieved improvement in mobility after six weeks of exercises:
- measured from the ground to L5 by 9%, to C7 – by 17,5, and for segments: L by 18%, Th by 40%
- total measured from the third finger to the ground form 14 cm down to 0 cm.
Conclusions
The lower-limb passive exercises using the „Anti scolio by legs” method, in a sitting position, with appropriately
adjusted and supported spine, had a positive effect on the segmental and complete mobility of the patient with
complex idiopathic scoliosis, giving an optical image of reduced extent of deformation in all segments of the body.
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Dyslokacja stawu krzyżowo-biodrowego jako przyczyna bólów dolnego odcinka
kręgosłupa
Sacroiliac joint dislocation as a source of low back pain

Niewodniczy Maciej,
Grabiańska Ewa,
Bryszewski Bartosz,
Kowalczyk Patrycja,
Tybor Krzysztof,
Fortuniak Jan,
Jaskólski Dariusz. J.,
Marek Woszczak,
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Klinika Neurochirurgii I Onkologii Centralnego Układu Nerwowego USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi,
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Klinika Neurochirurgii I Onkologii Centralnego Układu Nerwowego USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Klinika Neurochirurgii I Onkologii Centralnego Układu Nerwowego USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi, Zakład Rehabilitacji UJK w Kielcach,
Instytut Fizjoterapii

Wstęp. Ból dolnego odcinka kręgosłupa (BDOK) jest częstym ograniczającym aktywność schorzeniem bez
jednoznacznych standardów rozpoznania. Najczęstsze przyczyny (BDOK) to: choroba krążka
międzykręgowego, choroba stawów międzywyrostkowych oraz dyslokacja stawu krzyżowo-biodrowego.
Cel pracy. Ocena skuteczności procedury manualnej repozycji w grupie pacjentów z przewlekłym (BDOK)
na podłożu dyslokacji stawu krzyżowo-biodrowego.
Materiały i metody. Do badania włączono 70 pacjentów Kliniki Neurochirurgii i Onkologii Centralnego
Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi(17 mężczyzn, 53 kobiety) z przewlekłym (BDOK)
w przebiegu dyslokacji stawu krzyżowo-biodrowego. Protokół obejmował przeprowadzenie badania
fizykalnego z oceną odcinka lędźwiowego kręgosłupa testy (Lasegue’a, Fajersztajna, udowy test
rozciągowy), stawów biodrowych (testy: FABER, FADIR, Freiberga, Obera) oraz stawów krzyżowobiodrowych (testy: odwodzenia z obciążeniem, objaw wyprzedzania, test uciskowy kości biodrowej, objaw
Mennella, test Yoemana). Zastosowane testy obejmowały ocenę więzadeł miednicy jak i czynności stawu.
Dyslokację stawu krzyżowo-biodrowego rozpoznawano gdy cztery spośród sześciu testów
diagnostycznych były dodatnie. Subiektywną ocenę dolegliwości bólowych przeprowadzano przed oraz po
wykonaniu procedur manualnej repozycji za pomocą skali Leitinena. Pacjenci poddawani byli trzem
sesjom procedur manualnych trwających 30 min w odstępach 2 tygodni.
Rezultaty. Przed leczeniem wszyscy pacjenci zgłaszali przewlekły (BDOK). W następstwie
zastosowanych procedur manualnych uzyskano istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych
we wszystkich analizowanych grupach pacjentów (p
Introduction. Low back pain (LBP) is common, disabling condition with no accepted standards for its diagnosis. In
clinical practice most common sources of LBP are: intervertebral disc disease, facet joint disease and sacroiliac (SI)
joint dislocations.
Aim of study Assess effect of manipulative procedures to relief chronic LBP due to SI dislocation.
Materials and methods. 70 patients Department of Neurosurgery and Oncology of the Central Nervous System,
Medical University of Łódż(17 men, 53 women) with chronic LBP associated with SI dislocation were recruited. Study
protocol was based on physical examination including tests for evaluation of lumbar spine: Lasegue, Fajersztajn’s,
Femoral Stretch tests and hip examination as FABER, FADIR, Freiberg and Ober tests. SI tests were divided into
those assessing pelvic ligaments and SI function: abduction stress test, standing-flexion test, iliac compression test,
Mennel sign, Yeoman test. SI dislocation was diagnosed when four out of six SI tests were positive. Subjective pain
assessment was assessed before and after manipulative procedures using modified Laitinen questionnaire. All
patients underwent three sessions of manipulative procedures lasted 30 minutes every two weeks.
Results. Subjective pain assessment showed significant improvement in all analyzed groups (p
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Conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis in Germany- a literature based
overview
Conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis in Germany- a literature based overview
Nisser Jenny,
Universitätsklinikum Jena, Institut für Physiotherapie, FB klinische Rehaforschung
Derlien Steffen,
Universitätsklinikum Jena, Institut für Physiotherapie, FB klinische Rehaforschung

Einleitung: Skoliose ist eine dreidimensionale pathologisch-anatomisch Fehlbildung der Wirbelsäule. Wenn
die Erkrankung zwischen dem 10. Lebensjahr und dem Ende des Knochenwachstums auftritt, wird das
Krankheitsbild idiopathische Adoleszenz-Skoliose (AIS) genannt [1, S. 4].
Um einen Überblick, über die bisherige sowie aktuelle Therapieverfahren bei idiopathischer Skoliose
geben zu können, dient eine narrative Literaturrecherche.
Methode: Die Literaturrecherche wurde im Zeitraum von November bis Dezember 2016 unter Verwendung
der Datenbanken Pubmed/Medline, Cochrane Library und PEDro durchgeführt. Die Artikel wurden nach
den folgenden Kriterien ausgewählt: englische oder deutsche Sprache sowie konservative
Behandlungsverfahren (ausgenommen Korsetttherapie). Demzufolge wurden Artikel, welche bewegungsbzw. physiotherapeutische Therapieverfahren beschreiben, in die Literaturanalyse eingeschlossen.
Ergebnisse: In Deutschland ist die Skoliosebehandlung von der Dreidimensionale Skoliosebehandlung
nach Schroth [2, 3, 4, 5, 1] dominiert. Hierzu existiert ebenfalls ein stationäres Behandlungskonzept [2, 6,
7, 8]. Weiterhin werden vereinzelt andere Behandlungsverfahren angewendet, denen Maßnahmen zur
aktiven Autokorrektur zu Grunde liegen: DoboMed Program [8], Side Shift Program [8], SEAS Program [8],
Klapp`sches Kriechen [2, 11] und Riemenübungen [2, 12]. Jüngere Patienten unter 10 Jahren, die von
aktiven Autokorrekturmaßnahmen profitieren, werden mit Methoden behandelt, die auf der Aktivierung
von Reflexmustern basieren(PEP-Programm [2, 6], PNF [10], Vojta [2, 4], Bobath [4]).
Schlussfolgerung: Verschiedene Therapieverfahren werden in Deutschland zur Behandlung der
idiopathischen Skoliose angewendet, wobei die Schroth-Methode dominierend ist. Aus der Literatur konnte
kein systematisches Vorgehen bei Skoliosepatienten abgeleitete werden. Außerdem wurden keine
Literaturquellen gefunden, die die FED-Methode (Fixation, Elongation, Derotation) beschreiben. Weitere
Veröffentlichungen sollten sich mit der Charakterisierung der die FED-Methode befassen.
Referenzen:
1. Romano, M., Minozzi, S., Bettany‐Saltikov, J., Zaina, F., Chockalingam, N., Kotwicki, T., ... & Negrini, S.
(2012). Exercises for adolescent idiopathic scoliosis. The Cochrane Library.
2. Weiß, H. R. (2003). Die konservative Behandlung der idiopathischen Skoliose durch Krankengymnastik
und Orthesen. Der Orthopäde, 32(2), 146-156.
3. Weiß HR (1995) Die skoliosespezifische Rückenschule nach Schroth – erste Ergebnisse einer
prospektiven Verlaufskontrolle. Z Orthop 133: 114–117)
4. Steffan, K. (2016). Physiotherapie in der idiopathischen Skoliosebehandlung. Manuelle Medizin, 54(2),
89-94.
5. Weiss, H. R. (2011). The method of Katharina Schroth-history, principles and current development.
Scoliosis, 6(1), 1.
6. Weiß HR (2000) Skolioserehabilitation. Qualitätssicherung und Patientenmanagement. Thieme,
Stuttgart New York.
7. Negrini, S., Aulisa, A. G., Aulisa, L., Circo, A. B., de Mauroy, J. C., Durmala, J., ... & Minozzi, S. (2012).
2011 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth.
Scoliosis, 7(1), 1.
8. Fusco, C., Zaina, F., Atanasio, S., Romano, M., Negrini, A., & Negrini, S. (2011). Physical exercises in
the treatment of adolescent idiopathic scoliosis: an updated systematic review. Physiotherapy theory
and practice, 27(1), 80-114.
9. Weiss HR, Hollaender M, Klein R 2006 ADL based scoliosis rehabilitation—The key to an improvement
of timeefficiency? Studies in Health Technology and Informatics 123: 594–598
10. Motow-Czyż, M. (2012). Effective and innovative methods of scoliosis treatment. Społeczeństwo i
Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, (1), 375-388.
11. Klapp R (1905) Funktionelle Behandlung der Skoliose. Fischer: Jena.
12. Oldevig J (1910) Ein neues Gerät und neue Übungen der Schwedischen Heilgymnastik zur
Behandlung von Rückgrats-Verkrümmungen. Berlin
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Background: Scoliosis is a three-dimensional deformity of the spine. When scoliosis develops between 10 years of age
until the end of growth, it is called adolescent idiopathic scoliosis (AIS) [1].
The aim of a literature research is to develop an overview of applied treatment methods of AIS especially in Germany.
Method: The narrative literature research was conducted in November and December 2016. The databases were
searched with the language limitations English and German: Pubmed/ Medline, Cochrane Library and PEDro. The
Selection criteria includes: conservative treatments (except braces) and physical exercises.
Results:
Primarily, the Schroth-Method, a three-dimensional scoliosis treatment, is used in Germany [1, 2, 3, 4, 5]. Therefore it
also exists an inpatient setting concept [2, 6, 7, 8]. The goal of the Schroth method is the correction of the pathological
posture and to teach the patient to consciously maintain the correct posture in daily living activities [8]. Furthermore,
other therapies, which include autocorrection units are applied, such as DoboMed Program [8], Side Shift Program [8],
SEAS Program [8], Klapp Kriechen [2, 9] und Riemenübungen [2, 10]. In case the patients are younger than 10 years,
they are commonly treated with concepts, which are based on reflex patterns (e.g. PEP-Programm [2, 6], PNF [11],
Vojta [2, 4], Bobath [4]).
Conclusion: Different conservative treatment methods are applied to treat AIS in Germany. The Schroth-Methode is
primarily used. As a result of the literature research, there is no applied systematic treatment concept for AIS.
Additional, there are no references, which characterized the FED-Method (Fixation, Elongation, Derotation). Thus
further publications should address this issue.
References:
1. Matussek, J. (2013). Erkrankungen der kindlichen Bewegungs-und Halteorgane. In Kinderorthopädie und
Kindertraumatologie (pp. 17-110). Springer Berlin Heidelberg
2. Weiß, H. R. (2003). Die konservative Behandlung der idiopathischen Skoliose durch Krankengymnastik und
Orthesen. Der Orthopäde, 32(2), 146-156.
3. Weiß HR (1995) Die skoliosespezifische Rückenschule nach Schroth – erste Ergebnisse einer prospektiven
Verlaufskontrolle. Z Orthop 133: 114–117)
4. Steffan, K. (2016). Physiotherapie in der idiopathischen Skoliosebehandlung. Manuelle Medizin, 54(2), 89-94.
5. Weiss, H. R. (2011). The method of Katharina Schroth-history, principles and current development. Scoliosis, 6(1),
1.
6. Weiß HR (2000) Skolioserehabilitation. Qualitätssicherung und Patientenmanagement. Thieme, Stuttgart New York.
7. Negrini, S., Aulisa, A. G., Aulisa, L., Circo, A. B., de Mauroy, J. C., Durmala, J., ... & Minozzi, S. (2012). 2011
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1.
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WPŁYW TERAPII SKOJARZONEJ NA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE DOLNEGO
ODCINKA KRĘGOSŁUPA
The impact of combination therapy for pain in lower back
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USK IM.N.BARLICKIEGO W ŁODZI
USK IM.N.BARLICKIEGO W ŁODZI

Kręgosłup stanowi centralną część narządu ruchu i ma do spełnienia trzy
funkcje: ruchową, nośną i ochronną. Zaburzenie tych funkcji powoduje, że człowiek nie jest w stanie
funkcjonować. Zarówno warunki pracy jak i tryb życia współczesnego człowieka to czynniki które powodują
ból, schorzenia, a nawet trwałe uszkodzenie kręgosłupa.
Praca miała na celu zbadanie skuteczności leczenia pacjentów
z zespołem bólowym odcinka L – S kręgosłupa przy wykorzystaniu prądów diadynamicznych z polem
magnetycznym oraz wykorzystaniu ultradźwięków z polem magnetycznym.
Pulsujące pole magnetyczne działa przeciwbólowo, uspakajająco, przeciwobrzękowo, wpływa również na
zwiększenie procesów absorpcji tlenu i oddychania tkankowego, zwiększenie przepływu krwi w
naczyniach tętniczych i w kapilarach oraz przyspieszenie gojenia się ran i złamań.
Przeciwbólowe działanie prądów diadynamicznych wyraża się podwyższeniem progu odczuwania bólu.
Jeśli więc jakiś bodziec w określonym natężeniu powodował ból przed zastosowaniem prądów
diadynamicznych, to zaistniałe pod ich wpływem podwyższenie progu odczuwania bólu czyni ten bodziec
niewystarczającym do wywołania wrażeń bólowych, ponieważ w tej sytuacji jego natężenie jest niższe od
progu odczuwania bólu.
Działanie biofizyczne ultradźwięków jest działaniem kompleksowym. Działanie biologiczne jest wypadkową
działania cieplnego, mechanicznego i fizykochemicznego ultradźwięków. Składa się z miejscowego
pierwotnego działania ultradźwięków i wtórnego, ogólnego działania, które jest następstwem działania
mechanizmów nerwowo – humoralnych i ośrodkowych mechanizmów wyrównawczych. Powstające ciepło
rozszerza naczynia krwionośne w tkankach, rozluźnia mięśnie. Ultradźwięki powodują zmiany stanu
koloidalnego białek, zwiększają rozciągliwość włókien kolagenowych, przyspieszają gojenie się ran i
działają przeciwbólowo.
Badania zostały przeprowadzone w Zakładzie Rehabilitacji USK im. N.Barlickiego w Łodzi u pacjentów z
kolejki chorych oczekujących NFZ.
Badaniem objęto 60 pacjentów podzielonych losowo na dwie grupy. Pierwsza grupa A została poddana
zabiegom przeciwbólowym prądami Bernarda z polem magnetycznym, a grupa druga B zabiegom
przeciwbólowymi ultradźwiękami z polem magnetycznym. U wszystkich pacjentów wdrożono jednakową
kinezyterapię.
Badania zaprezentowane w pracy dowodzą pozytywny wpływ zarówno
magnetoterapii skojarzonej z ultradźwiękami, jak również magnetoterapii skojarzonej z prądami
diadynamicznymi na dolegliwości bólowe i wydolność czynnościową pacjentów z zespołem bólowym
kręgosłupa L – S. Kinezyterapia jest tu nieodłącznym elementem podczas stosowania zarówno jednej jak i
drugiej metody.
Zastosowanie magnetoterapii skojarzonej z ultradźwiękami jest skuteczniejszą
metodą prowadząca do polepszenia aktywności ruchowej pacjenta.
Leczenie bólów kręgosłupa musi być kompleksowe i wynika z istoty choroby oraz powikłań jakie jej
towarzyszą. Edukacja zdrowotna jest elementem niezbędnym dla skutecznego wdrożenia profilaktyki i
aktywnego trybu życia.
The spine is a central part of the musculoskeletal system and has to meet three
functions: movement, supporting and protective. The disturbance of these features makes the man not being able to
function. Both the working conditions and the lifestyle of a modern man are the factors that cause pain, illnesses and
even permanent damage of the spine.
The work was designed to assess the treatment efficacy of patients with pain syndrome in a L - S part of the
spine using diadynamic currents with the magnetic field and the use of ultrasound with the magnetic field.
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The pulsating magnetic field functions as analgesic, sedative, anti-oedematous, it has an effect on the
processes of increasing oxygen utilization and tissue respiration, increasing blood flow in arteries and capillaries and
accelerating the healing of wounds and fractures.
Analgesic effect of diadynamic currents is to increase the threshold of pain perception. So if a stimulus in a particular
intensity caused pain before applying diadynamic currents, the increase threshold of pain perception makes this
stimulus being insufficient to induce sensations of pain, because in this situation, its intensity is lower than the
threshold of pain perception.
Biophysical effects of ultrasound is a complex process. The biological effect
is a result of thermal, mechanical and physico-chemical effects of ultrasounds. It consist of local primary action of
ultrasounds and a secondary general operation, which is the consequence of the functioning of neuro - humoral and
central compensatory mechanisms.
The heat dilates the blood vessels in tissues, relaxes muscles. Ultrasounds cause changes in the colloidal state of
proteins, increase the extensibility of collagen fibers, accelerate wound healing and have an analgesic effect.
The researches were conducted in a rehabilitation center in USK imN.Barlickiego w Łodzi the queue of
patients waiting NFZ.
60 patients divided into two groups took part in this reaserch. The first group A was treated by Bernard analgesic
currents with the magnetic field, and the other group B by analgesic ultrasounds of the magnetic field.

