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8 lat z Wiosną z Fizjoterapią
Tegoroczna, ósma już Wiosna z Fizjoterapią - Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, jest
znaczącym wydarzeniem nie tylko dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lecz także dla całego
środowiska fizjoterapeutycznego w Polsce. Dzięki temu sympozjum studenci studiów licencjackich,
magisterskich i doktoranckich oraz absolwenci, którzy w roku poprzedzającym Sympozjum byli studentami,
mają możliwość prezentacji swoich oryginalnych prac.
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, organizatorami są Studenckie Koło Naukowe
Fizjoterapii oraz Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, a współorganizatorem
Katedra i Klinika Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego. Komitet Organizacyjny Sympozjum tworzą
członkowie Koła oraz pracownicy naukowi Zakładu, a pracom Komitetu przewodniczy Opiekun Koła
dr n. o zdr. Anna Słupik oraz Kierownik Zakładu dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski.
Corocznie Sympozjum obejmowane jest Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uczelni,
przez dwa lata prof. dr hab. med. Leszka Pączka, a po zmianie władz prof. dr hab. med. Marka Krawczyka.
Tak jak w latach ubiegłych Konferencja odbywa się pod auspicjami Dekady Kości i Stawów WHO.
Patronatem Naukowym Sympozjum obejmują Polskie Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo
Rehabilitacji. Prezesi tych Towarzystw, wraz z Krajowymi i Wojewódzkimi Konsultantami w dziedzinach
fizjoterapii i rehabilitacji, Kierownikami Klinik i Zakładów, oraz władzami Wydziałów i Oddziałów
Fizjoterapii polskich uczelni kształcących fizjoterapeutów współtworzyli Radę Naukową Konferencji.
Od początku Konferencja objęta jest Patronatem Medialnym czasopism „Ortopedia Traumatologia
Rehabilitacja” oraz „Fizjoterapia Polska”, następnie dołączył portal dla fizjoterapeutów
FizjoterapiaOnline.pl. Dzięki partnerom m.in. Studenckiemu Towarzystwu Naukowemu i Samorządowi
Studentów, którzy są z nami od początku, oraz coraz liczniejszym sponsorom, Laureaci sympozjum
otrzymują cenne nagrody, których wartość w tym roku wynosi aż 25 000zł.
Podczas poprzednich siedmiu Wiosen wysłuchaliśmy 15 wykładów zaproszonych gości – wybitnych
lekarzy i fizjoterapeutów. Sympozjum zgromadziło ponad 3000 uczestników, wysłuchaliśmy prezentacji 230
prac, spośród których zostało nagrodzonych 36 najlepszych a dziś do ich grona dołączą następne. Za rok
kolejna Wiosna z Fizjoterapią, do udziału w której już dziś serdecznie zapraszamy!
Przewodniczący SKN Fizjoterapii

Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo, drodzy Studenci,
witamy Was serdecznie na VIII edycji „Wiosny z Fizjoterapią”. Sympozjum to od początku istnienia
odbywa się pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa
Rehabilitacji. O jego randze świadczy to, że jest to jedyne polskie sympozjum studenckie, w którego Radzie
Naukowej zasiadają Prezesi ZG w/w towarzystw naukowych, a współprzewodniczącymi tej Rady są
Konsultanci Krajowi w dziedzinach: Fizjoterapii i Rehabilitacji Medycznej. Nadaje to naszemu Sympozjum
najwyższą możliwą krajową rangę i świadczy o docenieniu jego znaczenia jako ważnego przedsięwzięcia, na
stałe już wpisanego w kalendarz studenckich wydarzeń naukowych.
Od początku istnienia Sympozjum ma charakter konkursu studenckich prac oryginalnych, a w bieżącej
edycji suma nagród dla zwycięzców osiągnęła wartość 25 000 zł. Było to możliwe dzięki wsparciu
organizacji studenckich, a przede wszystkim Studenckiego Towarzystwa Naukowego WUM oraz licznych
sponsorów i partnerów, którzy doceniają rangę i poziom organizacji Sympozjum.
W imieniu swoim, członków Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do
wysłuchania tradycyjnych wykładów: Inauguracyjnego, który tym razem będzie poświęcony etyce
w zawodzie fizjoterapeuty oraz Wykładu Eksperta, który wprowadzi nas w świat nowych technologii.
Zapraszam wreszcie do wysłuchania ponad 20 oryginalnych doniesień naukowych, których autorami są
studenci – młodzi naukowcy z całej Polski, a współautorami nierzadko ich mentorzy i nauczyciele. Macie
Państwo, podobnie jak w roku ubiegłym, możliwość przyznania jednej z prezentowanych prac „Nagrody
Uczestników Sympozjum” – to wyjątkowa okazja, bo nagroda ta całkowicie spoczywa w Waszych rękach
i jest oryginalnym pomysłem naszego Sympozjum.
Zapraszamy wszystkich na ciekawe warsztaty, odbywające się od piątku do niedzieli. Życzymy
twórczego spędzenia czasu oraz wielu towarzyskich sukcesów i owocnych dyskusji.
Zapraszamy również na kolejne przyszłoroczne, wspólne, dziewiąte już wiosenne spotkanie
w Warszawie, a przede wszystkim namawiamy do czynnego w nim udziału.
A młodym naukowcom niech przyświecają w ich pierwszych pracach słowa wybitnego filozofa XX
wieku – Sir Karla Raimunda Poppera:
„O wielkości i pięknie nauki stanowi po części to, że poprzez własne krytyczne badanie dowiadujemy się,
iż świat jest całkowicie odmienny od tego, co sobie kiedykolwiek wyobrażaliśmy
– póki wyobraźni naszej nie poruszyło odrzucenie wcześniej przyjętych teorii”
Przewodnicząca