The research presented in the work shows a positive impact of magnetic
therapy combined with ultrasounds, as well as magnetic therapy associated with diadynamic currents on pain and
functional capacity of patients with back pain syndrome L - S. Exercise therapy is an integral part while using the first
and the second method.
The use of magnetic therapy combined with ultrasounds is a more effective
method which leads to the improvement of patient's physical activity.

The treatment of back pain must be comprehensive and it results from the nature of the disease and the
complications that it causes.
Health education is crucial to the successful implementation of prevention and active lifestyle.
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Ocena neuromotoryczna dzieci w wieku 4-6 lat ze stwierdzonymi zaburzeniami
psychoruchowymi za pomocą metody Sally Goddard.
Neuromotorical assessment of children aged 4-6 with psychomotor disorders by the Sally Goddard method.
Pecuch Anna,
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, Wrocław
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, Wrocław
Małgorzata, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, Wrocław

Kołcz-Trzęsicka Anna,
Paprocka-Borowicz

Najczęstsze problemy ruchowe występujące u dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi dotyczą czucia
głębokiego i aspektów równoważnych. Jednym ze sposobów określenia dojrzałości neuromotorycznej
dziecka jest badanie występowania u niego przetrwałych odruchów prymitywnych (noworodkowych).
Celem pracy była ocena integracji odruchów pierwotnych u dzieci w wieku 4-6 lat ze stwierdzonymi
zaburzeniami psychoruchowymi oraz ich możliwości kontroli równowagi i umiejętności ruchowych.
Badaniami została objęta grupa 75 dzieci ze stwierdzonymi problemami zdrowotnymi związanymi z ich
rozwojem, będących pod opieką terapeutyczną Fundacji „Promyk Słońca” Centrum DiagnostycznoRehabilitacyjne we Wrocławiu. Grupa została podzielona ze względu na wiek na trzy, równe podgrupy: Iczterolatków, II-pięciolatków i III-sześciolatków. Osiągane wyniki analizowane były także według podziału
międzypłciowego (grupa A i B). Ocenę sprawności psychoruchowej dzieci z grupy badanej dokonano za
pomocą zestawu testów INPP.
Otrzymane wyniki świadczące o występowaniu umiarkowanych, znacznych lub całkowitych deficytach
równoważnych najliczniej osiągane były przez dzieci w próbie Romberga z zamkniętymi oczami, teście
przeciwnego palca i kciuka oraz teście wykazującym TOB w pozycji wyprostnej.
Wczesne i kompleksowe diagnozowanie psychomotoryczne dzieci oraz podejmowanie odpowiednich
kroków terapeutycznych konieczne jest dla wszystkie dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi
The most common motoric problems faced by children with psychomotor disorders refer to the proprioception and the
balance aspects. One of the methods of testing the neuromotor maturity of the child is examining the presence of
persistent primitive (characteristic of new-born children) reflexes in the child. The main aim of this study was to
evaluate the primary reflexes integration in the children aged 4-6 with psychomotor disorders and also their control of
balance and motor skills. The research involved the examination of 75 children with diagnosed medical problems
concerning their development, under the care therapeuthic Foundation ,,Promyk Słońca” Diagnostic and Rehabilitation
Center in Wroclaw. This group was divided on the age basis into three equal subgroups comprising children aged 4, 5
and 6. The results were also analysed on the basis of sex (group A and B). The psychomotor skills of the children from
the analysed group were evaluated with the INPP test set. The results showing the existence of moderate, significant
or full balance deficits were most common in the case of children in the Romberg’s test with closed eyes, the opposite
finger and thumb test as well as in the test that showed the tonic labyrinthine reflex in the straight position. The early
and comprehensive psychomotor diagnosis of children and the application of proper therapeutic measures is crucial
for all children with psychomotor disorders.
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Doktor Kazimierz Dłuski prekursorem metody klimatyczno-higieniczno-dietetycznej
leczenia gruźlicy w Polsce

Dr. Kazimierz Dłuski precursor methods of climate and hygienic-dietary treatment of tuberculosis in Poland
Pleśniak Angelika,
Katedra Historii Kultury Fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski
Jandziś Sławomir,
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Zaborniak Stanisław,
Katedra Historii Kultury Fizycznej, Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski
Instytut Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
Puszczałowska-Lizis Ewa,

Autorzy w oparciu o materiały źródłowe znajdujące się w Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego,
prasy codziennej, uzdrowiskowej i medycznej doby galicyjskiej, a także jednodniówek i broszur
reklamowych dotyczących polskich uzdrowisk przedstawili działalność dr Kazimierza Dłuskiego na rzecz
rozwoju leczenia ftyzjatrii.
Dzięki starannemu wykształceniu, zdobytemu doświadczeniu w pracy z chorymi na gruźlicę, a
także licznym zagranicznym podróżom, zdecydował się otworzyć w 1902 roku ówcześnie
najnowocześniejszy zakład dla piersiowo chorych w Zakopanem, który był pierwszym na ziemiach polskich
sanatorium stosującym metodę klimatyczno- higieniczno- dietetyczną. Została ona opracowana w
Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko) przez dr. Hermana Brehmera. Zakładała leczenie chorych na gruźlicę
w miejscowościach wysokogórskich, poprzez przebywanie na świeżym powietrzu, aktywność fizyczną,
hydroterapię i stosowną dietę.
Po opuszczeniu Zakopanego w latach dwudziestych XX wieku Kazimierz Dłuski wraz z żoną
Bronisławą otworzył prewentorium przeciwgruźlicze w Aninie.
Słowa kluczowe: historia medycyny, medycyna fizykalna, gruźlica

The authors analyzed the source materials contained in the Tatra’s Mountain Museum im. Tytusa Chałubińskiego,
newspapers, spa and medical magazines from the Galician time, as well brochures concerning the Polish spas,
presented the activities of Dr. Kazimierz Dłuski for the development of tuberculosis treatment.
Thanks to good education, gained experience in working with patients with tuberculosis, as well as numerous foreign
travels, he decided to open in 1902 modern plant for tuberculosis patients in Zakopane, which was the first spa that
uses the climate - hygiene and diet method. It was developed in Görbersdorf (today Sokołowsko) by Dr. Herman
Brehmer. This metod assumed the treatment of tuberculosis patients in the high mountain villages, by being outdoors,
exercises, hydrotherapy and an appropriate diet.
After leaving Zakopane in the twenties of the twentieth century Kazimierz Dłuski with his wife, Bronislava
opens preventorium tuberculosis in Anin.
Key words: history of medicine, physical medicine, tuberculosis
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ZASTOSOWANIE GŁEBOKIEJ OSCYLACJI (DEEP OSCYLLATION) W PROCESIE
GOJENIA SIĘ RAN I TWORZENIA SIĘ TKANKI BLIZNOWATEJ

APPLICATION OF DEEP OSCILLATION (DEEP OSCYLLATION) In the process of wound healing and the formation
of scar tissue
Pogorzelska Justyna,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zmyślna Anna,
Świętokrzyskie Centrum Pediatrii Kielce
Zaglaniczny Dominik,
Gabinet Rehabilitacji Funkcjonalnej w Gdańsku, Polska
Michalska Agata,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kiebzak Wojciech,

Wstęp: Wszystkie uszkodzenia naruszające ciągłość skóry i tkanek poniżej leżących, prowadzą do
powstania rany. Gojenie rany jest dynamicznym i kompleksowym procesem, który optymalnie prowadzi do
przywrócenia anatomicznej ciągłości i funkcjonalności tkanek. Ostateczne rezultaty różnią się jednak w
zależności od uszkodzonej tkanki, rodzaju urazu, czynników genetycznych, a także obecności choroby
ogólnoustrojowej. Zmiany w typowej reakcji gojenia mogą powodować powstawanie patologicznej blizny.
To, kiedy i jak zadbamy o kondycję tworzącej się tkanki bliznowatej będzie miało odzwierciedlenie w jej
strukturze i wyglądzie. Wdrożenie postępowania leczniczo-terapeutycznego może wpłynąć na kondycję
tworzącej się tkanki bliznowatej, modulując jej strukturę i wygląd. Jego istotną zasadą jest podjęcie
działań terapeutycznych w sytuacji kiedy tkanka jest jeszcze niedojrzała. Do metod terapeutycznych,
których zadaniem jest nie tylko usprawnianie już istniejącej blizny, ale działanie we wczesnym etapie jej
tworzenia jest głęboka oscylacja. Głęboka Oscylacja jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą, która opiera
się na działaniu na tkanki przerywanego pola elektrostatycznego, wytwarzanego za pomocą aparatu
pomiędzy aplikatorem, a tkankami pacjenta.
Cel pracy: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na znaczenie zastosowania głebokiej oscylacji we wczesnym
etapie gojenia się ran i jej rola w procesie tworzenia się tkanki bliznowatej w oparciu o własny materiał
badawczy.
Materiał i metody: Przeprowadzono obserwację skuteczności stosowania Głębokiej Oscylacji u pacjentów
w procesie tworzenia się tkanki bliznowatej w dwóch ośrodkach: w Gdańsku i Kielcach. GO wykonano u 5
pacjentów (dzieci i dorośli) po oparzeniu i zabiegach chirurgicznych i zastosowano ją jako pierwszą i
jedyną formę leczenia. Parametry zabiegów oraz czas i częstotliwość zostały dobrane zgodnie z
założeniami pracy na ranie i tkance bliznowatej.
Wnioski
1. Głęboką Oscylację można wdrożyć już we wczesnym stadium choroby, stymulując procesy
regeneracyjne, co ma istotne znaczenie w przypadku trudno gojących się ran jak i w leczeniu bliznowców.
2. Stosowanie systemu głębokiej oscylacji, prowadzi do znacznego przyspieszenia procesu gojenia się
uszkodzonych tkanek, pozwalając na szybsze i skuteczniejsze usprawnianie pacjenta.
Introduction: Any damages in skin structure and tissues beneath the skin result in wound formation. Wound healing is
a dynamic and complex process which optimally leads to restoration of anatomical continuity and functions of tissues.
Final results, however, are different depending on the damaged tissue, the type of wound, genetic factors and the
presence of systemic disease. Changes in typical healing process may cause formation of pathological scare. When
and how a person takes care of the scar tissue will influence its structure and appearance. (The implementation of
healing-therapeutic strategy may influence the condition of scar tissue and modify its structure and appearance.) It is
essential to apply therapeutic measures when scar tissue is still immature. Deep oscillation is one of the therapeutic
methods aimed not only at improving a scar, but also at producing an effect in the early stage of its formation. Deep
oscillation is a non-invasive and painless method characterized by an intermittent electrostatic field, which is built up
between the hand applicator and the tissue of the patient.
Research purpose: The aim of the study is to draw attention to the importance of deep oscillation in the early stage of
wound healing and its effect on the formation of scar tissue, based on the author’s own research material.
Research material and methods: The observation of the efficiency of deep oscillation method applied in patients during
the process of forming scar tissue, in two centres: in Gdańsk and in Kielce has been conducted. Deep oscillation was
applied in 5 patients (children and adults) in treatment of burns and postoperative wounds. It was applied as the first
and the only one form of treatment. The parameters, time and frequencies of the therapy were selected according to
the rules of wound and scar tissue treatment.
Conclusions
1. Deep oscillation may be applied at the very early stage and the regeneration process can be accelerated
considerably. These are important for the treatment of slow-healing wounds and keloids.
2. Deep oscillation therapy accelerates healing of damaged tissues and enables faster and more effective recovery.
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Aktualne miejsce kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłego zatrzymania krążenia
u pacjentów ze skurczową przewlekłą niewydolnością serca.

Current position of implantable cardioverter defibrillator in the prevention of sudden cardiac arrest in patients with
systolic chronic heart failure.
Rogowicz Daniel,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wołowiec Łukasz,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2016 roku dotyczące diagnostyki i leczenia
ostrej i przewlekłej niewydolności serca zalecają u chorych z przewlekłą skurczową niewydolnością serca
implantację kardiowertera-defibrylatora (ICD) w prewencji pierwotnej lub wtórnej nagłego zgonu
sercowego (NZK). Wszczepienie ICD w prewencji pierwotnej NZK zaleca się u chorych z objawową
niewydolnością serca (etiologia niedokrwienna lub kardiomiopatia rozstrzeniowa) w II–III klasie wg NYHA
oraz frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 35% mimo przynajmniej 3-miesięcznej optymalnej
farmakoterapii, u których przewiduje się ponad roczny okres przeżycia w dobrym stanie. Prewencja wtórna
NZK polega na implantacji ICD u chorych po przebytym epizodzie komorowych zburzeń rytmu
prowadzących do niestabilności hemodynamicznej, u których przewiduje się przynajmniej roczny okres
przeżycia w dobrym stanie. Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora u osób z niewydolności serca na tle
niedokrwiennym niezaprzeczalnie zmniejsza ryzyko nagłej śmierci sercowej i poprawia przeżycie. Badanie
DANISH z 2016r. wzbudziło wiele kontrowersji na temat wszczepiania ICD u osób z niewydolnością serca
o etiologii nieniedokrwiennej. Wykazano w nim, że profilaktyczna implantacja ICD, u chorych z
niewydolnością serca nie spowodowaną chorobą wieńcową, nie wiązała się z istotną redukcją zgonu z
jakiejkolwiek przyczyny. Praca ma na celu przedstawienie aktualnego miejsce kardiowertera-defibrylatora
w prewencji nagłego zatrzymania krążenia u pacjentów ze skurczową przewlekłą niewydolnością serca.
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Kwalifikacja do uprawiania sportu z punktu widzenia kardiologa.
Qualification for sport from a cardiologist point of view.
Rogowicz Daniel,
Wołowiec Łukasz,

II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W dzisiejszych czasach uprawianie sportu staje cię coraz popularniejsze. Dzieje się tak na skutek szeroko
prowadzonych dział promujących aktywny tryb życia. Powszechna wiedza na temat redukcji ryzyko
wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, nowotworów osteoporozy poprzez regularną
aktywność fizyczną sprzyja uprawianiu sportu zarówno poprzez osoby zdrowe jak i chore. Aktywność
fizyczna jest również jednym z podstawowych elementów procesu terapeutycznego u osób z chorobami
sercowo-naczyniowymi oraz cukrzycą. Zawodowi sportowcy są zobowiązani do wykonania
obowiązkowego badania lekarskiego przed rozpoczęciem uprawiania sportu oraz okresowo w jego trakcie.
Obejmuje ono badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz EKG. Amatorzy przed udziałem w zawodach
sportowych najczęściej składają tylko deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w
zawodach. Praca ma na celu przybliż zasady kwalifikacji do uprawiania sportu zarówno na poziomie
amatorskim jak i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych.
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Rola wysiłku fizycznego u osób chorych na cukrzycę obciążonych chorobą
niedokrwienną serca

The role of physical effort in patients with diabetes burdened with ischemic heart disease.
Rogowicz Daniel,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Banach Joanna,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wołowiec Łukasz,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sinkiewicz Władysław,

Świata Organizacja Zdrowia uznała cukrzycę za jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego.
Według raportu WHO z 2016 roku chorobowość na cukrzycę od 3 dekad stale zwiększa się. W 2014 r.
liczba chorych na cukrzycę wyniosła 422 miliony, dla porównania w 1980 r. wynosiła ona 108 milionów.
Globalna chorobowość na cukrzycę uległa zwiększeniu z 4,7% w 1980 r. do 8,5% w 2014 r. Często
występowanie cukrzycy typu 2 wiąże się z niewłaściwym stylem życia, w przebiegu którego obserwuje się
nieprawidłową dietę oraz brak aktywności fizycznej, co prowadzi do zespołu metabolicznego i
jednocześnie stanowi silny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Chorzy na cukrzycę mają
trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych niż osoby zdrowe.
Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu 2.
Ponadto odgrywa istotną rolę leczeniu cukrzycy oraz chorób sercowo-naczyniowych, dlatego zalecana jest
zarówno przez towarzystwa kardiologiczne jak i diabetologiczne. Należy jednak pamiętać, że
niekontrolowany wysiłek fizyczny zwiększa ryzyko nagłego zgonu sercowego, a najczęstszą jego
przyczyną w populacji ogólnej jest miażdżyca tętnic wieńcowych. serca Wysiłek fizyczny u osób chorych
na cukrzycę może przyczyniać się zarówno do hipoglikemii jak i hiperglikemii, co może zwiększać ryzyko
powikłań w przebiegu tej choroby.
Celem pracy jest przedstawienie roli właściwego wysiłku fizycznego u osób chorych na cukrzycę
obciążonych chorobą niedokrwienną serca.
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Hipoglikemia a ryzyko sercowo-naczyniowe w aspekcie nowych metod leczenia cukrzycy.
Hypoglycemia and cardiovascular risk in terms of new treatment methods in diabetes.
Rogowicz Daniel,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Banach Joanna,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wołowiec Łukasz,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sinkiewicz Władysław,

Zgodnie z definicją WHO cukrzyca „jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się
hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w
cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów,
szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych”. Zła kontrola glikemii przyczynia się do
rozwoju powikłań mikroangiopatycznych oraz makroangiopatycznch. Niekorzystne oddziaływanie na
naczynia krwionośne w trakcie rozwoju i progresji źle kontrolowanej cukrzycy stanowi poważny czynnik
ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Cukrzyca wiąże się z trzykrotnie wyższym ryzykiem wystąpienia
chorób sercowo-naczyniowych. Najczęstszą przyczyną umieralności wśród chorych na cukrzycę są
choroby układu krążenia, które stanowią przyczynę ponad połowy zgonów.
Z jednej strony za pomocą nowoczesnych metod leczenia oraz monitorowania glikemii (analogi insulin
ludzkich, nowe doustne leki, pompy insulinowe, ciągły monitoring glikemii) próbuje się zapobiegać
niekorzystnemu oddziaływaniu przewlekłej hiperglikemii na organizm człowieka poprzez dążenie do
normoglikemii, z drugiej zaś zapomina się, iż intensywne leczenie cukrzycy może zwiększać ryzyko
hipoglikemii. Doniesienia z ostatnich lat ukazują, że hipoglikemia u osób chorych na cukrzycę stanowi
istotny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego i może prowadzić do udaru mózgu, zaburzeń rytmu serca,
niedokrwienia mięśnia sercowego lub nagłej śmierci sercowej. Ponadto chorzy z cukrzycą i istniejącą
chorobą wieńcową są bardziej narażeni na niekorzystne oddziaływanie hipoglikemii. Nowoczesne metody
leczenia cukrzycy opierają się na indywidualizacji terapii w celu osiągnięcia normoglikemii przy
jednoczesnym ograniczeniu liczby epizodów hipoglikemii.
Celem pracy jest podkreślenie roli hipoglikemii jako istotnego czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego,
która może występować ze zwiększoną częstością przy zastosowaniu intensywnych metod leczenia
cukrzycy.
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Ocena skuteczności masażu klasycznego u pacjentów w starszym wieku z chorobą
zwyrodnieniową kręgosłupa.