Honorowy Przewodniczący
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Komitetu Organizacyjnego

dr n. o zdr. Anna Słupik

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
9.30 – 10.00

POWITANIE GOŚCI, PRZEMÓWIENIA GOŚCI I OFICJALNE OTWARCIE
SYMPOZJUM

10.00 - 10.30

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Fizjoterapia – etyka w działaniu! dr n. med. Maria J. Turos

10.30 – 13.00

SESJA I – Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji
(moduły 10-minutowe – 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

1. Ocena skuteczności technik „mobilizacji z ruchem” wg koncepcji Briana Mulligana
w terapii „łokcia tenisisty” - doniesienie wstępne - Karolina Janikowska; Lublin
2. Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji zmniejszających napięcie mięśni
właściwych grzbietu u pacjentów z zespołem przeciążeniowym odcinka
lędźwiowego kręgosłupa – Arkadiusz Martyniuk, Małgorzata Nosarzewska;
Warszawa
3. Ocena terapii czaszkowo-krzyżowej w przeciążeniowych dolegliwościach bólowych
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego – Marcin Bebelski; Warszawa
4. Ocena aktywności mięśnia prostego uda przy zastosowaniu dwóch technik
energizacji mięśni: hamowania reciprokalnego i poizometrycznej relaksacji –
doniesienie wstępne – Gabriela Bidzińska, Kamil Zwierzchowski,
Anna Kołcz-Trzęsicka, Ewelina Lepsy, Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski,
Robert Dymarek; Opole, Wrocław
5. Próba oceny wpływu efektywności techniki trzymaj-rozluźnij na elastyczność
i potencjał bioelektryczny mięśnia prostego uda – doniesienie wstępne –
Tomasz Matusz, Piotr Tkocz, Kamil Zwierzchowski, Lucyna Słupska,
Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek; Opole, Wrocław
6. Porównanie efektywności aplikacji Kinesiology Taping i poizometrycznej relaksacji
mięśni – doniesienie wstępne – Kamil Zwierzchowski, Gabriela Bidzińska,
Anna Kołcz-Trzęsicka, Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek;
Opole, Wrocław
7. Wpływ aplikacji mięśniowej Kinesiology Taping na napięcie spoczynkowe mięśnia
czworobocznego – Michał Dzierzgwa; Warszawa
8. Elektromiograficzna analiza wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu oraz Cross
Tapingu na poziom rozluźnienia części zstępującej mięśnia czworobocznego
grzbietu – doniesienie wstępne z grupą placebo – Aleksandra Cynarska, Gabriela
Bidzińska, Daniel Marczyński, Lucyna Słupska, Kuba Ptaszkowski, Robert Dymarek;
Opole, Wrocław
9. Ocena skuteczności korekcji stóp płaskich za pomocą plastrowania dynamicznego
na podstawie badania podoskopowego i analizy chodu – doniesienie wstępne –
Justyna Leszczewska, Dariusz Czaprowski, Karolina Białobrzewska,
Paulina Pawłowska; Olsztyn
10. Dokładność i rzetelność pomiaru równowagi przy użyciu Wii Balance Board –
Anna Chabuda, Magdalena Zieleniewska, Anna Słupik; Warszawa
11. Czas reakcji – w zależności od bodźca stymulującego u osób zdrowych – doniesienie
wstępne – Sylwia Stiler, Szymon Wyszyński, Joanna Piotrkowicz, Piotr Federowicz;
Katowice

12.Analiza procesu uczenia się w komputerowym treningu koordynacji wzrokoworuchowej ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym – Alicja Ruszczak,
Mateusz Kruszyński, Rafał Babecki, Łukasz Polak, Anna Mosiołek; Warszawa
13.Komputerowy trening funkcji ruchowych i poznawczych – Mateusz Kruszyński,
Anna Chabuda, Magdalena Zieleniewska, Justyna Wiśniowska, Emilia Cheładze;
Warszawa
13.00 - 13.45
13.45 – 16.00

PRZERWA na lunch oraz czas na zwiedzanie stoisk wystawców
i wystawy fotograficznej dotyczącej niepełnosprawności
SESJA II – TEMATY WOLNE
(moduły 10-minutowe – 7-minutowa prezentacja i 3-minutowa dyskusja)

1. Ocena jakości autokorekcji postawy ciała pod wpływem komendy „wyprostuj się” –
Paulina Pawłowska, Dariusz Czaprowski, Dominik Sitarski; Olsztyn
2. Problemy mięśniowo-szkieletowe u dorosłych skrzypków. Przegląd literatury –
Anna Cygańska; Warszawa
3. Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa w grupie
zawodowej rolników – Ewa Brzozowska, Barbara Brzozowska; Rzeszów
4. Wybrane aspekty aktywności fizycznej jako działania profilaktyczne w zespołach
bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób prowadzących sedenteryjny tryb życia
– Joanna Reichert, Joanna Jedynak; Warszawa
5. Siedmiodniowy program wczesnej rehabilitacji szpitalnej pacjenta po operacyjnym
leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowego – studium dwóch przypadków –
Katarzyna Rondzio; Warszawa
6. Dynamizm zmian w obrębie kończyny górnej po okołoporodowym uszkodzeniu
splotu ramiennego – Magdalena Ciechaniak; Warszawa
7. Wpływ dlugotrwałego, jednostronnego obciążania obręczy barkowej na symetrię
barków wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – doniesienie
wstępne – Weronika Jewczak, Anna Kuklińska, Ewelina Wierzejska; Poznań
8. Wpływ ćwiczeń sensomotorycznych u wyczynowych kajakarzy slalomowych na ich
stan funkcjonalny oceniany testem FMS – Dorota Reszelewska; Warszawa
9. Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała
u mężczyzn amatorsko uprawiających sporty siłowe – badanie pilotażowe –
Barbara Suchcicka; Warszawa
10.Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała u kobiet
i mężczyzn uprawiających taniec ludowy – Agata Skowron, Aneta Bugalska;
Warszawa
11.Ocena wpływu wybranych czynników klinicznych i demograficznych na efekty
wczesnej rehabilitacji u chorych po udarze mózgu – Dominika Flis, Agnieszka Bejer;
Rzeszów
12.Problemy współczesnej fizjoterapii oraz wpływ wolontariatu na częstotliwość
zatrudnienia – Barbara Suchcicka, Paweł Suchcicki; Warszawa

16.00 - 16.15

PRZERWA

16.15 – 17.00

WYKŁAD EKSPERTA
Przyszłość jest już dziś, tylko nierówno rozłożona: interfejsy mózg-komputer
i technologie asystujące – prof dr. hab. Piotr J. Durka

17.00 - 17.30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PRAC I UROCZYSTE ROZDANIE
DYPLOMÓW I NAGRÓD LAUREATOM, ZDJĘCIA PAMIĄTKOWE
PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SYMPOZJUM

WARSZTATY
PIĄTEK, 9.05.2014
17:00 - 19:00 Badanie różnicujące kręgosłupa szyjnego na poziomie struktury i funkcji - Ernest Wiśniewski
Miejsce: Zakład Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 81, sala Metodyki Nauczania Ruchu

SOBOTA, 10.05.2014
9:00 - 11:00 PNF w terapii zaburzeń chodu - Joanna Jaczewska
Miejsce: Zakład Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 81, sala Kinezyterapii II
10:00 - 16:00 Żywa Anatomia, cz. I - Dawid Dziedzic
Miejsce: Zakład Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 81, sala Metodyki Nauczania Ruchu
11:00-12:00 Ćwiczenia z taśmą thera band. Sensomotoryka - Maciej Skarwecki
Miejsce: Zakład Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 81, sala Kinezyterapii II
12:20-13:20 Ćwiczenia z taśmą thera band. Sensomotoryka - Maciej Skarwecki
Miejsce: Zakład Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 81, sala Kinezyterapii II
12:30 - 14:30 Pilates - Anna Lipka
Miejsce: Zakład Pielęgniarstwa, ul. Ciołka 27, duża sala gimnastyczna
14:00 - 20:00 Metoda FDM - Anna Mosiołek
Miejsce: Zakład Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 81, sala Kinezyterapii II

NIEDZIELA, 11.05.2014
10:00 - 16:00 Żywa Anatomia, cz. II - Dawid Dziedzic
Miejsce: Zakład Rehabilitacji, ul. Żwirki i Wigury 81, sala Metodyki Nauczania Ruchu