An assessment of the effectiveness of classic massage in elderly patients suffering with the spinal degenerative
disease.
Rzepka Alicja,
Klinika Rehabilitacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Bydgoszcz
Radziszewski Krzysztof,
Klinika Rehabilitacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Bydgoszcz
Fielek Dariusz,
Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp zo.o

Wstęp. Według danych udostępnionych przez Komisję Europejską do 2025 roku ponad 20%
Europejczyków będzie w wieku powyżej 65 lat. Wiązać się to będzie z występowaniem chorób, między
innymi choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa która prowadzi do m.in. dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Podstawę terapii w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa stanowi leczenie zachowawcze, w tym masaż
klasyczny.
Cel pracy. Celem pracy było ocena skuteczności masażu klasycznego pacjentów w starszym wieku z
chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa prowadzonej w warunkach uzdrowiskowych przez okres 21–oraz 28–
dni.
Materiał i metodyka. Badania zostały przeprowadzone w grupie 91 pacjentów po 60 roku życia
przebywających w Uzdrowisku „Solanki” Inowrocław Spółka z o.o. Jedna grupa uczestniczyła w terapii 21–
dniowej (46 osób), a druga w terapii 28–dniowej (45 osób). W terapii 21–dniowej badania przeprowadzono
dwukrotnie– w pierwszym i ostatnim dniu terapii. W terapii 28–dniowej, w pierwszym i ostatnim dniu, a
dodatkowo w 21 dniu terapii. Ocenie poddano dolegliwości bólowe kręgosłupa (VAS) oraz ruchomość
kręgosłupa. Badani objęci zostali także Całościową Oceną Geriatryczną (COG).
Wyniki. W badaniu skalami wchodzącymi w skład COG nie stwierdzono istotnych różnic między
pacjentami. W grupie I najbardziej bolesny okazał się ruch zgięcia bocznego, w grupie II ruch wyprostu
oraz zgięcia. Największą poprawę w zakresie ruchomości mierzonej metodą standardową stwierdzono
zarówno w grupie I, jak i II dla ruchu zgięcia. Nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania
zaburzeń napięcia mięśniowego po terapii 21-oraz 28-dniowej.
Wnioski.
1. Masaż klasyczny okazał się zabiegiem skutecznym w rehabilitacji osób starszych z chorobą
zwyrodnieniową kręgosłupa.
2. W następstwie 21- dniowego oraz 28-dniowego turnusu rehabilitacji uzyskano istotną poprawę
ruchomości kręgosłupa oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych.
3. Nie stwierdzono istotnej różnicy uzyskanych efektów terapeutycznych między 21 dniowym a 28
dniowym turnusem rehabilitacji.
Introduction. The European Commision estimates that by 2025 more than 20% of Europeans will be at least 65 years
old. This will mean a decrease in health and increase in the number of patients with chronic diseases, like spinal
degenerative disease. It leads, among others, for low back pain. The basis of treatment for the spinal degenerative
disease is a non-pharmacological treatment.
Aim. The aim of the study was to effectiveness of classical massage in elderly patients with the spinal degenerative
disease to conducted the physiotherapy under the health resort for 21-and 28-days.
Materials and methods. The study was carried out on 91 patients who were 60 years old and suffering from spinal
degenerative disease. They were all undergoing treatment in the “Solanki” health resort Inowrocław. The patients
underwent a 21-day therapy (46 patients) and a 28-day therapy (45 patients) which consisted of a full set of the
physiotherapy procedures. The study was conducted twice: on the 1st and 21st day of treatment on the 21-day
therapy and the 28-day therapy was conducted thrice: on the 1st, 21 st and the 28 st day of the treatment. The
assessed elements were: spinal pain on the VAS scale, mobility of the lumbar spine and the comprehensive geriatric
assessment.
Results. In the comprehensive geriatric assessment it was no significant difference between patients. In the first group,
the most painful was the movement of lateral flexion, in the second group extension and flexion. The greatest
improvement in the mobility measured by the standard method was in both group for the flexion. During the therapy no
significant change was observed in the frequency limitations, tensions selected muscles after treatment with 21 and
28-day.
Conclusions
1. The classical massage was effective treatment in the elderly patients with the degenerative spinal disease.
2. The 21-day therapy of patients with the degenerative spinal disease of the spine leads to a lessening of pain and
increase in the mobility of the spine than 28-day therapy.
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Postoperative physiotherapy treatment following lung cancer surgeries to improve exercise capacity, health related
quality of life, and reduce further complications: A systematic review
Shareef Ravaah,
INTI International University
Swaminathan Narasimman,
INTI International University
In developed countries, cancer has been found to be the leading cause of death, while in developing countries, cancer
is the second leading cause of death. The global burden of cancer is increasing especially in developing countries due
to an increased popularity of a lifestyle that is associated with cancer such as smoking, lack of physical activity, and
poor dietary habits. Population aging and growth is also one of the risk factors, that however cannot be controlled or
modified.

Lung cancer and its treatments has significant detrimental effects on the exercise capacity. Patients with lung cancer
have decreased exercise capacity, which may be due to the tumors in the lung interfering with the mechanics of lung
and gaseous exchange. People with lung cancer can also adopt a sedentary lifestyle, due to dyspnoea and fatigue,
which can further contribute to the cardiovascular deconditioning. Treatments for lung cancer can also affect the
exercise capacity. Compared with the pre-operative values, the VO2 peak has been shown to be reduced by 13%
following lobectomy, and 28% following pneumonectomy. Furthermore, the functional loss of workload varies from 0%
to 12%, and from 15% to 42% after lobectomy and pneumonectomy respectively. Research has also found that
greatest loss of VO2 max is associated with resection of Left Upper Lobe. Another research which compared the
deterioration of physical activity levels following surgically and non-surgically treated NSCLC showed that patients who
underwent surgical treatment had decreased physical activity levels, which was inversely proportional to depression,
pain, and loss of appetite. Patients who underwent non-surgical treatment did not experience a decrease in physical
activity, however showed decreased functional capacity, fatigue, and dyspnea.

Physiotherapists play an important role in cancer treatment. For instance, exercise programs, and hydrotherapy has
shown to help manage arthralgia. Furthermore, breathing techniques such as pursed lip breathing, diaphragmatic
breathing, pacing, positioning has been proven to reduce breathlessness, while mild to moderate intensity aerobic
exercise and targeted strengthening exercises can help manage cancer related fatigue which is a complex, yet one of
the most common symptoms experienced by cancer patients. The UK Department of health recommends that adults
undergo a minimum of 150 minutes of physical activity of moderate intensity, and strengthening exercises at least 2
days per week.

Results of data analysis obtained from this study has the potential to contribute to physiotherapists knowledge in the
postoperative management of patients following cancer surgeries during the perioperative, and the postoperative
stages.
Results of this Systematic Review can also increase use of identified interventions among physiotherapists for treating
patients in the long term following cancer surgeries, and thus improve the quality of life in such patients.
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Nordic Walking w prewencji upadków u osób starszych.
Nordic Walking in the prevention of falls in the elderly.
Staszczak-Gawełda Izabela,
Podsiadło Szymon,
Stożek Joanna,
Żak Marek,

Studia doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Studia doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Zakład Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie

Upadki osób starszych oraz ich następstwa stają się coraz większym problemem medycznym, społecznym
i ekonomicznym. Są też główną przyczyną urazów prowadzących do śmierci wśród osób starszych. Znane
są czynniki ryzyka upadków, których prawdopodobieństwo wystąpienia można zmniejszyć poprzez
właściwie zaprojektowany program usprawniania. A zatem, ważne jest poszukiwanie interwencji, która
będzie skuteczna, bezpieczna, tania oraz akceptowalna przez osoby starsze. Celem pracy jest
przedstawienie dowodów naukowych wskazujących na zasadność wprowadzania marszu Nordic Walking i
ćwiczeń z użyciem kijków do kompleksowych programów profilaktyki upadków osób starszych. W pracy
wykorzystano informacje zawarte w dostępnej literaturze oraz doświadczenia własne z badań
prowadzonych w tej tematyce. Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że NW w istotny sposób wpływa na
elementy sprawności fizycznej (siła, równowaga, wytrzymałość tlenowa, szybkość chodu, zwinność), które
są istotnymi determinantami upadków u osób starszych. Wśród chorób układu nerwowego to chorobie
Parkinsona najczęściej towarzyszą upadki, a badania jednoznacznie wskazują, że marsz z kijkami
poprawia u tych chorych funkcje ruchowe. NW wpływa również pozytywnie na takie czynniki ryzyka
upadków jak lęk i depresja. Ponadto dzięki używaniu kijków dochodzi do rozszerzenia płaszczyzny
czworoboku podparcia, co zwiększa stabilizację i bezpieczeństwo ćwiczących, zmniejszając obawę przed
upadkiem. W ocenie osób uprawiających NW jest to bezpieczna, skuteczna i łatwa do nauczenia się forma
aktywności fizycznej. Badania wskazują na celowość wdrażania NW do programów prewencji upadków
osób starszych, a także na potrzebę prowadzenia dalszych badań w tej dziedzinie.
Słowa kluczowe: Nordic Walking, profilaktyka upadków, osoby starsze.
Falls of the elderly and their consequences have become a growing medical, social and economic problem. The key
factors for falls-risk are commonly recognised, being also deemed the main cause of injuries leading to death among
the elderly. This hazard may effectively be reduced through a pragmatically designed rehabilitation programme. It is
therefore essential to develop specific ways of addressing the problem that would be effective, safe, cheap, and at the
same time acceptable to the elderly. The present paper aimed to present scientific evidence to highlight overall
feasibility of including Nordic Walking (NW) and some select exercises with poles into comprehensively designed
programmes for falls prevention in the elderly. The study is based on the review of the literature and own research into
in the area. The literature reveals that NW has a significant impact on the elements of individual physical fitness
(strength, balance, aerobic endurance, gait speed, agility), which are the essential determinants of falls in the elderly.
Comparing various diseases of the nervous system, one can notice that falls usually accompany the Parkinson’s
disease. NW also mitigates such risk factors as anxiety or depression. Furthermore, using poles helps one to widen
the support quadrangle plane, while at the same time improving balance and safety of the NW followers, thereby
appreciably reducing the fear of falling. In the view shared by NW enthusiasts, it is safe, effective, and easy to learn
form of physical activity. The results yielded by published research corroborate overall usefulness of incorporating NW
into the falls prevention programmes developed for the elderly, as well as highlight the need to pursue further in-depth
studies in this area.

Key words: Nordic Walking, falls prevention, elderly persons
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Ocena wpływu 8-tygodniowego programu ćwiczeń Nordic Walking na chód i równowagę
u kobiet po 60 roku życia.

Assessment of the effect of 8-week Nordic Walking exercise program on gait and balance in women over the age of 60.
Staszczak-Gawełda Izabela,
Studia doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Podsiadło Szymon,
Studia doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Stożek Joanna,
Zakład Rehabilitacji w Neurologii i Psychiatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania
Żak Marek,

Fizycznego w Krakowie
Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, Akademia Wychowania
Fizycznego w Krakowie

Wstęp: Marsz z kijkami to jedna z najbardziej naturalnych form aktywności fizycznej, szczególnie polecana
dla osób starszych ze względu na bezpieczeństwo stosowania oraz ruch na świeżym powietrzu. Ponadto
kijek do Nordic Walking okazuje się być ciekawym i użytecznym przyborem ćwiczebnym. Celem pracy jest
ocena wpływu 8-tygodniowego treningu Nordic Walking składającego się z marszu nordyckiego i ćwiczeń
z użyciem kijków na chód i równowagę kobiet po 60 roku życia.
Materiał i Metody: Badaniom poddano 46 kobiet w wieku 68,2±5,6 lat. Badane zostały podzielone na dwie
grupy.: grupę eksperymentalną (26 kobiet), grupę kontrolną (20 kobiet). Grupa eksperymentalna
uczestniczyła w 8-tygodniowym programie treningu Nordic Walking, z częstotliwością 2 razy w tygodniu,
po 60 minut. Trening obejmował marsz techniką Nordic Walking (M) oraz ćwiczenia z kijkami (ĆW) w
sekwencji ĆW-M-ĆW-M-ĆW. Grupa kontrolna w czasie 8 badanych tygodni nie miała zastosowanej żadnej
interwencji. Kobiety zostały zbadane dwukrotnie, przed i po 8 obserwowanych tygodniach za pomocą:
Testu Wstań i Idź – wersji standardowej, cognitive, manual oraz Testu Funkcjonalnego Sięgania.
Wyniki: Porównanie średnich uzyskanych wyników badania pierwszego oraz drugiego w grupie
eksperymentalnej wykazało istotną statystycznie poprawę we wszystkich wersjach testu Wstań i Idź:
standard (p=0,000), cognitive (p=0,000), manual (p=0,000) oraz w Teście Funkcjonalnego Sięgania
(p=0,000). W grupie kontrolnej żaden z badanych parametrów nie uległ istotnej poprawie.
Wnioski: Badanie pilotażowe wskazuje, że 8-tygodniowy trening Nordic Walking w istotny sposób wpływa
na poprawę chodu i równowagi u kobiet po 60 roku życia.
Słowa kluczowe: Nordic Walking, chód, równowaga, osoby starsze
Introduction: Walking with poles is one of recommended forms of physical activity, particularly for the elderly, in view of
overall safety of this outdoor activity. Besides, a Nordic Walking pole appears to be an interesting and useful exercise
equipment. The present study aimed to asses the effects of an 8-week Nordic Walking training program comprised of
walking and exercises with the aid of poles, on gait and balance in women over the age of 60.
Methods: The study covered 46 women (mean aged 68.2±5.6). Women were divided into the two groups: an
experimental group (26 women), control group (20 women). The experimental group participated in an 8-week Nordic
Walking training program, pursued twice weekly for 60 minutes a session. The training comprised walking with poles
(M, and exercises with poles (CW) in the CW-M-CW-M-CW sequence. During that time the control group was free to
take part in any type of intervention. The women were examined twice, before and after the 8-week period, with the
aid of Timed Up and Go Test - the standard, cognitive and manual version, and Functional Reach Test.
Results: Comparing the average of the scores in both groups revealed a statistically significant improvement in all
versions of the Timed Up and Go Test: standard (p = 0.000), cognitive (p = 0.000), manual (p = 0.000), as well as in
Functional Reach Test (p = 0.000). None of the parameters under study improved significantly in the control group.
Conclusions: The 8-week pilot study in Nordic Walking training gave grounds to believe that it may significantly
improve gait and balance in women over 60.
Keywords: Nordic Walking, gait, balance, elderly persons
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Porównanie wyników uzyskiwanych przez niemowlęta zakażone wirusem cytomegalii w
testach Denver oraz TIMP. Związek otrzymywanych wyników z wybranymi czynnikami
ryzyka

Comparison of the results obtained by infants infected with CMV tests Denver and TIMP.
The relationship of the results obtained with selected risk factors
Stępowska Jolanta,
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej Akademia Wychowania Fizycznego
Lenartowicz Nina,

w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Katedra Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji

Pierwotna infekcja wirusem cytomegalii jest najczęstszą infekcją wirusową w wieku
płodowym. Cytomegalowirus może doprowadzić do niedotlenienia płodu, a w konsekwencji do
uszkodzenia OUN.
W związku z tym, że najlepsze efekty w terapii osiąga się przy jej wczesnym rozpoczęciu, niezbędne jest
znalezienie narzędzia, które umożliwi trafne różnicowanie dzieci zakażonych wirusem wymagających
wdrożenia terapii, od tych, których rozwój psychoruchowy pozostaje w normie.
Celem pracy była ocena zależności wyników otrzymywanych przez dzieci
w specjalistycznych testach od czynników ryzyka (wiek urodzeniowy, masa urodzeniowa, wynik
neuroobrazowania mózgu oraz sposób rozwiązania porodu), a także sprawdzenie, czy specjalistyczne
testy dają zgodne wyniki.
Badaniem objęto 24 niemowlęta w wieku do czwartego miesiąca życia z potwierdzonym zakażeniem
wirusem cytomegalii. Wszystkie dzieci były pacjentami na Oddziale Niemowlęcym oraz Oddziale
Neonatologii i Patologii Noworodka w Instytucie „Pomnik – CZD” w Warszawie.
Ocenę poziomu rozwoju psychomotorycznego niemowląt przeprowadzono za pomocą testu Denver,
pozwalającego na ogólną ocenę umiejętności dziecka oraz bardziej szczegółowego testu TIMP.
Wyniki:
Czynniki anamnestyczne analizowane w niniejszej pracy nie mają wpływu na
wyniki testów. Porównanie wyników z obu używanych testów diagnostycznych wskazuje natomiast na
wysoką zbieżność w ich ocenach. Ponadto, z powyższych rozważań można wywnioskować, że test
Denver może być skuteczną metodą przesiewową przed wykonaniem testu TIMP.
Słowa kluczowe:
cytomegalia, TIMP, Denver, rozwój psychomotoryczny, testy niemowlęce
Primary infection with cytomegalovirus is the most common virus infection in gestational age. Cytomegalovirus may
cause embryo’s hypoxia and damage of central nervous system.
Due to the fact that the best results in therapy can be obtained if it is started early, it is very important to find a method
which will allow correct differentiation of infected infants which need to start the therapy and those with typical
development.
The main goal of this work was to estimate the dependence of results obtained by infants in developmental tests and
the risk factors (age of birth, mass in moment of birth, result of neuroimaging of brain and the way of parturition) and
verification of tests compatibility.
24 infants aged to fourth month with confirmed cytomegalovirus infection were included in this study. All infants were
patients in Division of Neonatology and Neonatal Pathology and Infant Department in The Children’s Memorial Health
Institute in Warsaw.
Estimation of motor performance’s level of infants was done using Denver test which allows general estimation of
infants' skills and more detailed TIMP.
Results: Anamnestic factors analyzed in this work have no influence on tests’ results.
Comparison of results from both diagnostic tests shows high coherence. Moreover the Denver test can be an effective
screening method before using the TIMP. In case of bad result it cannot be used as final diagnostic tool in therapeutic
process. The next step in such situation should be an extension of diagnostic by performing TIMP. It was revealed that
good result in Denver test guarantees good result in TIMP
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Trening nordic walking jako narzędzie w walce z nadwagą i otyłością
The nordic walking training as a tool in the fight against overweight and obesity