Wykłady
na
zaproszenie

dr n. med. Maria J. Turos
prof. dr hab. Piotr Jerzy Durka

WYKŁAD INAUGURACYJNY
Maria J. Turos
Fizjoterapia – etyka w działaniu!
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Trudno jest ustalić, w którym momencie dziejów narodziła się świadomość moralna. Był to jednak
przełomowy moment w historii. Oto ludzkość przestała być jednym spośród gatunków zoologicznych
zamieszkujących Ziemię, a osiągnęła wymiar swojego specyficznie człowieczego istnienia 1
Za kolebkę etycznej myśli europejskiej uznać wypada Grecję. Do wprowadzenia zagadnień związanych
z moralnością w obręb filozofowania najwięcej przyczynili się sofiści (V - IV w. p.n.e.), zaś do ich
usamodzielnienia i następnie późniejszego rozwoju swój wkład wnieśli: Sokrates, Platon, Arystoteles później
szkoły sokratyczne [cyników i cyrenaików], epikurejczycy oraz stoicy2.
Etymologicznie termin etyka wyprowadzany bywa z greckiego terminu ethos i jego słownikowego
znaczenia „zwyczaj” „obyczaj”, przy czym słowo to używane było na długo przed ukształtowaniem się
systemów i szkół filozoficznych. Warto przy tym wiedzieć, iż pojęcie ethos w leksykalnej tradycji greckiej
występowało nie w jednej lecz w dwóch formach, a mianowicie ετος, który to oznaczał właśnie „zwyczaj”,
„przyzwyczajenie”, oraz ήτος pierwotnie - stałe miejsce przebywania, później stały sposób postępowania,
obyczaj i wreszcie charakter3.
W obu powyższych znaczeniach powszechnie zaczął używać ów termin Arystoteles 4 zajmując się
w swoich rozważaniach tym, co Grecy nazywali arete [cnota, dzielność], zaś rozpatrywane przez niego
sformułowanie ethike arete5 oznaczało doskonałość etyczną człowieka. Za sprawą filozofa ze Stagiry
w pojęciu obyczaju dokonało się przejście od „zwyczaju”, jako czegoś zbiorowego gromadnego, a zarazem
uświęconego wielowiekową tradycją na korzyść „zwyczaju”, jako czegoś indywidualnego, mogącego być
ocenianym dodatnio lub ujemnie do czegoś stałego - jak być powinno.
W języku potocznym ów „zwyczaj”, od czasów antyku rzymskiego, a szczególnie Cycerona 6 noszący
nazwę moralność odnosi się powszechnie do układu wartościowań i ocen: mówiąc o kimś, że postąpił
moralnie dajemy wyraz swej aprobacie dla tego postępowania, jako dobrego i odwrotnie postępowanie,
z którym nie solidaryzujemy się i które oceniamy jako złe nazywamy niemoralnym, gdyż jak wyraził się
K. Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II) „...pojęcie to oznacza mniej więcej tyle co – życie moralne,
a życie moralne to życie po prostu ludzkie zarówno indywidualne jak i społeczne...” 7.
Obojętnie, jakim terminem określone zarówno moralność jak i etyka odnoszą się do tej samej sfery
zjawisk - sfery wartości, powinności oraz odpowiedzialności, do ludzkich wyborów między dobrem a złem
(lub sytuacji, w jakich ludzkie decyzje postrzegane są właśnie jako wybory między dobrem a złem) i do
związanej z tymi wyborami odpowiedzialności. Taką definicję można znaleźć już u Diogenesa Laertiosa,
który przekazał: „...filozofia ma trzy działy: fizykę, (czyli filozofię przyrody), etykę i dialektykę (czyli logikę).
Fizyka traktuje o wszechświecie i wszystkim, co się w nim znajduje, etyka zaś o tym jak należy żyć i co jest
ważne dla człowieka...”8, zaś zajmujących się nią określił mianem etyków, czyli tych, co „...zajmują się
moralnością i obyczajami...”9.
Fizjoterapia narodziła się praktycznie w tym samym kręgu kulturowym. Prekursorami leczniczych
i relaksacyjnych działań manualnych w starożytnej Grecji byli opiekunowie młodych efeboi10
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w gimnazjonach, którzy często towarzyszyli im tak na stadionach igrzysk olimpijskich jak i później na
polach bitew11.. Jako oddzielny zakres działań na gruncie nauk stricte medycznych rozwijali ją lekarze
skupieni w szkole metodyków założonej przez Asklepiadesa (ok. 128 – 56 p.n.e.) w Rzymie 12.
Etyka fizjoterapii, choć w znacznej mierze wzoruje się na etyce lekarskiej w sensie historycznym jest od
niej dużo wcześniejsza gdyż przysięga szacunku dla ciała składana przed zawodami w Olimpii 13 narodziła się
wcześniej niż słynna przysięga Hipokratesa. Już sama praca fizjoterapeuty jest niezwykle specyficzna, co
rodzi inne problemy wynikające głównie z asymetrycznej relacji wobec pacjenta gdyż jest on nie tylko od
niego bardziej sprawny lecz też postrzega świat z zupełnie innej perspektywy niż osoba, która poddaje się
jego zabiegom.
Od samego początku jednym z zadań fizjoterapeuty było wzmacnianie sił fizycznych i psychicznych,
niejako budowanie nadziei u osób poddawanych zabiegom. Pacjenci mogą odczuwać lęk przed różnymi
interwencjami, stąd też niezmiernie istotne jest budowanie postawy sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu.
Człowiek niepełnosprawny wymaga pogłębionego zrozumienia jego sytuacji. Namysł ten, niejako podwaliny
pod wspólny dialog na gruncie współczesnej filozofii europejskiej położyła szkoła fenomenologii związana
przede wszystkim z osobą E. Husserla 14, a szczególnie jego uczniów R. Ingardena 15 oraz E. Stein16, która
jeden z rozdziałów swojej pracy doktorskiej 17 poświęciła zagadnieniom komunikacji przez (jak sama
napisała) „…cudze ciało…”)18 oraz znaczeniu modyfikacji własnego obrazu świata przez kontakt z ciałem
drugiego człowieka.
Jak widać fenomenologia to filozoficzne zgłębianie doświadczenia ludzkiego, które traktuje, jako
ostateczny przedmiot badań, oraz dobitne zaakcentowanie, iż człowiek jest zarówno bytem fizycznym, jak
i istotą świadomą. Dla pokazania jedności ludzkiego doświadczenia E. Husserl wykorzystał przykład
dotykających się dłoni19. Każda z nich działa naprzemiennie jednocześnie w dwóch rolach, jako narząd
poznania i zarazem, jako przedmiot poznania.
Świadomość człowieka, jako zawsze obecną w cielesności podkreślał również francuski filozof
M. Merleau-Ponty20, zaś w sposób szczególny w odniesieniu do „…homo patiens…”21 V. Frankl22.
Zrozumienie tych powiązań stanowi dla fizjoterapeuty podstawę do całościowego (holistycznego)
traktowania pacjentów, gdzie za ruchem podąża słowo gest czy znak. Jest to szczególnie ważne w działaniach
podejmowanych u osób ze znacznymi ubytkami neurologicznymi bądź u dzieci z zespołami wad wrodzonych
ograniczającymi formy komunikacji nie tylko werbalnej, lecz i pozawerbalnej. W tych sytuacjach cierpi nie
tylko ciało, ale również nieodłączna od tego ciała świadomość i nie będzie truizmem stwierdzenie, iż ono
właśnie ma fundamentalne znaczenie dla ludzkiej świadomości. To jak percypujemy świat, jak rozumiemy
nasze relacje z jego elementami i z innymi ludźmi nie jest produktem bezcielesnego ducha, ale zależy od
formy fizycznej w nim obecności. Dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim podstawowe kategorie
widzenia świata to miejsca, do których dosięga oraz miejsca, do których nie jest w stanie dotrzeć. A bariery
na jego drodze – no cóż, ale wznoszą również ludzie…
Fizjoterapia, na szczęście, nie wykształciła kodeksu etyki zbudowanego li tylko na bazie suchych
nakazów i zakazów profesjonalizmu zawodowego. Chcąc mówić o niej do fizjoterapeutów trzeba sięgać do
korzeni gdyż takie wartości, jak odpowiedzialność, troska, altruizm uczciwość, sumienne wykonywanie
obowiązków zawodowych czy odpowiedzialność wobec społeczeństwa sprowadzają się do tych dwóch
greckich słów ethike arete – czyli po prostu…bycia człowiekiem dla drugiego człowieka.
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WYKŁAD EKSPERTA
Piotr Jerzy Durka
Przyszłość jest już dziś, tylko nierówno rozłożona:
interfejsy mózg-komputer i technologie asystujące
Zakład Fizyki Biomedycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Oparty na formie ronda wykład zaczniemy od klasycznej interpretacji tematu W. Gibsona “The future is
already here – it’s just not very evenly distributed” związanej z technologiami przyszłości. Omówimy
interfejsy mózg-komputer oparte o odczyt fal mózgowych (w odróżnieniu od popularnych zabawek,
odczytujących aktywność mięśni lub ruch gałek ocznych). Najczęściej wymienianym zastosowaniem tych
urządzeń jest zapewnienie komunikacji pacjentom żyjącym w piekle na Ziemi zwanym stanem zamknięcia.
Przyjrzymy się również innym technologiom asystującym, które dostępne są już dzisiaj, ale nie dla
wszystkich którzy ich potrzebują, i możliwym rozwiązaniom.

SESJA I
Aktualne kierunki rozwoju
fizjoterapii i rehabilitacji

Moderatorzy:
prof. dr hab. med. Jerzy Kiwerski – Przewodniczący
dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
dr n. o k. f. Maria Grodner
dr n. med. Piotr Tederko

1.

Karolina Janikowska
Ocena skuteczności technik „mobilizacji z ruchem” wg koncepcji Briana Mulligana
w terapii „łokcia tenisisty” – doniesienie wstępne
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji i Ortopedii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Opiekunowie pracy: dr n. med. Marcin Pencuła, dr hab. n. med. Agata Smoleń
Wstęp. „Łokieć tenisisty” objawia się poprzez ból w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej,
osłabienie siły mięśniowej mięśni okolicy przedramienia, zwłaszcza podczas ruchów wykonywanych
z grzbietowo zgiętym nadgarstkiem i zaciśniętą w pięść ręką. Standardowe postępowanie lecznicze oparte
jest na leczeniu farmakologicznym i fizykoterapeutycznym, stosowanie unieruchomienia oraz leczeniu
operacyjnym. Nowymi technikami, które są wprowadzane w terapii tego schorzenia są m.in. terapia
manualna wg koncepcji Briana Mulligana wykorzystująca techniki mobilizacji z ruchem.
Celem pracy jest porównanie skuteczności terapii manualnej opartej o techniki mobilizacji z ruchem wg
koncepcji Briana Mulligana.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 15 osób z rozpoznaniem „łokcia tenisisty” leczonych
za pomocą serii zabiegów mobilizacji z ruchem przeprowadzanych zgodnie z koncepcją Briana Mulligana
przez certyfikowanego terapeutę. Grupę kontrolną stanowiło 17 pacjentów leczonych za pomocą zabiegów
fizykalnych.
Ocena stanu pacjenta przeprowadzana była po każdej serii zabiegów za pomocą kwestionariuszy PRTEE,
Quick DASH, oceny dolegliwości bólowych w skali VAS oraz oceny stanu funkcjonalnego. Zebrane dane
zostały poddane analizie z wykorzystaniem pakietu statystycznego Statistica 10.0.
Wyniki. U pacjentów leczonych z wykorzystaniem technik terapii manualnej wg koncepcji Briana Mulligana
zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych w okolicy nadkłykcia bocznego
kości ramiennej oceniane za pomocą skali VAS, zmianę wartości kwestionariuszy PRTEE I Quick DASH
oraz zwiększenie bezbolesnego zakresu ruchu podczas czynności wykonywanych z ręką zaciśniętą w pięść
(p<0.05)
Wniosek. Terapia manualna wg koncepcji Briana Mulligana wykorzystująca techniki mobilizacji z ruchem
może być skutecznym elementem terapii u osób z objawami „ łokcia tenisisty”.

2.