Strój Ewa,
Golec Joanna,
Balicka-Bom Joanna,

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Katedra Rehabilitacji Klinicznej,
Zakład Rehabilitacji w Traumatologii
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Słowa kluczowe: nordic walking, fizjoterapia
Key words: nordic walking, physiotherapy
Prawidłowa technika marszu podczas treningu nordic walking zapewnia zaangażowanie 90% mięśni ciała.
Wydłużony krok pobudza do pracy większe grupy mięśniowe podczas codziennego spaceru. W większym
stopniu pracują mięśnie stóp, podudzi, ud oraz mięśnie pośladków. Naprzemienne ruchy ramion w
połączeniu z odpychaniem się od podłoża stanowią trening mięśni karku, barków, ramion oraz
przedramion i dłoni. Rotacja wokół pionowej osi ciała wpływa na pracę mięśni brzucha oraz na mięśnie
klatki piersiowej.
Trening nordic walking stanowi skuteczne narzędzie do pracy z pacjentami z nadwagą i otyłością. Za
pomocą kijów można odciążyć kręgosłup, stawy kończyn dolnych oraz asekurować się podczas marszu
lub ćwiczeń, co pozwala uniknąć kontuzjom.
Regularne treningi nordic walking wpływają na redukcję tkanki tłuszczowej, normalizację przemiany materii,
a tym samym na powolny powrót do właściwej masy ciała. Ćwiczenia wpływają na wzmocnienie siły i
wytrzymałości mięśni, poprawę krążenia i dotlenienia całego organizmu, poprawę odporności, koordynacji
i motoryki, ustabilizowanie ciśnienia tętniczego krwi, profilaktykę osteoporozy i chorób stawów oraz
poprawę kondycji fizycznej.
Trening nordic walking jest coraz częściej wykorzystywany w rehabilitacji. Pozwala
na zwiększenie efektywności pracy z pacjentami z nadwagą lub otyłością. Jest to bezpieczny i efektywny
trening dla osób z dodatkowymi schorzeniami np. chorobami układu krążenia oraz układu oddechowego,
po zabiegach operacyjnych lub po uszkodzeniach urazowych kończyn. Modyfikowanie treningu, przez
wprowadzanie dodatkowych elementów takich jak ćwiczenia równoważne czy ćwiczenia oddechowe może
skutecznie zwiększać działanie terapeutyczne o ile forma ćwiczeń zostanie dobrana do konkretnego
przypadku.

-231-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
208

Trening BungyPump Walking jako narzędzie w walce z chorobami metabolicznymi
The training of BungyPump Walking as a tool in the fight against metabolic diseases

Strój Ewa,

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Słowa kluczowe: BungyPump Walking, fizjoterapia
Key words: BungyPump Walking, physiotherapy
Technika marszu BungyPump Walking jest taka sama jak w przypadku Nordic Walking. Opiera się na
fizjologicznym ruchu podczas chodu oraz dodatkowym odpychaniu się od podłoża za pomocą kijków. W
efekcie zwiększa się dynamika marszu oraz płaszczyzna podparcia, a ciało stymulowane jest do
utrzymania prawidłowej postawy.
BungyPump Walking stanowi wielofunkcyjny trening umożliwiający poprawę wytrzymałości, sprawności
ruchowej oraz wpływa na redukcję tkanki tłuszczowej i normalizację przemiany materii. Kije do
BungyPump są zmodyfikowanymi kijkami Nordic Walking. Różnica w budowie polega na wmontowanym
elemencie oporowo-amortyzacyjnym. Dzięki pneumatycznej pracy kijka wymuszana jest praca mięśni
kończyn górnych, obręczy barkowej oraz mięśni posturalnych w odczuwalnie większym stopniu niż w
przypadku kijków Nordic Walking.
Wyniki badań udostępnione m.in. na stronie internetowej producenta kijków BungyPump wykazują, że 30minutowy marsz z kijkami BungyPumpP na platformie o 10o-20o nachyleniu, przy prędkości 6,5km/h,
powoduje zwiększenie zużycia kalorii nawet do 77% - czyli o 48% więcej w porównaniu do swobodnego
marszu oraz o 32% więcej w przypadku marszu Nordic Walking.
Trening BungyPump Walking stanowi znakomitą formę treningu funkcjonalnego, ponieważ łączy ćwiczenia
propriocepcji ze wzmacnianiem mięśni. Jak wiadomo, aktywność fizyczna ma działanie terapeutyczne,
jeżeli forma ćwiczeń ruchowych odpowiednio zostanie dobrana do konkretnego przypadku. Poleca się
wcześniejsze wykonanie odpowiednich badań oraz ustalenie właściwej intensywności treningu.
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Wybrane techniki osteopatii trzewnej w rehabilitacji
Selected techniques of visceral osteopathy in rehabilitation
Strój Ewa,

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Słowa kluczowe: osteopatia, rehabilitacja
Key words: osteopathy, rehabilitation
Manipulacje trzewne są zabiegami manualnymi mającymi na celu likwidację dysfunkcji w obrębie organów
wewnętrznych. Techniki te dzieli się na bezpośrednie polegające na mobilizacji danego narządu
wewnętrznego poprzez określone manewry ręczne oraz techniki pośrednie polegające na delikatnym
ułożeniu ręki terapeuty w celu wyczucia wszelkich niewłaściwych napięć dotyczących spontanicznej
ruchomości jaką posiada każdy narząd. Poprzez manipulacje trzewne odzyskuje się prawidłową
ruchomość, elastyczność i napięcie tkanek wokół danego narządu, co powoduje lepsze jego ukrwienie.
Szereg powiązań między organami wewnętrznymi oraz układem mięśniowo-szkieletowym, naczyniowym i
nerwowym powoduje, że manipulacje wisceralne zostają włączone w kadr globalnego leczenia
osteopatycznego np. w bólach głowy, kręgosłupa, cieśni nadgarstka, łokcia tenisisty czy dolegliwości
kolana, odgrywając często kluczowe znaczenie w leczeniu pacjenta.
Istnieją specyficzne połączenia układu trzewnego z oddalonymi rejonami ciała. Narządy wewnętrzne mogą
powodować napięcie mięśni przykręgosłupowych, dysfunkcje stawów oraz blokady w ruchomości żeber.
Przez bezpośrednie sąsiedztwo narządów i ich powiązania więzadłowe oraz naczyniowe, organy
wewnętrzne mogą pociągać się lub wzajemnie uciskać. Czynniki naczyniowe, takie jak długotrwałe
napięcie mechaniczne tkanek, niekorzystnie wpływa na ukrwienie, odżywienie i dotlenienie, czyli w efekcie
na prawidłowe funkcjonowanie.
Techniki manualne stosowane w terapii trzewnej mają na celu przywrócenie właściwych zależności
pomiędzy funkcją i strukturą organów wewnętrznych oraz układem nerwowym, szkieletowym, mięśniowym
i powięziowym. Stosuje się techniki stymulujące układ naczyniowy, limfatyczny oraz nerwowy. Celem
zabiegów jest rozluźnienie okolicy powięziowej danego narządu oraz zmniejszenie ciśnienia poprzez
wyrównanie napięć leczonej okolicy w ujęciu lokalnym i globalnym.

-233-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
210

Ukształtowanie stóp dzieci w wieku przedszkolnym
The development of preschool children feet
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu,
Instytut Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, studia doktoranckie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu, Instytut
Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Szczepanowska-Wołowiec Beata,
Sztandera Paulina,
Kotela Ireneusz,

Wstęp. Bardzo ważny w kształtowaniu stopy jest wiek przedszkolny i wczesnoszkolny. Celem pracy była
ocena ukształtowania się stóp dzieci w wieku przedszkolnym.
Materiał i metody. Przebadano 29 dzieci w wieku przedszkolnym, 14 chłopców i 15 dziewcząt. Dzieciom
oznaczono masę ciała i wysokość ciała, a następnie obliczono BMI, następnie wykonano zdjęcie stóp
dzieci za pomocą podoscanu. Oznaczono podstawowe parametry morfologiczne stóp.
Wyniki. Średnia długość stopy lewej wynosi 171,27 mm. , prawej wynosi 171,1 mm. , średnia szerokośc
stopy prawej 67,83 mm., lewej wynosi 67,52 mm. Średni kąt Clarke’a stopy lewej 44,79°, stopy prawej
44,79°. Nie znaleziono zależności pomiędzy różnicą długości stóp lewej i prawej, Istotną statystycznie
zależność obserwujemy pomiędzy różnicą długości stopy a wiekiem.
Wnioski. Im starszy przedszkolak, tym większą przewagę długości prawej stopy nad lewą. Nie
zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy rozwojem stóp dziewcząt i chłopców, co świadczy o braku
wyraźnie zaznaczonego dymorﬁzmu płciowego w kształtowaniu się wysklepienia stopy. Większość dzieci
miała prawidłowe wysklepienie stóp.
Introduction: As the most important period in the formation of the feet is considered to be preschool and early school
age. The purpose of the study was to evaluate the shape of the feet among the children in preschool age.
Material and methods. The research was conducted in the group of 29 preschool children 14 boys and 15 girls.
Children’s weight and body height were measured, body mass index was calculated, next was made footprint by
podoscan. Basic morphological parameters of feet were marked.
Results. The average length of the left foot was 171.27 mm. , right was 171.1 mm. The average width of the right foot
was 67.83 mm., left was 67.52 mm. The average of left foot Clark’s angle was 44.79 °, right foot was 44.79 °. There
was no relationship between the difference in the length of the left and right foot. Statistically signiﬁcant relationship
between the length of foot, and the age of the children was conﬁrmed.
Conclusion. The older children were, the length of right foot was longer than left foot. Structure of girls and boys feet
during their progressive development did not signiﬁcantly differed, suggesting the absence of a clearly marked sex
dimorphism in the development of the foot arch. Most of the children feet had proper value of longitudinal arch.
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Interdyscyplinarna rehabilitacja podczas odzwyczajania od żywienia przez gastrostomię
u dziecka z zespołem CHARGE – opis przypadku.

The interdisciplinary rehabilitation during weaning from feeding through a gastrostomy in a child with CHARGE
syndrome - a case report.
Trafalska Agata,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii,
Nowicka Zofia,
Choińska Anna Maria,
Gieysztor Ewa,
Borowicz Wojciech,

Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii,
Zakład Fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii,
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Interdyscyplinarna rehabilitacja podczas odzwyczajania od żywienia przez gastrostomię u dziecka z
zespołem CHARGE – opis przypadku.
Wstęp:
Leczenie rzadkich zespołów genetycznych, do których należy zespół CHARGE, wiąże się z licznymi
problemami. Z uwagi na rzadkość występowania, brak jest podstawowej wiedzy na temat objawów
choroby w środowisku medycznym, jak również niewielkie jest zainteresowanie badaniami naukowymi nad
przebiegiem takich chorób i ustalaniem właściwej terapii. Leczenie sprowadza się często do utrzymywania
podstawowych czynności życiowych, bez planu długofalowej rehabilitacji.
U dzieci z zaburzeniami odżywiania zwykle najłatwiejszym wyjściem z problemu jest założenie
przezskórnej endoskopowej gastrostomii. Pozwala ona lekarzom na dokładne monitorowanie odżywiania.
Jednak z punktu widzenia logopedycznego karmienie doustne jest niezbędne do dalszego rozwoju mowy,
utrzymania prawidłowej funkcji narządów artykulacyjnych oraz integracji zmysłów. Dlatego powinno być
rozpoczęte niezwłocznie, gdy tylko staje się możliwe. Często nauka jedzenie wymaga ogromnej
determinacji opiekuna i terapeuty, ale w większości przypadków, przy prawidłowo prowadzonej terapii
kończy się sukcesem.
Cel pracy:
Celem artykułu jest przedstawienie procesu interdyscyplinarnej rehabilitacji podczas przywracania
karmienia doustnego u dziecka z zespołem CHARGE, żywionego poprzez przezskórną endoskopową
gastrostomię.
Materiał i metody:
17 –miesięczny chłopiec z zespołem CHARGE został przyjęty na turnus rehabilitacyjny, celem poprawy
stanu funkcjonalnego oraz odzwyczajania od żywienia poprzez gastrostomię.
Zespół terapeutyczny ustalił program indywidualnej terapii. Uznano za konieczność ścisłą współpracę
neurologopedy z fizjoterapeutą. Przez 6 tygodni każdego dnia chłopiec miał dwa razy dziennie terapię
metodą NDT- Bobath, zajęcia z neurologopedą oraz terapię ręki. Mama przebywała cały czas z dzieckiem
i prowadziła rozkarmianie według ustalonych z neurologopedą zasad, pod ścisłą kontrolą całego zespołu
medycznego.
Wyniki:
Po zastosowanym leczeniu udało się przejść na wyłączne karmienie doustne dziecka. Po wykonaniu
badań laboratoryjnych, które potwierdziły dobry stan ogólny chłopca, przeprowadzono konsultację
chirurgiczną i zdecydowano o usunięciu gastrostomii. Osiągnięto znaczny progres w rozwoju
psychoruchowym chłopca, poprawiła się kontrola głowy i tułowia, wydłużył się czas samodzielnego
utrzymania pozycji siedzącej, istotnie polepszyło się funkcjonowanie dziecka.
Wnioski:
1.
U dzieci z zespołami genetycznymi, u których obserwujemy różnorodne zaburzenia, konieczne jest
holistyczne podejście do terapii.
2.
Pacjenci z gastrostomią czy żywieni przez sondę muszą być objęci kompleksowym wsparciem
zespołu terapeutycznego, dzięki czemu mają szansę na szybszy powrót do karmienia doustnego.
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Introduction:
The treatment of rare genetic syndromes, which include CHARGE syndrome, is associated with many problems. Due
to rarity, there is a lack of basic knowledge about the symptoms of the disease in the medical community, and there is
little interest in research on the course of this diseases and setting appropriate treatment. Treatment often reduced to
maintaining basic vital signs, without a plan long-term rehabilitation.
In children with eating disorders usually the easiest way out of the problem is the establishment of percutaneous
endoscopic gastrostomy. It allows clinicians to accurately monitor nutrition. From the viewpoint of speech therapy, oral
feeding is essential for the further development of speech, maintain the normal function of articulation organs and
integration of the senses. It should be initiated immediately, as soon as becomes possible. Learning of nutrition often
requires great determination supervisor and therapist, but in most cases, when properly conducted therapy end in
success.
Aim:
The aim of this article is to present the process of interdisciplinary rehabilitation while restoring oral feeding in a child
with CHARGE syndrome, nourished by percutaneous endoscopic gastrostomy.
Material and methods:
17 -month boy with CHARGE syndrome was admitted to the rehabilitation hospital, to improve the functional status
and wean from feeding through a gastrostomy.
The therapeutic team has established a program of individual therapies. It was considered on necessity of close
cooperation speech therapist with a physiotherapist. For 6 weeks each day the boy had twice a day therapy method
NDT- Bobath, speech therapist and hand therapy. Mother stayed all the time with the child and she was leading
feeding develop according to established principles of speech therapist under the strict control of the entire medical
team.
Results:
After treatment able to go to the exclusive oral feeding the child. After the laboratory tests, which confirmed the good
general condition of the boy, has been consulted and it was decided to surgical removal of the gastrostomy. There has
been significant progress in the development of psychomotor boy, improved control of the head and trunk, extended
time to maintain self-sitting position, significantly improved the functioning of the child.
Conclusions:
1. In children with genetic syndromes, in which we observe a variety of disorders, it is necessary a holistic approach to
therapy.
2. Patients with a gastrostomy or feed by the probe must be covered by the comprehensive support of the therapeutic
team, so they have a chance at a faster return to oral feeding.
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Ocena ukształtowania lordozy lędźwiowej u kierowców taksówek

The assessment value of lumbar lordosis in taxi drivers.
Turoń - Skrzypińska Agnieszka, Pomorski Uniwersytet Medyczny
Tomska Natalia,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Ciosek Żaneta,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Ptak Magdalena,
Mosiejczuk Hanna,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Szylińska Aleksandra,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Rotter Iwona,

Rozwój cywilizacji oraz siedzący tryb życia przyczyniają się do powstania zmian w ukształtowaniu krzywizn
kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Długotrwałe przyjmowanie pozycji siedzącej często wiąże się z
występowaniem dolegliwości bólowych lub dyskomfortu związanego ze spłyceniem lordozy lędźwiowej.
Zawodowi kierowcy znajdują się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia chorób kręgosłupa.
Celem badań była ocena wartości lordozy lędźwiowej w zależności od BMI (ang. Body Mass Index), ilości
godzin spędzanych w pozycji siedzącej w samochodzie oraz stażu pracy kierowców taksówek oraz
zawodowych kierowców w wojsku.
Badaniem objęto 30 zawodowych kierowców taksówek w wieku 38-44 bez wrodzonych i nabytych chorób
układu ruchu. Średni staż pracy kierowców wynosił 16 lat. Grupę kontrolną stanowiło 30 zawodowych
żołnierzy (kierowców) w tym samym przedziale wiekowym ze średnim stażem pracy 16 lat bez chorób
mających wpływ na postawę ciała. Wykonano pomiar wysokości i masy ciała. Na podstawie zebranych
danych dokonano oceny wskaźnika masy ciała BMI. Została zmierzona wartość lordozy lędźwiowej przy
użyciu Plurimetru Ripsteina w pozycji swobodnej według systemu SFTR (ang. Sagital Frontal Transverse
Rotation). Badanie wykonano trzykrotnie. Do analizy wykorzystano średnią wartość pomiarów. W analizie
różnic zastosowano test u Manna-Whitneya, jak również przeprowadzono korelację rang Spearmana.
Analiza statystyczna została wykonana przy pomocy programu Statistica 12. W ocenie grupy badanej
wykazano ujemną korelację pomiędzy wskaźnikiem BMI a wartością lordozy lędźwiowej (r=-0.35, p
The result of the civilization development and the sedentary lifestyle is change angle of spine in the sagittal plane.
Prolonged sitting is often associated with the occurrence of pain or discomfort due to decrease the angle of lumbar
lordosis. Drivers are in high risk of spine diseases.
The purpose of this study was to assess the value of lumbar lordosis depending on the BMI (Body Mass Index), the
number of hours spent in a sitting position in the car and work experience among taxi-drivers and professional soldiers.
The study included 30 professional taxi drivers aged 38-44 without congenital and acquired diseases of the
musculoskeletal system. The average work experience of drivers was 16 years. The control group consisted of 30
professional soldiers (drivers) in the same age with average work experience 16 years without disease influencing the
posture. In both groups were measured height, weight and analysis of BMI. Measured value of lumbar lordosis using
the Rippstein plurimeter in the floating position by the system SFTR (Sagital Frontal Transverse Rotation). The test
was performed three times. For the analysis were taken the average value measurements.
The analysis was performed by using Statistica 12 program. In the analysis of differences test was used U MannWhitney and Spearman's rank correlation was performed. In the assessment of the study group was demonstrated a
negative correlation between BMI and the value of lumbar lordosis (r=-0.35, p
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Ocena symetrii chodu pacjentek w rok po całkowitej jednostronnej alloplastyce stawu
biodrowego

Assessment of gait symmetry in patients after unilateral total hip arthroplasty - 1 year follow-up study
Winiarski Sławomir,
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Zakład Biomechaniki
Aleksandrowicz Krzysztof,
Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Jarząb Sławomir,
Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Katedra Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kowal Mateusz,

Wprowadzenie. Symetria ruchu rozumiana jest najczęściej jako doskonała zgodność między czynnościami
obu kończyn [1] lub jako brak różnic istotnych statystycznie pomiędzy stroną prawą a lewą ciała człowieka
[2]–[6]. Wskaźnik asymetrii (ASI) odnosi się do wielkości bezpośrednio mierzalnych i wyraża procentową
różnicę pomiędzy wartościami zmiennej X pomiędzy stroną lewą i prawą człowieka [7]. Celem badania
było porównanie symetrii lokomocji pacjentek po całkowitej jednostronnej alloplastyce stawu biodrowego
(THA) pomiędzy dwoma okresami badawczymi w 6 tygodniu (bad.6t) a 12 miesiącu po zabiegu (bad.12m).
Metoda. Komputerowa analiza chodu przeprowadzona została w Pracowni Analiz Biomechanicznych
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu za pomocą systemu analizy ruchu BTS Smart-E na
grupie 30 pacjentek (średni wiek 63,9, masa ciała 74,4, wysokość ciała 160,7) po jednostronnej THA.
Ocenie podlegała harmonijność chodu: jego izometryczność (długość kroku pojedynczego i podwójnego) i
izochroniczność (czas pojedynczego i podwójnego podparcia oraz częstość kroczenia) mierzona za
pomocą wskaźnika ASI.
Wyniki. Średnia wartość (oraz min - max) dla wskaźnika asymetrii dla długości kroku pojedynczego
(StepLn.ASI) zmniejszyła się od wartości 12,6 (6,1 - 59,9)% w badaniu 6t do wartości 5,3 (0,1 – 20,7) % w
badaniu 12m a dla długości kroku podwójnego (StrideLn.ASI) z 13,9 (3,7 – 60,3) % do 4,7 (0,4 – 17,7) w
tych samych okresach badawczych. Asymetria czasu pojedynczego podparcia (StanceTm.ASI) zmieniła
się od wartości 21,6 (10,8 – 80,3) % do 1,3 (0,7 – 7,7)%, dla czasu podwójnego podparcia
(DblStanceTm.ASI) od wartości 78,2 (3,2 – 114,1)% do 8,7 (1,8 – 16,2)% oraz dla częstość kroczenia
(Cadence.ASI) od wartości 3,3 (0,2 – 5,7)% do 3,2 (0,2 – 5,1)%.
Podsumowanie. Wskaźnik asymetrii jest wartościowym narzędziem oceny jakości lokomocji a zwłaszcza
jej izometryczności i izochroniczności. Jest on szczególnie przydatny w indywidualnej ocenie postępów w
przywracaniu prawidłowej funkcji narządu ruchu.
Literatura. [1] Herzog i wsp. 1989; [2] a Gundersen i wsp., 1989; [3] Griffin i wsp. 1995., [4] Milner i wsp.
1971; [5] Cavanagh and Gregor, 1975; [6]
Dubo i wsp. 1976; [7] Robinson, Herzog i Nigg, 1987.
Introduction. The symmetry of motion is understood most often as the perfect compatibility between the activities of
both limbs [1] or as a lack of statistically significant differences between right and left side of the human body [2]–[6].
Asymmetry index (ASI) refers to the variables directly measurable and expresses the percentage difference between
the values of the variable X between the left and right side [7]. The aim of the study was to compare the symmetry of
patients locomotion after unilateral total hip arthroplasty (THA) between two periods of research: 6 weeks (Exam.6w)
versus 12 months after the surgery (Exam.12m).
Method. The computer gait analysis was carried out in the Laboratory of Biomechanical Analysis of the University
School of Physical Education in Wroclaw using a BTS Smart-E motion analysis system on the group of 30 female
patients (mean age 63,9, mass 74,4, body height 160,7) after unilateral THA. We evaluated the harmony of gait:
isometrics of gait (step and stride length) and isochronism of gait (single and double support time and the stepping
frequency) measured by the ASI index.
Results. Mean and (min - max) values for the step length asymmetry index (StepLn.ASI) decreased from 12,6 (6,1 59,9)% in examination 6t up to 5,3 (0,1 – 20,7) % in the examination 12m and for the stride length asymmetry index
(StrideLn.ASI) from 13,9 (3,7 – 60,3) % to 4,7 (0,4 – 17,7) in the same research periods. The asymmetry for the stance
time (StanceTm.ASI) changed from the value of 21,6 (10,8 – 80,3) % to 1,3 (0,7 – 7,7)%, for the double stance
(DblStanceTm.ASI) from value of 78,2 (3,2 – 114,1)% to 8,7 (1,8 – 16,2)% and for the cadence (Cadence.ASI) from
3,3 (0,2 – 5,7)% to 3,2 (0,2 – 5,1)%.
Summary. The asymmetry index is a valuable tool for assessing the quality of locomotion and especially isometrics
and isochronism of gait. It is particularly useful in the assessment of individual progress in restoring the normal
function of the locomotor apparatus.
References. [1] Herzog et al., 1989; [2] a Gundersen et al., 1989; [3] Griffin et al., 1995; [4] Milner et al., 1971; [5]
Cavanagh & Gregor, 1975; [6] Dubo et al., 1976; [7] Robinson, Herzog & Nigg, 1987.
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Ocena siły mięśniowej barku u pacjentek z łopatką skrzydlatą leczonych z powodu raka
piersi.

Assessment of shoulder muscle strength in patients with winged scapula treated for breast cancer.
Włoch Anna,
Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Rehabilitacji, Kielce.,2Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Żak Marek,
Biskup Małgorzata,
Opuchlik Anna,
Ridan Tomasz,
Krupnik Szymon,
Widłak Patrycja,
Jarosław Fabiś,

Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii. 2Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Katedra Rehabilitacji
Klinicznej, Zakład Rehabilitacji w Reumatologii i Geriatrii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii.
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Zdrowiu, Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, Katedra
Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Katedra Fizjoterapii, Zakład
Kinezyterapii.
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Studia Doktoranckie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycyny Fizykalnej.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii
Sportowej.

Wstęp: Łopatka skrzydlata, występuje u 8-28% pacjentek leczonych z powodu raka piersi. Powrót funkcji
barku u pacjentek po mastektomii jest obserwowany do 6 miesięcy, od zabiegu chirurgicznego.
Występowanie tej komplikacji, wiąże się z większymi różnicami obserwowanymi w zakresie ruchomości
kończyny górnej po stronie operowanej do strony zdrowej. Natomiast nie jest wiadomym, czy różnica w
sile mięśniowej barku, pomiędzy stroną objętą zabiegiem a stroną zdrową również ulega zmniejszeniu, w
zależności od występowania łopatki skrzydlatej u pacjentek po zabiegach mastektomii.
Materiał i Metody: Do badania zakwalifikowano 13 pacjentek z łopatką skrzydlatą (41-68 lat – x̅ 57 lat),
grupę kontrolną stanowiło 13 pacjentek bez objawu łopatki skrzydlatej (43-67 lat – x̅ 56,9 lat). Badanie
wykonano w Zakładzie Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Wszystkie pacjentki
były poddane zmodyfikowanej radykalnej mastektomii metodą Maddena, oraz odpowiedniemu leczeniu
uzupełniającemu. Siłę wybranych grup mięśni barku podczas unoszenia, wysuwania do przodu oraz
cofania zbadano dynamometrem ISOBEX 2.1. Analizę statystyczną wykonano za pomocą pakietu
STATISTICA 12.0, przyjęto poziom alfa = 0,05.
Wyniki: Analiza statystyczna nie wykazała istotnych statystycznie różnic w podstawowej charakterystyce
badanych (wiek, lata po zabiegu, wysokość ciała, masa ciała, BMI). Zauważono istotne statystycznie
wyższą różnice w sile mięśniowej w ruchu cofania, pomiędzy barkiem po stronie zdrowej a barkiem po
stronie operowanej piersi, u kobiet z łopatką skrzydlatą w porównaniu do kobiet bez obecności łopatki
skrzydlatej (1,53 kg vs 0,35 kg, z=2,13, p=0,029).
Wnioski: Łopatka skrzydlata modyfikuje wynik siły mięśniowej ruchu cofania barku po stronie operowanej
piersi, u kobiet po zakończonym leczeniu nowotworu piersi.
Introduction: Winged scapula (scapula alata), occurs in 8-28% of patients treated for breast cancer. Functional recover
of the shoulder in patients after mastectomy is observed up to 6 months following surgery. The occurrence of the
complications associated with greater differences observed in the range of movement of the upper limb on the
operated side to the healthy side. While it is not known, whether the difference in the strength of the shoulder muscle,
between operated side and healthy side, and depending of occur winged scapula in patients after mastectomy surgery.
Material and methods: The study enrolled 13 patients with a winged scapula (41-68 years - x 57 years), the control
group consisted of 13 patients without the symptom (43-67 years - X 56.9 years). The assessment was performed in
the Department of Rehabilitation Holy Cross Cancer Center in Kielce. All patients were subjected to a modified radical
mastectomy Madden technique and adequate adjuvant treatment. The strength of selected muscle groups of the
shoulder while lifting, protraction and retraction movement were assessed by dynamometer ISOBEX 2.1. Statistical
analysis was performed using STATISTICA 12.0 The level of alpha = 0.05.
Results: Statistical analysis showed no significant differences in the baseline characteristics of respondents (age,
years after surgery, body height, body weight, BMI). It was observed a significant, higher distinction in muscular
strength difference between operated and non-operated side in shoulder retraction movement in women with winged
scapula compared to women without the presence of scapula alata (1.53 kg vs. 0.35 kg, z = 2.13, p = 0.029).
Conclusions: Winged scapula modifies the result of muscle strength of the shoulder on the side of the operated breast
in women after treatment for breast cancer.
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Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych przygotowujących się do
endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

Physiotherapy proceedings for patients being prepared for hip joint endoalloplasty.
Wojciechowski Piotr,
MCM im. Karola Jonschera w Łodzi
Kowalczyk Bożena,
NZOZ Gadent Rawa Mazowiecka
Szczepanik Marcin,
Zakład Rehabilitacji USK nr 1 w Łodzi
UJK Kielce
Woszczak Marek,

Celem niniejszej pracy jest pokazanie wpływu właściwego przygotowania fizjoterapeutycznego pacjenta na
osiągnięcie przez niego lepszej sprawności mięśniowej i większych zakresów ruchu w stawie, który będzie
poddany zabiegowi.
Badania przedstawione przez Physical Medicine and Rehabilitation wykazały, że nadmiernie osłabione
mięśnie odwodzące biodro są ryzykiem niestabilności i obluzowania protezy, a zaburzony wzorzec chodu
może utrzymać się przez wiele lat. Dlatego rehabilitacja przez zabiegiem jest bardzo ważna. Im lepiej
przygotowany pacjent przed zabiegiem tym szybciej osiąga sprawność po zabiegu operacyjnym.
Metody fizjoterapeutyczne zmniejszające przykurcz w stawie biodrowym:
•

fizykoterapia: terapuls, solux, masaż podwodny przygotowujące do wyciągu na staw biodrowy,

•

wzmacnianie mięśni obręczy biodrowej z wykorzystaniem taśmy i piłki rehabilitacyjnej,

•

nauka chodzenia o kulach po schodach,

•
edukacja w zakresie prawidłowych zachowań, aby chronić operowany w przyszłości staw przed
zwichnięciem.
The aim of this study is to show the importance of proper physiotherapy preparation of patients enabling to achieve
better muscle efficiency and larger range of motion in the joint, which will be treated surgically.

The studies presented by Physical Medicine and Rehabilitation demonstrated, that excessively weakened hip
abductors are a risk of the instability and loosening the prosthesis and that the disturbed pattern of walking may be
maintained for many years. Therefore, rehabilitation before a surgical procedure is very important. The better the
patient prepared before the procedure the more quickly physical efficiency is achieved after the surgical treatment.
Physiotherapy methods reducing contracture in the hip joint:
•

physiotherapy: terapulse, solux, underwater massage preparing for hip joint traction

•

strengthening muscles of the pelvic girdle with the use of the tape and the rehabilitation ball,

•

learning of walking on crutches up the stairs,

•

education about correct behaviours in order to prevent, the operated in the future joint, from dislocation.
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Stenty biodegradowalne - kolejny etap rozwoju kardiologii interwencyjnej.
Wołowiec Łukasz,

Biodegradable stents - a next step in the development of interventional cardiology.

Banach Joanna,
Rogowicz Daniel,
Sinkiewicz Władysław,

II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W krajach wysoko rozwiniętych choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest ciągle główną przyczyną
zgonów i niepełnosprawności. Przełomem w rozwoju kardiologii interwencyjnej był rok 1986, kiedy U.
Sigwart zaimplantował pierwszy samorosprężalny stent metalowy [z ang. bare metal stents (BMS)].
Natomiast w 1999 r. E. Sousa jako pierwszy zaimplantował stent uwalniający lek [z ang. drug eluting stent
(DES)], mający na celu hamowanie proliferacji błony wewnętrznej naczynia. Kolejnym ważnym etapem w
rozwoju kardiologii interwencyjnej było wprowadzenie stentów biodegradowalnych. W fazie
okołozabiegowej stanowią one rusztowanie i uwalniają lek antyproliferacyjny, a w fazie późniejszej ulegają
bioabsorpcji. Proces ten trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy, po czym leczony segment naczynia
stopniowo odzyskuje swoją funkcję fizjologiczną. Aktualnie najczęściej stosowanymi materiałami
używanymi do konstrukcji stentów biodegradowalnych są polimer kwasu mlekowego i magnez. Celem
pracy jest przedstawienie najnowszych osiągnięć inżynierii biomedycznej w zakresie kardiologii
interwencyjnej, w postaci stentów biodegradowalnych, co doprowadziło do dalszego zmniejszenia
śmiertelności i wydłuża życie chorych z ChNS.
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LCZ696 – nowy paradygmat w farmakoterapii przewlekłej niewydolności serca

Wołowiec Łukasz,
Rogowicz Daniel,
Kałużny Krystian,
Wołowiec Małgorzata,
Kałużna Anna,
Hagner Magdalena,

LCZ696 - a new paradigm in the pharmacotherapy of chronic heart failure
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium
Medicum im. Ludwik
Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Niewydolność serca jest jednostką chorobową o szczególnie złym rokowaniu, ze stale rosnącą
zapadalnością i chorobowością. LCZ696 to preparat złożony z dwóch substancji czynnych: walsartanu inhibitor receptora angiotensyny AT1 oraz sakubitrilu - inhibitor neprylizyny. Wyniki randomizowanego,
podwójnie zaślepionego, wieloośrodkowego badania PARADIGM–HF, gdzie oceniono bezpieczeństwo i
skuteczności stosowania leku LCZ696 w porównaniu z enalaprylem, doprowadziły do rejestracji tego leku i
miały istotny wpływ na kształt najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
dotyczących farmakoterapii przewlekłej niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.
Celem pracy było przedstawienie: najważniejszych badań klinicznych dotyczących LCZ696, mechanizmu
działania leku , wskazań i ograniczeń związanych z jego stosowaniem.
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Doustne leki przeciwzakrzepowe niebędące antagonistami witaminy K – skuteczność i
bezpieczeństwo w prewencji udaru niedokrwiennego mózgu i incydentów zakrzepowozatorowych.