Arkadiusz Martyniuk, Małgorzata Nosarzewska
Ocena skuteczności technik manualnych artykulacji
zmniejszających napięcie mięśni właściwych grzbietu u pacjentów
z zespołem przeciążeniowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. o zdr. Anna Słupik
Opiekun naukowy pracy: dr n. o zdr. Anna Słupik
Wstęp. Zmiany przeciążeniowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz związane z nimi ograniczenia stanowią
jedną z najczęstszych dolegliwości narządu ruchu i są powodem poszukiwania skutecznych metod terapii.
Celem pracy była ocena wpływu technik manualnych artykulacji na napięcie mięśnia wielodzielnego oraz
ocena wpływu technik manualnych artykulacji na ruchomość odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
Materiał i metody. Zbadano 40 osób, n=20 osób w grupie badanej i n=20 osoby w grupie kontrolnej. Do
grupy badanej włączono 9 kobiet i 11 mężczyzn, u których wykonano zabieg z wykorzystaniem technik
artykulacji na stawy międzykręgowe od L1 do L5. Do grupy kontrolnej włączono 7 kobiet i 13 mężczyzn,
którzy mieli przebywać w pozycji leżenia przodem przez 10 minut. Średnia wieku w grupie badanej wynosiła
51,4 lat, w grupie kontrolnej 49,1 lat. Grupa badana i kontrolna były jednorodne.
Kryterium włączenia do grupy badanej i kontrolnej były dolegliwości bólowe nie spowodowane urazem
i ograniczenie ruchów zgięcia w bok kręgosłupa lędźwiowego oraz brak przeciwwskazań do wykonywanych
zabiegów. Kryterium wyłączenia z grupy badanej i kontrolnej były dodatnie objawy neurologiczne, stan po
przebytych operacjach kręgosłupa lędźwiowego oraz obecność ogólnych przeciwwskazań do terapii
manualnej. Badanie zostało przeprowadzone jako randomizowane z pojedynczą ślepą próbą.
W badaniu oceniano zmianę napięcia mięśnia wielodzielnego i mięśnia piszczelowego przedniego oraz
zmianę kątowego zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego. Do oceny zmian napięcia mięśni
wykorzystano aparat do EMG NuTrack Alpha 2E. Do oceny zmian ruchomości wykorzystano cyfrowy
inklinometr Saunders`a.
Normalność rozkładu określono za pomocą testu chi-kwadrat. Do porównania wyniku początkowego
i końcowego wykorzystano test kolejności par Wilcoxona. Za poziom istotności statystycznej we wszystkich
wymienionych testach przyjęto wartość graniczną p=0,05.
Wyniki. W grupie badanej po wykonaniu techniki artykulacji nastąpił spadek napięcia mięśnia
wielodzielnego średnio o 0,89 µW oraz wzrost wartości zakresu ruchu kątowego w odcinku lędźwiowym
kręgosłupa średnio o 8,46o. Istotność statystyczna wyniosła p<0,00.
W grupie kontrolnej po leżeniu przodem przez 10 minut nastąpił wzrost napięcia mięśnia wielodzielnego
średnio o 0,16 µW oraz spadek wartości zakresu ruchu kątowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa średnio
o 0,92o. Istotność statystyczna wyniosła p<0,00.
Istotność statystyczna wyników końcowych pomiędzy grupami w pomiarach napięcia mięśnia
wielodzielnego wyniosła p<0,03, w pomiarach zakresu ruchu wyniosła p<0,15.
Wnioski. 1. W przeprowadzonym badaniu techniki manualne artykulacji w badanej grupie wykazały
skuteczność terapeutyczną dlatego zasadne jest stosowanie technik manualnych artykulacji w kompleksowej
fizjoterapii u chorych z zespołem przeciążeniowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 2. Uzyskane wyniki
stanowią podstawę do kontynuacji prospektywnych badań na liczniejszej grupie chorych.
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Marcin Bebelski
Ocena terapii czaszkowo-krzyżowej w przeciążeniowych dolegliwościach bólowych
kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. o zdr. Anna Słupik
Opiekun naukowy pracy: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Wstęp. Niespecyficzne dolegliwości bólowe kręgosłupa to częsta choroba układu ruchu człowieka.
Przeciążenia fizyczne oraz psycho-emocjonalne występujące w codziennym życiu uszkadzają poszczególne
struktury kręgosłupa, a także powodują ból i ograniczenia ruchomości. Istnieje wiele efektywnych metod
leczących te dolegliwości. Jedną z nich jest uznana terapia punktów spustowych skupiająca się na działaniu
mięśniowo-powięziowym. Brakuje niestety rzetelnych badań potwierdzających przydatność terapii
czaszkowo-krzyżowej w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.
Celem pracy było zbadanie skuteczności terapii czaszkowo-krzyżowej (TCK) w przeciążeniowych
dolegliwościach kręgosłupa oraz porównanie jej z terapią punktów spustowych (TPS).
Materiały i metodyka. W badaniu udział wzięło 55 osób z przeciążeniowymi dolegliwościami kręgosłupa.
Uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna z nich została poddana leczeniu terapią czaszkowo-krzyżową,
natomiast druga terapią punktów spustowych. Każdy z uczestników przed, jak i po terapii fizjoterapeutycznej
określał subiektywne doznania bólowe skalą VAS oraz zmodyfikowaną skalą Laitinen. Dodatkowo
zmierzono również ruchomość kręgosłupa testem Schobera oraz spoczynkowe napięcie m. wielodzielnego
metodą SEMG.
Wyniki. W obu grupach odnotowano zmniejszenie dolegliwości bólowych na skali VAS i Laitinen. Nie
wystąpiły istotne różnice w ruchomości kręgosłupa mierzone testem Shobera. TCK w odróżnieniu od TPS,
istotnie obniżała napięcie spoczynkowe m. wielodzielnych. Nie zauważono istotnych różnic w skuteczności
obydwu metod fizjoterapeutycznych w leczeniu niespecyficznych przeciążeniowych dolegliwościach
bólowych kręgosłupa.
Wnioski. 1. TCK i TPS mogą być efektywnymi narzędziami w leczeniu pacjentów z niespecyficznymi
dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. 2. TCK oraz TPS mogą skutecznie
zmniejszać dolegliwości bólowe kręgosłupa, nie wpływając znacząco na jego ruchomość. 3. TCK może
obniżać czynność bioelektryczną m. wielodzielnego ale mechanizm tych zmian wymaga dalszych badań
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Gabriela Bidzińska1, Kamil Zwierzchowski1, Anna Kołcz-Trzęsicka2,3, Ewelina Lepsy2,
Lucyna Słupska3, Kuba Ptaszkowski4, Robert Dymarek5
Ocena aktywności mięśnia prostego uda przy zastosowaniu dwóch technik energizacji
mięśni: hamowania reciprokalnego i poizometrycznej relaksacji – doniesienie wstępne
1

Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki Klinicznej
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Opiekun SKN: dr Tomasz Halski
2
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
3
Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedra Fizjoterapii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
4
Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
5
Zakład Chorób Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Wstęp. Techniki energii mięśniowej (TEM) są zespołem metod wykorzystywanych w wielu dziedzinach
terapeutycznego postępowania manualnego w celu zwalczania dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich. TEM
znajdują zastosowanie przede wszystkim w terapii pacjentów z hipertonią mięśniową czy skróceniem mięśni.
Powszechnie ich działanie tłumaczy się dwoma mechanizmami – autogenicznym hamowaniem
(poizometryczna relaksacja) oraz hamowaniem reciprokalnym.
Celem pracy była próba oceny wpływu poizometrycznej relaksacji mięśni oraz hamowania reciprokalnego na
aktywność bioelektryczną i elastyczność mięśnia prostego uda u osób z ograniczonym ruchem zgięcia
w stawie kolanowym.
Materiał i metoda. Do badań zakwalifikowano 42 osoby z ograniczeniem ruchu zgięcia w stawie
kolanowym, które randomizowano do dwóch grup porównawczych A i B. Grupa A poddana została
zabiegom hamowania reciprokalnego, natomiast w grupie B wykonywano poizometryczną relaksację mięśni.
Obie grupy poddane zostały serii 10 zabiegów. Przed, w trakcie i po wykonaniu wszystkich interwencji
u uczestników badań wykonano pomiar zakresu ruchomości w stawie kolanowym, test „pięta-pośladek” oraz
dokonano rejestracji zmian spoczynkowej aktywności bioelektrycznej przy pomocy elektromiografu
powierzchniowego Neuro Trac ETS.
Wyniki. Po serii 10 zabiegów w obu grupach odnotowano znaczny spadek aktywności bioelektrycznej
mięśnia prostego uda. W grupie A średnio o 6,76 µV, natomiast w grupie B o 4,38 µV. Zarówno w grupie A
jak i B na skutek zastosowanej terapii nastąpiło zwiększenie zakresu ruchomości w badanym stawie
kolanowym, odpowiednio o 3,71° oraz 4°. U badanych z obu grup zaobserwowano również zmniejszenie
odległości pięty od pośladka w teście „pięta-pośladek”.
Wniosek. Poizometryczna relaksacja mięśni oraz hamowanie reciprokalne stanowią skuteczną metodę
wpływającą na zwiększenie zakresu ruchomości w stawie kolanowym oraz zmniejszenie aktywności
bioelektrycznej mięśni.
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Próba oceny wpływu efektywności techniki trzymaj - rozluźnij na elastyczność i potencjał
bioelektryczny mięśnia prostego uda – doniesienie wstępne
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Wstęp. Technika trzymaj - rozluźnij (HR – ang. Hold-Relax) jest jedną z technik stosowanych w metodzie
proprioceptywnej nerwowo-mięśniowej facylitacji (PNF – ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).
Swoje zastosowanie znajduje również wśród technik energizacji mięśni. Jej celem jest rozluźnienie
przykurczonych grup mięśniowych, zwiększenie biernego oraz czynnego zakresu ruchu, a także redukcja
bólu.
Celem pracy była próba oceny wpływu efektywności techniki HR na poprawę zakresu ruchu stawu
kolanowego oraz zmianę potencjału mioelektrycznego mięśnia prostego uda, w zależności od zastosowanego
czasu przerwy pomiędzy kolejnymi skurczami.
Materiał i metoda. Do badań zakwalifikowano 45 osób ze stwierdzonym ograniczeniem ruchu zgięcia
w stawie kolanowym, których randomizowano do trzech grup porównawczych. Wszystkich uczestników
poddano serii 10 interwencji z zastosowaniem techniki HR, których przebieg w poszczególnych grupach
różnił się długością fazy przerwy pomiędzy statycznymi napięciami. W grupie I (n=15) czas fazy przerwy
wynosił 5 sekund, w grupie II (n=16) 30 sekund, natomiast w grupie III (n=14) 60 sekund. Pomiary przed
rozpoczęciem i po zakończeniu serii 10 interwencji obejmowały test elastyczności pięta – pośladek oraz
ocenę aktywności bioelektrycznej mięśnia prostego uda za pomocą dwukanałowego elektromiografu
powierzchniowego. Porównanie w obrębie badanych grup dokonano za pomocą testu ANOVA Friedmana,
a analizę międzygrupową wykorzystując test ANOVA Kruskala-Wallisa.
Wyniki. Odnotowano spadek potencjału bioelektrycznego mięśnia prostego uda w każdej z badanych grup.
Poprawę wykazano także w teście pięta-pośladek, jednakże uzyskane wyniki nie były istotne statystycznie
(p>0,05).
Wniosek. Różne czasy przerwy przed kolejnymi fazami napięcia statycznego nie wpływają na efektywność
wykonywania techniki trzymaj - rozluźnij.