Non-vitamin K oral anticoagulants - effectiveness and safety in the prevention of ischemic stroke and thromboembolic
events
Wołowiec Łukasz,
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum
Rogowicz Daniel,
Kałużny Krystian,
Wołowiec Małgorzata,
Kałużna Anna,
Hagner Magdalena,

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
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im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium
Medicum im. Ludwik
Katedra Neuropsychologii Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (z ang. non-vitamin K oral anticoagulants,
NOACs) są coraz powszechniej stosowane w codziennej praktyce klinicznej celem redukcji powikłań
zakrzepowo-zatorowych i ryzyka udaru niedokrwiennego u chorych z niezastawkowym migotaniem
przedsionków (z ang. nonvalvular atrial fibrillation, NVAF), żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, czy w
przypadku obecności skrzeplin w jamach serca.
Zarejestrowane w ciągu ostatniej dekady eteksylan dabigatranu, apiksaban, edoksaban, i rywaroksaban
mają szereg zalet w stosunku do warfaryny i acenokumarolu, które do niedawna były jedyną opcją
terapeutyczną w przewlekłym leczeniu przeciwkrzepliwym. Celem pracy jest przedstawienie najnowszych
badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania NOACs, przedstawienie
ograniczeń w stosowaniu tej grupy leków ze szczegółowym omówieniem ich metabolizmu.

-243-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
219

Mechaniczne urządzenia do wspomagania pracy komór serca – jak skutecznie
prowadzić rehabilitację?

Wołowiec Łukasz,
Banach Joanna,
Rogowicz Daniel,
Sinkiewicz Władysław,

Ventricular assist devices - how to carry out rehabilitation successfully?
II Katedra Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Niewydolność serca (NS) można zdefiniować jako nieprawidłowości budowy oraz czynności serca
prowadzące do upośledzenia dostarczania tlenu do tkanek proporcjonalnie do ich zapotrzebowania
metabolicznego, mimo prawidłowych ciśnień napełniania (lub tylko kosztem zwiększonego ciśnienia
napełniania). Pomimo faktu, że „złotym standardem” leczenia chorych ze schyłkową NS jest transplantacja
serca, to dodatkową, realną opcją terapeutyczną stają się mechaniczne urządzenia do wspomagania
pracy komór serca [z ang.ventricular assist devices (VADs)].
Po implantacji VAD bardzo ważne jest odpowiednio wczesne rozpoczęcie rehabilitacji, która pomaga
chorym w normalizacji siły i wydolności mięśniowej, doskonaleniu koordynacji i równowagi, oraz redukuje
ryzyko powikłań związanych z jego stosowaniem. Proces rehabilitacji pacjentów z VADs stanowi poważne
wyzwanie dla zespołu terapeutycznego.
W pracy przedstawiono przegląd aktualnie stosowanych VADs i zasady określające prowadzenie ćwiczeń
fizycznych w tej grupie chorych.
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Krioterapia miejscowa i ultradźwięki w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego.
Localised cryotherapy and ultrasound treatment in spinal pain syndrome.

Woszczak Marek,
Grabiańska Ewa,
Niewodniczy Maciej,

USK nr 1 im. N.Barlickiego UM w Łodzi
USK nr 1 im. N.Barlickiego UM w Łodzi
USK nr 1 im. N.Barlickiego UM w Łodzi

Wstęp: Zespoły bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa to najczęściej występujące
dolegliwości wśród populacji osób dorosłych. Etiopatologia zespołów bólowych kręgosłupa jest
zróżnicowana. Przyczyny bólu związane są z mechanizmem przeciążeniowo-zwyrodnieniowym krążków
międzykręgowych, kręgów oraz połączeń tych struktur. Aktualnie istnieje wiele metod fizjoterapeutycznych,
które stosowane są w terapii i leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa.
Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności zabiegów krioterapii miejscowej i ultradźwięków u
pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego. Materiał i metody: Badaniem zostali objęci
pacjenci, którzy zgłosili się na zabiegi do Zakładu Rehabilitacji w USK nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi.
Grupę badaną stanowiło 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn, powyżej 25 roku życia. U wszystkich
pacjentów zdiagnozowano zespół bólowy kręgosłupa lędźwiowego. Pacjenci zostali skierowani na zabiegi
z zakresu fizykoterapii (krioterapii miejscowej oraz ultradźwięki) oraz kinezyterapii. Do oceny bólu użyto
wizualno – analogowej skali bólu VAS oraz zmodyfikowanego kwestionariusza bólu według Laitinena. U
pacjentów wykonano również test Schobera, który oceniał ruchomość kręgosłupa w odcinku lędźwiowym
oraz zmierzono wskaźnik masy ciała BMI.
Wyniki: W badaniach wykazano, że najliczniejszą grupę osób z dolegliwościami bólowymi odcinka
lędźwiowego stanowiły osoby w wieku od 46 do 55 lat. Zaobserwowano, że wartość wskaźnika BMI nie ma
istotnie statystycznie wpływu na dolegliwości bólowe ze strony odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Oba
zabiegi z zakresu fizykoterapii (krioterapia miejscowa oraz ultradźwięki) przyczyniły się do zmniejszenia
dolegliwości bólowych wśród pacjentów. Nie wykazano istotnie statystycznie różnic pomiędzy trybem życia
pacjentów, a ruchomością odcinka lędźwiowego kręgosłupa badaną testem Schobera. U ponad połowy
badanych zauważa się poprawę parametrów wg skali Laitinena.
Wnioski:
Badania potwierdziły działanie przeciwbólowe obu zabiegów fizykoterapeutycznych. Lepsze działanie
wykazano u pacjentów, u których zastosowano krioterapię miejscową. Wartość wskaźnika BMI nie ma
wpływu na dolegliwości bólowe ze strony odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a tryb życia nie wykazuje
wpływu na wyniki ruchomości odcinka lędźwiowego testem Schobera.
U pacjentów z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa wydaje się najbardziej celowe
zastosowanie skojarzonej terapii opartej o zabiegi krioterapii miejscowej i ultradźwięków .
Summary
Introduction: Low back pain has currently become one of the most frequent disorders among adults and the most
common cause of medical appointments. It is estimated that about 70% of Poles above the age of 40 have
experienced lumbar spine pain. Taking into consideration the advancement, technological improvements, the
development of computerization and motorization, as well as sedentary lifestyle one can notice that the occurrence of
lumbar spine pain is to be growing in numbers. The etiology of spinal pain syndrome is diversified, the most common
being changes within intervertebral disc and degeneration of spine. There are many physiotherapeutic methods used
in treatment and therapy of spinal pain syndrome. Physiotherapeutic treatment deals with physical treatment as well as
with individually adjusted patient improvement program.
Aim of the study: The aim of the study was to assess the effectiveness of localized cryotherapy treatment and
ultrasound treatment with spinal pain syndrome patients.
Materials and methods: The 60 patients (35 women and 25 men - aged between 25 to over 66) of Division of
Physiotherapy, Barlicki Hospital in Lodz were enrolled to the study, -. All the patients were diagnosed with spinal pain
syndrome. For this reason they were reffered to physiotherapeutic treatment-: localised cryotherapy and ultrasound
treatment. The patients were enrolled to coordinated physiotherapeutic program involving physical therapy treatment
and kinesiotherapy. Visual Analogue Scale (VAS) and a modified Laitinen questionnaire were used to assess the scale
of pain, and Schober's test to measure the patient's ability to flex his/her lower back.
Results: The results of the study revealed that people aged between 46 and 55 were the most numerous group of
analyzed patients. The body mass index (BMI) did not affect the pain in lumbar spine. Moreover, localised cryotherapy
and ultrasound treatment contributed to reduction of pain among patients. The lifestyle of the analyzed patients did not
influence on the mobility of the lumbar spine (Schober’s test),. More than half of the respondents noted improvement in
the scale by Laitinen.
Conclusion: 1. Local cryotherapy treatments and ultrasound proved to be an effective analgesic treatment for patients
with low back pain. 2. Cryotherapy as compared to ultrasounds was more effective analgesic therapy 3. After
analyzing the modified questionnaire of pain according to Laitinen scale better results were assessed in group A
treated with local cryotherapy. 4. BMI has no effect on the pain from the lumbar spine and a lifestyle does not affect
the results of Schober’s test. 5. In patients with pain of the lumbar spine the most efficient is to use the combined
therapy based on local cryotherapy treatments and ultrasound.
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Wyniki leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa L/S fizykoterapią i wybranymi
metodami fizjoterapeutycznymi

The results of the treatment of spinal lumbosacral pain using physical therapy and selected methods of physiotherapy
Woszczak Marek,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji¹
Marciniak Bartłomiej,

Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach Instytut Fizjoterapii²
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji

Wstęp Zespoły bólowe kręgosłupa są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się chorych do lekarza
na konsultacje. Etiologia bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa ma z reguły wiele przyczyn. Jako
jego główna przyczynę podaje się przede wszystkim zmiany zwyrodnieniowo- przeciążeniowe.
Cel pracy Celem prezentowanej pracy była ocena wyników leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa w
odcinku lędźwiowo- krzyżowym za pomocą fizykoterapii i wybranych metod fizjoterapeutycznych oraz
porównanie ich działania.
Materiał i metodyka Badania przeprowadzono w Zakładzie Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego nr.1 im. N.Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na grupie 57 pacjentów w wieku od
34 do 65 lat Wszyscy pacjenci byli leczeni z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa w odcinku
lędźwiowo- krzyżowym.
Do uczestnictwa w badaniu zostali włączeni pacjenci z kolejki chorych oczekujących NFZ ze
zdiagnozowanym przez lekarza prowadzącego z ostrym lub przewlekłym bólem o etiologii przeciążeniowej
i/lub zwyrodnieniowej, którzy świadomie wyrazili zgodę na nie oraz nie wykazywali żadnych
przeciwwskazań do stosowania terapii.
Przed przystąpieniem do terapii przeprowadzono z każdym pacjentem badanie fizjoterapeutyczne; wywiad
i badanie czynnościowe w oparciu o ocenę ruchomości kręgosłupa lędźwiowego oraz występowaniu
objawu Laseque’a.
Analizę nasilenia bólu przeprowadzono wg skali wizualno- analogowej (VAS) oraz kwestionariusza
Laitinena.
Badani zostali podzieleni losowo na dwie grupy. W pierwszej grupie zastosowano fizykoterapię- prądy
TENS i Nemeca i terapię manualną, a w grupie drugiej same zabiegi z zakresu fizykoterapii.
Ocenę dokonano na podstawie badań przed i po zakończeniu leczenia fizjoterapeutycznego.
Wyniki Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości
bólowych w skali VAS w obu badanych grupach.
Zmniejszeniu uległa również intensywności i częstotliwości występowania bólu w skali Laitinena w obu
grupach oraz zmniejszeniu uległa potrzeba przyjmowania leków przeciwbólowych .
Wnioski Analizując wyniki zaobserwowano, że stopień poprawy w grupie A, stosującej elektroterapię
połączoną z terapią manualną, był większy niż w grupie B, w której stosowano tylko elektroterapię.
Introduction Spine pain syndromes are one of the most common reasons patients visit a physician. Etiology of the
spinal lumbosacral pain has generally multiple causes the main of which are primarily degenerative overload changes.
Thesis purpose The purpose of this thesis is to evaluate the results of the treatment of spinal lumbosacral pain using
physical therapy and selected methods of physiotherapy and to compare their effects.
Material and methodology The research was conducted in a Rehabilitation Center, N. Barlicki Memorial Teaching
Hospital No. 1 of the Medical University Lodz on a group of 57 patients aged between 34 and 65. All patients were
treated for spinal lumbosacral pain.
The research included patients from the waiting list of National Health Found with acute or chronic pain of the overload
and/or degenerative etiology diagnosed by an attending physician, who knowingly agreed to participate and did not
have any contraindications to use the therapy.
Before the therapy each patient was interviewed and function testing based on the evaluation of the lumbar flexion
and the presence of Laseque's sign was performed.
The analysis of pain intensity was carried out by visual analogue scale (VAS) and the Laitinen questionnaire.
Subjects were randomly divided into two groups. In the first group physical therapy was used: TENS and Nemec
currents as well as manual therapy, while in the second group only physical therapy procedures were performed.
The evaluation was made based on the studies performed before and after physiotherapy treatment completion.
Results Based on the research analysis a statistically significant pain reduction in VAS scale in both analysed groups
was observed. Moreover, the reduction of intensity and frequency of pain occurrence in Laitinien scale as well as
reduced need for analgesics were observed in both groups.
Conclusions During results analysis it was observed that the level of improvement in Group A in which electrotherapy
and manual therapy were used was statistically significantly greater than in
Group B in which only electrotherapy was used.
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Wpływ zabiegów fizykalnych na leczenie przewlekłego zespołu bólowego kręgosłupa
lędźwiowego
Outcome of physical treatment for chronic low back pain

Woszczak Marek,
Walak Jarosław,
Szczepanik Marcin,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr1 im. N. Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji ,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Fizjoterapii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr1 im. N. Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr1 im. N. Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji

Podstawą zdrowia jest wartość indywidualna każdego człowieka, zapewniając mu istnienie, rozwój i
działanie w społeczeństwie. Ból dolnego odcinka kręgosłupa stanowi wielki problem współczesnej
rehabilitacji, ponieważ dotyczy wielu milionów mężczyzn I kobiet na całym świecie.
Ból w lędźwiowym odcinku kręgosłupa jest przewlekłą chorobą, która atakuje stawy kręgosłupa, stawy
krzyżowo- biodrowe powodując stany zapalne jak również atakuje stawy obwodowe i przyczepy ścięgniste.
W procesie leczenia bardzo istotną rolę odgrywa fizykoterapia, gdzie potwierdzają wyniki badań,
przeprowadzone wśród chorych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności fizjoterapii w leczeniu bólu dolnego odcinku kręgosłupa
przy zastosowaniem prądów Tens i ultradźwięków.
Materiał i metodyka. W badaniu wzięły udział 52 osoby .Pacjenci Zakładu Rehabilitacji Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego nr1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi (32 kobiety, 20mężczyzn) z bólem przewlekłym
stawów kręgosłupa . W celu oceny skuteczności zabiegów leczniczych, wszystkie osoby zostały zapytane
przed rozpoczęciem zabiegów i po ich zakończeniu, o przedstawienie pewnych istotnych czynników , które
pozwoliły na określenie zdrowia pacjentów. Dla obiektywizacji efektów terapii posłużono się skalą VAS Visual Analogue Scale
Wyniki. Materiał opracowano statystycznie z użyciem testu t-Studenta.


Samopoczucie pacjenta po przebytej kuracji jest lepsze w sposób istotny statystycznie..


Odczuwanie bólu przez chorego po przebytych zabiegach z zastosowanymi prądami Tens i
Ultradźwiękami jest mniejsze w sposób istotny statystycznie.

Natężenie bólu oceniane w skali VAS zmniejszyło się w sposób nie istotny statystycznie w grupie
chorych u których wykonano prądy TENS w porównaniu do grupy z Ultradźwiękami.
Rehabilitation management toward therapeutic treatment of lower back pain. Good health is a fundamental value of
individual person is a creation of his existance,development and activity in our society. Pain of the lower back
constitute major problem of modern rehabilitation because it concerns billions of man and woman world wide. Low
back pain is a chronic disease affecting spinal joints, sacroiliac joint, causing inflammation, as well as peripheral
joints and tendons. Based on my research physioteraphy has substential value in process of healing.
The objective of this study is to present rehabilitation program of lower back pain using Tens electrostimulation and
ultrasound.
Material and methodic.
Reserch involved 52 patients Zakładu Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr1 im. N. Barlickiego UM w
Łodzi (32 woman and 20 man ) with chronic low back pain. Study was based on interview and questionnaire.
To estimate the effectiveness of treatment , patients were asked questions before and after treatment to describe
specific factors that influenced their quality of life. I used the Vas scale.
Results. The material was statistically analyzed using the Student t-test.



Quality of life of patient who underwent treatment is better in a statistically significant way ..


The sensation of pain by the patient who underwent tratement with Tens electrostimulation and ultrasound is
reduced in a statistically significant way.


Intenisty of pain assessed with VAS scale decreased in no significant way , within the TENS group of patients
compared to Ultrasound group of patients
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Jakość życia chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego
The quality of life of patients after endoprosthetic hip replacement

Woszczak Marek,
Walak Jarosław,
Szczepanik Marcin,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr1 im. N. Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Fizjoterapii
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Staw biodrowy jest stawem narażonym na największe obciążenia mechaniczne, gdyż stanowi układ
podporowy dla ludzkiego ciała. W skład jego budowy wchodzi głowa kości udowej przymocowana do
panewki kości miedniczej. Otoczone razem torebką stawową tworzą staw kulisty o wieloosiowym stopniu
ruchomości. Wszelkiego rodzaju ruchy wykonywane w stawie odbywają się za pomocą złożonego układu
mięśniowo-więzadłowego. Zarówno wszelkiego rodzaju zmiany zachodzące w budowie jak i występowanie
niefizjologicznych obciążeń mogą doprowadzić do zwyrodnieniowych zmian stawu biodrowego.
Choroba zwyrodnieniowa jest cywilizacyjną, postępującą chorobą. Skutkuje zmiękczeniem chrząstki
stawowej oraz ścierania się tkanek tworzących staw.
Koksartroza może być degradacją nabytą lub wrodzoną. Charakterystyczne dla tej choroby są bóle w
okolicach stawu zarówno podczas obciążania jak i poruszania się. Często objawy bólowe pojawiają się
również po zbyt długim przebywaniu w bezruchu. Takowe dolegliwości bólowe mogą zniechęcać osoby
dotknięte schorzeniem co korzystnie wpływa na postępowanie choroby.
Stosowanie wszelkiego rodzaju terapii może spowolnić postęp choroby zwyrodnieniowej stawu. Zabiegi
fizykoterapeutyczne odpowiednio połączone z dobranymi technikami kinezyterapeutycznymi stanowią
skuteczną zaporę zwalczającą dolegliwości bólowe związane z chorobą. W bardziej rozwiniętym stadium
choroby, zarówno jedynym jak i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wszczepienie endoprotezy. Zgodnie
z postępem medycyny stosowane są wszelkiego rodzaje endoprotez począwszy od endoprotezy
połowiczej aż po cementowe, bezcementowe oraz hybrydowe.
Celem pracy była ocena ogólnej poprawy jakości życia pacjentów po przeprowadzeniu zabiegu
endoprotezo plastyki stawu biodrowego. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Zakładzie
Rehabilitacji USK nr 1 im .N.Barlickiego UM w Łodzi na 60 pacjentach, do których zaliczano 35 kobiet
oraz 25 mężczyzn można wywnioskować iż:
1.

Nastąpiło zmniejszenie dolegliwości w chorej kończynie po odbytym zabiegu.

2.

Jakość snu wśród pacjentów uległa poprawie.

3.

Istnieje konieczność korzystania z pomocy ortopedycznych.

4.
Pozniom aktywności fizycznej wykonywanej przed zabiegiem nie ma wpływu na stan zdrowia po
przebytym zabiegu.
5.
Po przebytym zabiegu i prowadzonej rehabilitacji nastąpi ogólna poprawa jakości życia wśród
pacjentów.
Ogólnie rzecz biorąc możemy stwierdzić, iż endoprotezoplastyka pozwala chorym na odzyskanie większej
samodzielności w życiu codziennym w stosunku do tego z przed zabiegu.

The hip joint is the most load liable one in human body. It stands for the core of support in human body. It’s build from
the head of the hip bone connected to acetobular cup of the pelvis bone. Together they form circular joint with multiple
axis movement angle. The movments of the hip joint is performed by a complex muscle-ligament system. All the
changes taking place in the joint aswell as nonphysiological stress may cause degenerative changes in the hip joint.
Osteoarthvitis is a civilization, progressive disease. It may cause cartilage loss and morphological damage to other
joint tissues. Osteoarthvitis may be acquired or congenital. The characteristics for this disease is pain assosiated with
prolonged walking activity or lifting. Often symptons like stiffness occur after staying motionless for a long time. These
symptoms cause patient to physically move less because of it the disease escalates.
There is a wide range of therapy that may slow down the affiction.
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Physiotherapeutical treatment combined together with proper kinesiotherapeutical technics are the base for relieving
the pain. In the more advanced stage of the illness the solutions is the joint replacement surgery. There is a wide
range of edoprothesis, beginning with the hemi replacement, through the cemented and uncemented endoprosthesis ,
and ending on the hybrid one.
The purpose of this study is to determine how patients daily life improves after performing endoprothesis
implant.
Based on the research made at Zakład Rehabilitacji USK nr1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi on 60 patients (35
women’s and 25 man’s) we can conclude:
1.
down.

The level of the affictions in the ill limb between the patients which had this type of surgery performed went

2.

The quality of sleep was improved.

3.

There’s a need of use of orthopedical grants.

4.

The level of physical activity before the surgery has no influence on the health state afterwords.

5.

After the treatment and proper rehab there is a visible improvement of patients lifestyle.

Overall we can tell that joint replacement sugeries allow the patient to be more independent in everyday life, compared
to state before the surgery

-249-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting
224

TYP BUDOWY CIAŁA, A WYSTĘPOWANIE WAD STÓP U DZIECI W MŁODSZYM
WIEKU SZKOLNYM.

Type of physique and the presence of feet defect among children at the younger school age.
Woszczak Marek,
U.J.K. Kielce Instytut Fizjoterapii
Szczepanik Marcin,
Zakład Rehabilitacji USK nr 1 U.M. im. N. Barlickiego w Łodzi

Jednym z okresów najintensywniejszego rozwoju stopy jest okres wczesnoszkolny dlatego w tym czasie
należy zwrócić uwagę na prawidłowy rozwój stopy dziecka poprzez obserwację i w razie konieczności
odpowiednie postępowanie korekcyjne. Mimo postępu technik diagnostycznych, rozwoju medycyny i
rehabilitacji wady stóp są częstym problemem dotykającym dzieci i młodzież. Przyczyn powstawania wad
postawy jest wiele, autorzy wymieniają pośród nich małą aktywność fizyczną oraz nadwagę
i otyłość.
Celem pracy była ocena prawidłowości budowy stóp u dzieci w wieku 7 oraz 8 lat- wysklepienia
podłużnego oraz wysklepienia poprzecznego stóp oraz sprawdzenie czy istnieje korelacja między
ukształtowaniem wysklepień stopy a masą ciała dzieci.
Zgromadzono odbitki stóp dzieci z klas I i II oraz dokonano pomiaru masy i wysokości ich ciała.
Sprawdzano budowę wysklepienia podłużnego przy pomocy kąta Clarke’a oraz prawidłowość wysklepienia
poprzecznego używając wskaźnika Wejsfloga. Sprawdzano również zależność pomiędzy ukształtowaniem
stóp dzieci a ich masą ciała. Dodatkowo obliczono kąt koślawości palucha
α w poszczególnych grupach.
Analiza zgromadzonego materiału wykazała że wady stóp często występują wśród dzieci w
okresie wczesnoszkolnym. Wyniki badań nie stwierdziły zależności istotnej statystycznie pomiędzy płcią a
ukształtowaniem wysklepienia stóp. Pozwoliły jednak na stwierdzenie że masa ciała ma wpływ na
wysokość wysklepienia podłużnego stopy. Istotny statystycznie był również fakt że paluch koślawy
występuję częściej z płaskostopiem poprzecznym.
Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła wywnioskować, że zaburzenia w obrębie stóp są
często występującą wadą postawy wśród dzieci oraz wysklepienie poprzeczne stopy jest niższe u osób z
nadmierną masą ciała.
One of the most intensive period of the foot’s growth is the early school period. During this time, attention should be
paid to the right growth of child’s foot by the observation and, if it is necessary, suitable corrective action. Despite
development of diagnostic techniques and improvement of medicine and rehabilitation, feet defects are frequent
problems touching children and teenagers. Authors mention many causes of posture defects: lack of physical activity
and overweight or obesity.
The aim of this work was to mark the accuracy of foot’s structure among children at the age of 7 and 8 years old- feet
longitudinal or transverse arch. What is more, check the presence of correlation between structure of foot arch and
children body weight.
Footprints was gathered together among I and II classes. Moreover, body weight and height was measured. Using
Clark’s foot placement angle, the structure of longitudinal arch was checked. Investigation of accuracy of foot
transverse arch was made thanks to Wejsflog’s rate. Relationship between structure of feet and body weight among
children was controlled. Additionally, in particular groups the valgus angle of hallux was measured.
The analysis of gathered material shows that feet defects often occur among children in the early school period. The
statistical results does not state the correlation between the sex and the structure of feet arch. It helps to state that
the body weight has an influence on the height of longitude feet arch. The key fact in the statistic was the presence of
hallux valgus with transverse splayfoot.
Analysis of collected material allowed to conclude that the problems in feet frequently occur in defect attitudes among
children, and that the transverse arch over the foot is lower among people with excess body weight.
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Częstość występowania wad postawy u dzieci klas I i II szkoły podstawowej

FREQUENCY OF DEFECTS IN ATTITUDES IN CHILDREN CLASSES I and II PRIMARY SCHOOL
Woszczak Marek,
U.J.K. Kielce Instytut Fizjoterapii
Szczepanik Marcin,
Zakład Rehabilitacji USK nr 1 U.M. im. N. Barlickiego w Łodzi

Wstęp. Styl życia i środowisko w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania nieprawidłowości w
postawie ciała dzieci. Wielu autorów wskazuje, że występowanie tych nieprawidłowości u uczniów szkół
podstawowych jest powszechne. Badania postawy ciała pozwalają ocenić stopień tych nieprawidłowości i
podjąć odpowiednie działania profilaktyczne i lecznicze.
Celem pracy było zbadanie jak często występują wady postawy wg. klasyfikacji Kasperczyka, wg.
typologii postaw Browna i oceny stóp na podstawie plantogramu
u dzieci klas I i II szkoły podstawowej.
Materiał i metody. Badaniem objętych zostało 70 uczniów I i II klas Szkoły Podstawowej. W
badaniu posłużono się wzrokową oceną sylwetki – wykorzystując typologię postaw Browna, metodą
punktowania Kasperczyka. Oceny stóp dokonano na podstawie plantogramu, porównano go z typami stóp
wg. Bochenka, wykreślono kąt gamma, wskaźnik kątowy Clarke'a, wskaźnik W.
Wyniki. Najczęściej nieprawidłowości postawy ciała dotyczyły łopatek, barków
i bocznych skrzywień kręgosłupa. U dziewczynek częściej występowała postawa wadliwa niż u chłopców.
W ustawieniu głowy, brzucha, lordozy lędźwiowej, kifozy piersiowej dziewczynki uzyskiwały istotnie
statystycznie gorsze rezultaty. W przypadku ustawienia łopatek i ukształtowania stóp chłopcy uzyskali w
sposób znamienny statystycznie gorsze wyniki.
Wnioski. Wady postawy ciała wśród dzieci stanowią bardzo wysoki odsetek.
W sposób istotny statystycznie postawa wadliwa częściej dotyczyła dziewczynek.
Introduction. Lifestyle and environment contribute significantly to the formation of abnormalities in body posture
children. Many authors indicate that the incidence of these abnormalities in primary school students is common. The
study of body posture allow us to assess the degree of these irregularities and take appropriate preventive and
curative.
The aim of the study was to investigate how frequent posture by. Kasperczyk classification, according to. typology of
attitudes Brown and assessment of the interest on the basis of plantogramu children of Classes I and II of primary
school.
Material and methods. The study was performed 70 students of classes I and II of the Elementary School. The study
used a visual assessment of the silhouette - using a typology of attitudes Brown, by scoring Kasperczyk. Assessment
of the interest was made on the basis of plantogramu, compared it with the types of feet by. Bochenek, plotted angle
gamma angular rate Clarke, W. indicator
Results. The most common abnormalities of posture related blades, shoulder and lateral curvatures of the spine. In
girls more common attitude flawed than boys. In the setting of the head, abdomen, lumbar lordosis, thoracic kyphosis
girls uzyskiwały significantly worse results. If you set the blades and shape the foot of boys scored statistically
significantly worse results.
Conclusions. Body posture in children are a very high percentage. In
a statistically significant way flawed attitude often involved girls.
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Masaż leczniczy i ćwiczenia izometryczne-zastosowanie w leczeniu choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego

Therapeutic massages and isometric exercises for the treatment of osteoarthritis cervical spine
Zajdel Marta,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji
Woszczak Marek,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr1 im. N. Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji ;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Fizjoterapii

Streszczenie
Zmiany zwyrodnieniowe szyjnego odcinka kręgosłupa stanowią jedną z najczęstszych dolegliwości w
obrębie układu ruchu. Pojawiający się ból doprowadza do zmniejszenia ruchomości kręgosłupa oraz
wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych.
Leczenie ma głównie charakter objawowy,
zmierza do zniesienia doznań bólowych, wyciszenia miejscowego podrażnienia tkanek, rozluźnienia
odruchowego napiętych mięśni. Dobre efekty przynosi zarówno leczenie farmakologiczne,
fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, zabiegi masażu leczniczego. Przedstawiono wyniki leczenia
pacjentów Zakładu Rehabilitacji USK nr.1.im.N.Barlickiego UM w Łodzi z chorobą zwyrodnieniową
kręgosłupa. U 56 pacjentów zastosowano masaż leczniczy i ćwiczenia izometryczne. W ramach
przeprowadzonego leczenia wykonano badanie przedmiotowe i podmiotowe. Przed i po zakończeniu
terapii wykonano ocenę intensywności bólu i ocenę samopoczucia badanych.
Celem pracy była ocena skuteczności masażu leczniczego i ćwiczeń izometrycznych stosowanych u
pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w szyjnym odcinku kręgosłupa.
Zaproponowana metoda i wyniki leczenia potwierdzają
wysoką skuteczność stosowania zabiegów. Z przeprowadzonych badań wynika, że zarówno masaż
leczniczy jak i ćwiczenia izometryczne przyniosły ulgę w dolegliwościach bólowych oraz zwiększył się
zakresu ruchu w stawach kręgosłupa szyjnego. Po serii zabiegów masażu klasycznego i ćwiczeń
izometrycznych nastąpiła poprawa ogólnego samopoczucia u badanych osób.
Summary
Degenerative conditions of the cervical spine are one of the most common disorders within the locomotor system. The
emerging pain causes reduction of spine mobility and increases tension of spinal
muscles.
Treatment is mainly symptomatic, focused towards reduction of pain and local irritation of the tissues as well as leads
to instinctive relaxation of tense muscles. Good effects can be achieved by pharmacological, physiotherapeutic and
kinesitherapy treatments as well as therapeutic massages.
Hereby study presents the treatment results of degenerative spine disease from Department of Rehabilitation
University Hospital No 1. name N.Barlicki, Medical Univesity of Lodz. In case of 56 patients was used therapeutic
massage and isometric exercises.
The study included
both the interview as well as the physical examination. Before and after the treatment the
pain intensity and wellbeing of the patients were examined.
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of isometric exercises and therapeutic massages carried
out on patients with degenerative conditions of the cervical spine. The proposed method and its results confirm the
high effectiveness of the treatments. The research showed that both therapeutic massages and isometric exercises
resulted in pain relief and increased cervical spine range of motion.
After a series of classic massages and
isometric exercises the general wellbeing of the patients has been improved.
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Skuteczność aplikacji Kinesiology Taping techniką mięśniową u osób z zespołem
bólowym odcinka L-S

The effectiveness of the Kinesiology Taping application muscle technique in people with lover back pain syndrom
Zajdel Marta,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji
Woszczak Marek,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr1 im. N. Barlickiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zakład Rehabilitacji ;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Fizjoterapii

Streszczenie
Wprowadzenie: Kręgosłup (columna vertebralis) stanowi sprężystą oś tułowia człowieka. Od góry łączy
się z podstawa czaszki, od dołu natomiast z kośćmi biodrowymi, i wraz z żebrami i mostkiem tworzy
kościec osiowy ciała. Zespoły bólowe kręgosłupa są jednym z najczęściej występujących schorzeń
cywilizacyjnych. Dolegliwości ta dotyka około 80% ludności na całym świecie, i zazwyczaj są to bóle
odcinka lędźwiowego. Jedną z metod leczenia zespołów bólowych kręgosłupa jest metoda Kinesiology
Taping wykorzystująca zdolność organizmu ludzkiego do samoleczenia. W terapii kinesiology taping
wykorzystywane jest oddziaływanie sensoryczne taśmy na ustrój w celu włączenia kompensacyjnych
możliwości organizmu.
Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności aplikacji kinesiology taping techniką mięśniową u osób z
zespołami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Materiał i metodyka: Grupę badaną stanowiło 66 osób. Pacjentów Zakładu Rehabilitacji Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego nr.1 im. N. Barlickiego ,Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podział według płci to 32
kobiety i 34 mężczyzn w wieku 30 – 50 lat. Pacjentów podzielono na dwie grupy po 33 osoby, grupę
badaną i grupę kontrolną. W grupie badanej zastosowano prądy TENS i kinesiology taping techniką
mięśniową, natomiast w grupie kontrolnej tylko prądy TENS. Materiał badawczy pozyskano na podstawie
autorskiego kwestionariusza ankiety oraz skali VAS, zmodyfikowanej skali Laitinena oraz testu Schobera.
Wyniki: W badaniach własnych wykazano, że metoda Kinesiology Taping ma wpływ na zespoły bólowe
kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Odnotowywano istotne różnice między zmniejszeniem
dolegliwości bólowych w grupie badanej i kontrolnej w pomiarze po zakończeniu terapii (p=0,0490), gdzie
lepsze rezultaty odnotowano w przypadku osób z grupy badanej. Również ilość przyjmowanych leków
przeciwbólowych po terapii znacząco uległa zmniejszeniu w grupie badanej w stosunku do grupy
kontrolnej. Nie wykazano istotnych różnic miedzy zmniejszeniem ograniczenia aktywności po terapii w
grupie badanej i kontrolnej.
Wnioski: 1. Aplikacja Kinesiology Taping metodą mięśniową miała istotny statystycznie wpływ na
zmniejszenie się dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego.
2. Badania wykazały, że metoda Kinesiology Taping wpłynęła istotnie statystycznie na poprawę zakresu
ruchomości w dolnym odcinku kręgosłupa.
3. Wykazano, że dzięki działaniu aplikacji Kinesiology Taping znacznie zmniejszyła się ilość zażywanych
leków przeciwbólowy przez pacjentów.
4. Z przeprowadzonych badań wynika, iż aplikacje metodą Kinesiology Taping wpłynęły na zmniejszenie
ograniczeń aktywności fizycznej badanej grupy w sposób nie istotny statystycznie.

Summary
Introduction: The spine is an elastic axis of the human body. From the top it is connected to the base of the skull, while
from the bottom with hip bones, and together with the ribs and the sternum it creates an axial skeleton of the body.
The back pain is one of the most common diseases of civilization. This condition affects approximately 80% of the
world population and most commonly concerns the lumbar region of the spine. One of the treatment methods for the
spinal pain syndromes is Kinesiology Taping which uses the human body’s ability to self-heal . In the Kinesiology
Taping method the sensory impact of the patch is used on the body system in order to run its compensation abilities.
Aim: The aim of this study was to assess the effectiveness of kinesiology taping with the use of a muscle technique in
patients with lumbosacral spine pain syndromes.
Material and methods: The study group comprised 66 people – patients from Department of Rehabilitation University
Hospital No 1 name N. Barlicki, Medical University of Lodz. Breakdown by gender was 32 women and 34 men aged
30-50. The patients were divided into two groups of 33, representing the treatment group and the control group. In the
treatment group we used the TENS electrical current as well as the muscle technique of kinesiology taping, while for
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the control group we used only the TENS electrical current. The research material was obtained on the basis of the
autorship questionnaire and the VAS scale, modified scale of Laitinen and Schober test.
Results: In our study we demonstrated that the method of kinesiology taping has an effect on back pain of lumbosacral
spine. The survey conducted after the therapy, showed significant differences in pain reduction between the treatment
and control groups (p=0,0490), where better results were recorded for the treatment group. Furthermore, the intake of
analgesics following the therapy in the treatment group has markedly decreased comparing to the control group. There
were no significant differences between the decrease in limitation of activity after treatment in the treatment and
control groups.
Conclusions: 1. The application of kinesiology taping using the muscle method had a statistically significant effect on
reduction of the lumbosacral spine pain.
2. The results indicate that the method of kinesiology taping significantly contributed to improving the range of motion
in the bottom part of the spine.
3. It has been shown that the application of kinesiology taping highly decreased the amount of analgesic drugs intake
by patients.
4. The study shows that the applications of kinesiology taping had contributed to the reduction of restrictions in
physical activity among the study group in a statistically insignificant way.

-254-

XXIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2017 - Konferencja Naukowa
228

Zbrońska Izabela,

Formy aktywności ruchowej krakowskich seniorów
Forms of physical activity Krakow's seniors
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Katedra Nauk Społecznych Podstaw
Rehabilitacji, Zakład Promocji Zdrowia

Wprowadzenie: Regularna aktywność fizyczna powinna zajmować istotne miejsce w życiu starszego
człowieka, bowiem skutkuje ona wzrostem umiejętności radzenia sobie z nadmiernym obciążeniem
wszędzie tam, gdzie motoryka jest niezbędna do właściwego funkcjonowania człowieka, w tym również w
zakresie czynności dnia codziennego. Celem podjętych badań była próba analiza poziomu oraz form
aktywności ruchowej seniorów mieszkających w Krakowie, zależnie od zmiennych wieku, płci i poziomu
wykształcenia.
Materiał i metody: Badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa
przeprowadzono wśród 200 seniorów będących w wieku 60-74 lata (136 kobiety i 64 mężczyzn)
mieszkających w Krakowie. Wyniki poddano analizie statystycznej z uwzględnieniem zmiennej płci, wieku
oraz poziomu wykształcenia.
Wyniki: Analiza materiału badawczego wykazała znaczące obniżanie się poziomu aktywności ruchowej
wraz z wiekiem seniorów – dotyczy to zarówno aktywności w codziennym życiu, jak i aktywności sportowej.
Ulubioną formą aktywności ruchowej krakowskich seniorów jest jazda na rowerze. Częściej rowerem
jeżdżą mężczyźni.
Wnioski: Stwierdzono niski poziom aktywności ruchowej osób w wieku senioralnym. Aktywność ruchowa
odnosi się przede wszystkim do realizacji codziennych obowiązków domowych oraz konieczności
przemieszczania. Najczęściej wybieraną formą aktywności ruchowej jest jazda na rowerze. Niezbędne jest
podejmowanie kompleksowych działań promujących aktywność ruchową osób starszych oraz
uświadamianie korzyści zdrowotnych płynących ze sportu osób starszych.
Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, formy aktywności ruchowej, seniorzy, czas wolny
Introduction: Regular physical activity should occupy an important place in the life of an old man, because it results in
an increase in the ability to deal with excessive load wherever motility is essential for proper human functioning,
including with regard to activities of daily living. The aim of the study was to analyze the level and the forms of physical
activity of seniors living in Krakow, depending on the variables age, gender and level of education.
Material and methods: survey using a questionnaire survey of his own authorship was conducted among 200 seniors
who are aged 60-74 years (136 women and 64 men) living in Krakow. Statistical analysis was performed taking into
account the variable gender, age and level of education.
Results: The analysis of the research material showed a significant decrease in the level of physical activity with age,
seniors - this applies to the activity in everyday life and sports activities. Favorite form of physical activity Krakow's
seniors is cycling. More often bike ride men.
Conclusions: It was found a low level of physical activity of seniors. Physical activity refers primarily to the
implementation of daily household duties, and having to move. The most frequently chosen form of physical activity is
cycling. It is necessary to take comprehensive measures to promote physical activity of older people and raise
awareness of the health benefits of sport for the elderly.
Keywords: physical activity, forms of physical activity, seniors, free time
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Rozważania na temat wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na wystąpienie wad
postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym- doniesienie wstępne

Considerations on the effects of sensory integration on the incidence of faulty posture in children- preliminary report
Żynda Łukasz,
Centrum Terapeutyczne Stamina 44-100 Gliwice, ul. Kilińskiego 6
Domagalska-Szopa Małgorzata,
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Łosień Tomasz,
Salwach Alicja,
Kniaziew-Gomoluch Katarzyna,
Grzyb Agata,

Katowicach
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Katowicach
Studia doktoranckie,Wydział Rehabilitacji Ruchowej,Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Zakład Fizjoterapii, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w Katowicach
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, SUM w
Katowicach

Wstęp. Integracja sensoryczna ma istotne znaczenie dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania
człowieka.Cel.Celem niniejszego opracowania było dostarczenie odpowiedzi na pytanie: wada postawy –
przyczyna czy skutek zaburzeń integracji sensorycznej? Zawarte w prezentacji informacje mają przybliżyć
złożoność problemu występowania wad postawy oraz zaburzeń integracji sensorycznej. Materiał i
metoda.Przedmiotem badania była grupa dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej na terenie Gliwic
i Rudy Śląskiej wśród których zaobserwowano cechy zaburzeń integracji sensorycznej i które są objęte
terapią mającą na celu doskonalenie tej integracji. Poprzez elementy testów SIPT i obserwacji klinicznej
zidentyfikowano nieprawidłowości z zakresu integracji sensorycznej. Poprzez ocenę punktową wad
postawy według Kasperczyka określono istniejące wady postawy. Zebrany materiał badawczy poddano
analizie statystycznej. Zastosowane metody obejmowały: statystyki opisowe, tabele liczności, analizę
związków oraz wnioskowanie statystyczne. Wnioski.Wyniki uzyskane w niniejszym opracowaniu wskazują,
że: dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają znacząco większe tendencje do rozwijania wad
postawy niż ich rówieśnicy bez takich zaburzeń; zaburzenia integracji sensorycznej i wynikające z tego
wady postawy są najczęściej udziałem chłopców; występowanie wad postawy jest skutkiem zaburzeń
integracji sensorycznej (w przeciwieństwie do badań w szkołach, gdzie większy odsetek osób z wadami
postawy stanowią dziewczynki); wpływ na pojawienie się wad postawy ma integracja informacji ze zmysłu
przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. Słabe wyniki w testach wyprostu antygrawitacyjnego,
zgięcia antygrawitacyjnego, wyprostu rąk według Schildere’a oraz teście „Równowagi w staniu i
chodzeniu” mają istotny wpływ na pojawienie się wad postawy.
Constitutive meaning for human’s development and correct working. The aim of our work was to answer the question:
Stand defect – it is the causae or effect of sensory integration disorder. The informations wchich are contant in this
presentation should show whole problem of stand defect’s and sensory integration disorder’s occurerence. Matherial
and methods: The subject of our resesarch was the group of children who attend the primary school in Gliwice and
Ruda Śląska among whom we observed sensory integration disorder’s feature and who are assumed with treatment
chich will help improve this integration. There was identify the abnormality in sensory integration hroughout SIPT test’s
and clinical observation’s elements. There was define the actual stand defect throughout the point scale of stand
defect by Kasperczyk.
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Wartość kliniczna Edinburgh Visual Gait Score w oparciu o trójwymiarową analizę
chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym w zależności od poziomu GMFCS

The clinical value of Edinburgh Visual Gait Score based on 3D gait analysis parameters in patients with cerebral
palsy, depending on the level of GMFCS
Krzyżańska Anna,
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Brazevič Sabina,
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jóźwiak Marek,
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

WSTĘP
Wykorzystanie klinicznie wiarygodnych metod oceny chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
pozwoli na ich powszechne zastosowanie w praktyce lekarskiej
i fizjoterapeutycznej.
Celem pracy jest walidacja Edinburgh Visual Gait Score [1] w zakresie wybranych parametrów
kinematycznych u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
MATERIAŁ I METODA
Badaniu poddano 105 dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Grupę podzielono wg klasyfikacji
GMFCS.
Chód oceniono na podstawie obserwacji filmów video według Edinburgh Visual Gait Score (EVGS) dla
każdej kończyny dolnej. Ocenie poddano następujące elementy chodu:
•

początkowy kontakt stopy z podłożem;

•

maksymalna wartość zgięcia grzbietowego stopy podczas f. przenoszenia;

•

maksymalna wartość wyprostu kolana w końcowej f. podporu;

•

maksymalna wartość zgięcia kolana w f. przenoszenia;

•

maksymalna wartość wyprostu w stawie biodrowym w f. podporu;

•

rotacja miednicy podczas środkowej f. podporu

i porównano te wartości z parametrami kinematycznymi chodu, uzyskanymi za pomocą systemu analizy
ruchu 3-D VICON.

WYNIKI
Spośród 1260 parametrów dotyczących obu kończyn dolnych u 105 pacjentów w 601 przypadku ≈
( 48%)
stwierdzono niezgodność danych, natomiast 52% całości grupy wykazało całkowitą zgodność z
parametrami kinematycznymi. Największą zgodność wskazały
2 elementy opisujące:
a)

maksymalną wartość wyprostu kolana w końcowej fazie podporu – 64% zgodnych parametrów.

b)

rotację miednicy podczas środkowej fazy podporu – 62% wykazało zgodność.

Najmniej zgodnym elementem okazał się być początkowy kontakt stopy z podłożem, gdyż
z 210 parametrów 148 było niezgodnych ze sobą, co stanowi prawie 70%. Drugim najbardziej niezgodnym
elementem była maksymalna wartość zgięcia grzbietowego stopy podczas fazy przenoszenia, gdyż
113/210 wartości było niezgodnych z parametrami kinematycznymi.
Wszyscy pacjenci byli ocenieni według skali GMFCS. Całkowitą grupę badaną stanowiło 105 osób – po 35
pacjentów na poziomie I, II i III. Porównując te grupy ze sobą najmniejszą zgodność wykazała grupa
GMFCS III, a największą otrzymano w grupie GMFCS I. Stosunek procentowy zgodności dla grupy I, II i III
wynosił odpowiednio 55%/53%/49%.
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DYSKUSJA
Wykonane badanie było próbą odnalezienia zależności między poziomem funkcjonalnym
a istniejącymi zaburzeniami chodu.
Hipotetycznie elementy oceny EVGS pozornie łatwe do oceny obserwacyjnej powinny być zgodne z
wynikami badania kinematycznego. Analiza wykazała odwrotność – ocena jakości pierwszego kontaktu
stopy z podłożem wykazała największą niezgodność z wynikami badań kinematycznych. Natomiast
element, który dla obserwatora powinien być jednym
z najtrudniejszych do oceny, czyli rotacja miednicy podczas środkowej fazy podporu znalazła się wśród
parametrów wykazujących największą zgodność z wynikami trójwymiarowej analizy chodu.
Po przeanalizowaniu wyników Edinburgh Visual Gait Score w porównaniu z wynikami trójwymiarowej
oceny chodu, trudno jednoznacznie określić przydatność kliniczną tej oceny w codziennej praktyce
lekarskiej bądź fizjoterapeutycznej w grupie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, szczególnie
w grupie GMFCS III.

LITERATURA
1.
H.S. Read, M.E. Hazlewood, S.J.Hillman, Edinburgh visual gait score for use in cerebral palsy,
Journal of Pediatric Orthopaedics, 23, 296-301 (2003)
INTRODUCTION
The use of clinically reliable methods of assessing gait in children with cerebral palsy will allow their widespread use in
medical practice and physiotherapy.
The aim of this study is validation of the Edinburgh Visual Gait Score [1] in selected kinematic parameters in patients
with cerebral palsy.

MATERIAL AND METHOD
The study involved 105 children with cerebral palsy. The group was divided by GMFCS classification.
Gait was assessed on the basis of video observations and scored by Edinburgh Visual Gait Score (EVGS) for each
lower limb. The following gait items were evaluated:
• Initial foot contact in stance;
• Maximum ankle dorsiflexion in swing phase;
• Peak knee extension in terminal stance;
• Peak knee flexion in swing phase;
• Peak hip extension in stance phase;
• Pelvic rotation at mid-stance phase
and compared values with the gait kinematic parameters, obtained by 3D motion analysis system by VICON.

RESULTS
Of the 1,260 parameters affecting both lower limbs in 105 patients 601 case (≈ 48%) showed the inconsistency of data,
while 52% of the total group showed full compliance with the kinematic parameters. The greatest compatibility
indicated 2 elements describing:
a) peak knee extension in terminal stance - 64% compatible parameters.
b) pelvic rotation at mid-stance phase - 62% showed compliance.
The least compatible element was the initial foot contact in stance, as from 210 up to 148 parameters were
inconsistent with each other, which is almost 70%. The second most inconsistent element was the maximum ankle
dorsiflexion in swing phase, as the 113/210 values were inconsistent with the kinematic parameters.
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All patients were divided according to the GMFCS scale. The total studied group consisted of 105 people - 35 patients
in level I, II and III of GMFCS. By comparing these groups with each other the lowest compliance showed GMFCS III
and the highest was obtained in group I. The percentage of conformity for groups of GMFCS I, II and III was 55% /
53% / 49% respectively.

DISCUSSION
Recent study was an attempt to find the relationship between the functional level and existing impaired gait.
Elements of EVGS assessment hypothetically seemingly easy to evaluate by observation should be consistent with
the results of the kinematic study. Analysis showed the inverse - the quality evaluation of the initial foot contact in
stance showed the greatest disagreement with the kinematic results. By contrast element, which for the observer has
to be the most difficult to assess, such as pelvic rotation during the mid-stance phase was among the parameters
showing the greatest compatibility with the results of a three-dimensional gait analysis.
After analyzing the results of the Edinburgh Visual Gait Score compared with the results of 3D gait analysis, it is
difficult to determine the clinical usefulness of this evaluation in everyday medical practice or physiotherapy in patients
with cerebral palsy, especially in a GMFCS III group.

LITERATURE
1. H.S. Read, M.E. Hazlewood, S.J.Hillman, Edinburgh visual gait score for use in cerebral palsy, Journal of Pediatric
Orthopaedics, 23, 296-301 (2003)

-259-

th

23 edition International Disabled People’s Day - Zgorzelec 2017 - Scientific Meeting

Warsztaty / Workshops
Hotel Pałac „Łagów”

Czwartek 23 marca 2017

Hotel „Pałac Łagów”

th

Thursday 23 March 2017
Lp
No.

Godziny
Hours

WS –
Comp
(*)

14:00 - 15:00

(60 min)

Prelegent
Lecturer
dr Grzegorz
Śliwiński,
C. Diers

Ośrodek
Instytution
Polska
Poland /

Niemcy /
Germany

Tytuł
Title
Urządzenia komputerowe wspomagające
diagnostykę funkcjonalną
Computer aided functional diagnostics

Piątek - 24 marca 2017

Dom Kultury, Sala Baletowa

th

Friday - 24 March 2017
Lp
No.
WSpostLab

Godziny
Hours
13:30 - 14:30

(60 min)

WSFED

15:00 - 16:00

WS Maitland

16:30 - 17:50

(60 min)

(80 min)

Prelegent
Lecturer
dr Marek
Wiecheć,
C. Diers

Prof. Santos
Sastre
Fernandez

Prof. Steve
Milanese

Culture House, Ballet Room
Ośrodek
Instytution
Polska
Poland /

Niemcy /

Tytuł
Title
Urządzenie Formetic 4D firmy Diers w
Fizjoterapii

Germany

The Formetric 4D device of the Diers company in
Physiotherapy

Hiszpania

Metoda FED w leczeniu zachowawczym skolioz
i zespołów bólowych kręgosłupa - najczęściej
popełniane błędy

Spain

The FED method in conservative treatment of
scoliosis and chronic spinal pain - most common
mistakes

Australia
Australia

Terapia manualna wg Maitlanda w diagnostyce
funkcjonalnej
Manual therapy according to Maitland in the
functional diagnosis

Sobota - 25 marca 2017

Dom Kultury, Sala Baletowa

Saturday - 25th March 2017
Lp
No.

Godziny
Hours

WS PPP

9:00 - 10:00

WS HipJoint

10:30 - 11:30

(60 min)

Culture House, Ballet Room

Prelegent
Lecturer

Ośrodek
Instytution

Margaret Revie

Wielka
Brytania
UK

(60 min)

Prof. Rene
de Bruijn

Holandia
Netherlands
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Tytuł
Title
Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna
Private physiotherapy practice

Badanie kliniczne stawu biodrowego
Clinical Examination of the hip joint
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