6.
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Porównanie efektywności aplikacji Kinesiology Taping i poizometrycznej
relaksacji mięśni – doniesienie wstępne
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Wstęp. W wyniku wzmożonej aktywności mięśni może dochodzić do ograniczenia zarówno biernego, jak
i czynnego zakresu ruchu. Jedną z metod umożliwiających zmniejszenie aktywności bioelektrycznej mięśnia
jest poizometryczna relaksacja mięśni. Kolejną z form terapii zwiększającą zakres ruchu oraz redukującą
dolegliwości bólowe mogą być aplikacje Kinesiology Taping.
Celem pracy była ocena zmian wartości potencjału bioelektrycznego części zstępującej mięśnia
czworobocznego grzbietu, zakresu ruchu szyjnego odcinka kręgosłupa i dolegliwości bólowych badanego
mięśnia w kontekście efektywności działania zastosowanych metod: poizometrycznej relaksacji mięśni
i aplikacji Kinesiology Taping.
Materiał i metoda. Do badań zakwalifikowano 20 osób (16 kobiet i 4 mężczyzn). Uczestników w sposób
randomizowany przydzielono do dwóch grup porównawczych. Randomizacja ta obejmowała również wybór
badanego mięśnia (po stronie prawej lub lewej).
W grupie I (n=10) zastosowano poizometryczną relaksację mięśni, natomiast w grupie II (n=10) aplikację
Kinesiology Taping. W obu grupach dokonano rejestracji zmian spoczynkowej aktywności potencjału części
zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu przy pomocy elektromiografu powierzchniowego Neuro Trac
ETS, ponadto zmierzono zakres ruchu szyjnego odcinka kręgosłupa za pomocą taśmy centymetrowej oraz
oceniono poziom dolegliwości bólowych w obrębie badanego mięśnia za pomocą wizualnej skali analogowej
(VAS). Oceny efektywności zastosowanych metod dokonano na podstawie wyników pomiarów
przeprowadzonych przed i po terapii.
Wyniki. Po 24 godzinnej aplikacji Kinesiology Taping zanotowano zmniejszenie potencjału bioelektrycznego badanego mięśnia, zwiększenie zakresu ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa oraz redukcję
dolegliwości bólowych, natomiast po interwencji poizometrycznej relaksacji mięśni wykazano zwiększenie
zakresu ruchu w odcinku szyjnym kręgosłupa oraz zmniejszenie bólu.
Wniosek. Aplikacja Kinesiology Taping oraz poizometryczna relaksacja mięśni stanowią skuteczną metodę
w redukcji dolegliwości bólowych, zmniejszeniu aktywności mioelektrycznej oraz zwiększeniu zakresu
ruchu.
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Michał Dzierzgwa
Wpływ aplikacji mięśniowej Kinesiology Taping
na napięcie spoczynkowe mięśnia czworobocznego
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Opiekun naukowy pracy: dr n. o zdr. Anna Słupik
Wstęp. Kinesiology Taping jest powszechnie i chętnie stosowaną metodą fizjoterapeutyczną nie tylko
u sportowców, lecz również „przeciętnych” pacjentów w różnych dziedzinach fizjoterapii. Nadal jednak
brakuje naukowego potwierdzenia i wyjaśnienia mechanizmu działania plastrów.
Celem pracy była ocena wpływu aplikacji mięśniowej Kinesiology Taping na zmianę napięcia
spoczynkowego mięśnia czworobocznego z uwzględnieniem podziału na aplikację obniżającą i wzmagającą
napięcie mięśniowe oraz porównanie skuteczności działania Kinesiology Taping'u w odniesieniu do placebo.
Materiał i metody. Badaniu poddano 91 osób podzielonych na trzy grupy. Podstawową metodę badawczą
stanowiła elektromiografia powierzchniowa napięcia spoczynkowego mięśnia czworobocznego części
zstępującej. W grupach badanych (I i II) zastosowano aplikację mięśniową Kinesiology Taping – Gr I
obniżającą napięcie mięśniowe, Gr II wzmagającą napięcie mięśniowe. W grupie kontrolnej (III)
zastosowano nierozciągliwy plaster Mueller M Tape ®. Wszyscy badani wypełniali również autorską ankietę,
składającą się z sześciu pytań.
Wyniki. W Grupach I i III nie stwierdzono istotnych statystycznie (p>0,05) zmian w czasie w napięciu
mięśniowym, choć obserwowano tendencję do zmniejszania się napięcia. Natomiast w Grupie II
zaobserwowano istotne statystycznie zmiany napięcia.
Porównano ze sobą wyniki pomiaru napięcia mięśniowego wszystkich trzech grup wykazując istotne
statystycznie zmiany napięcia mięśniowego, które zależały od czasu noszenia plastra. Dodatkowo
stwierdzono istotną statystycznie zmianę po przeciwnej stronie do naklejonej aplikacji, godzinę po jej
naklejeniu p=0,042 (3L). Największe różnice zaobserwowano po 24 godzinach od założenia plastra zarówno
po stronie jego aplikacji p=0,002 (4P), jak i po przeciwnej p=0,001 (4L).
Analiza regresji wykazała, że na zmianę napięcia spoczynkowego istotnie wpływa aplikacja mięśniowa KT
(p<0,05) oraz wartość początkowego napięcia spoczynkowego (p<0,01).
Wnioski. 1. Wyniki badania potwierdzają, że zastosowanie Kinesiology Taping istotnie wpływa na
obniżenie lub wzrost napięcia mięśniowego w zależności od wykorzystanej aplikacji, podczas gdy
zastosowanie nierozciągliwego plastra nie wywołuje takich reakcji. 2. Uzyskane wyniki stanowią podstawę
do kontynuowania badań z udziałem liczniejszej grupy badanej.
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Wstęp. Jedną z proponowanych form terapii punktów spustowych jest aplikacja plastrów Kinesiology
Taping. Inną metodą, dzięki której można uzyskać zmniejszenie aktywności punktów spustowych są mniej
popularne plastry Cross Tape.
Celem pracy była próba określenia wpływu aplikacji Kinesiology Taping oraz plastrów Cross Tape na
aktywność bioelektryczną oraz poziom nasilenia dolegliwości bólowych części zstępującej mięśnia
czworobocznego grzbietu.
Materiał i metoda. Do badań zakwalifikowano 60 osób (52 kobiety, 8 mężczyzn), które randomizowano do
trzech grup porównawczych A, B i C. W grupie A zaaplikowano plaster Kinesiology Taping, w grupie B
zastosowano plaster Cross Tape, natomiast pacjenci z grupy C stanowili grupę kontrolną (placebo), gdzie
wykorzystano włókninowy plaster chirurgiczny. Czas pozostawienia aplikacji na skórze badanych we
wszystkich grupach wynosił 24 godziny. W grupach badawczych dokonano oceny stopnia nasilenia
dolegliwości bólowych za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS), rejestracji zmian spoczynkowej
aktywności bioelektrycznej przy pomocy elektromiografu powierzchniowego Neuro Trac ETS oraz
zmierzono zakres ruchomości w odcinku szyjnym kręgosłupa za pomocą taśmy centymetrowej. Pomiary
wykonano przed zastosowaniem interwencji, tuż po jej usunięciu oraz 24 godziny po ściągnięciu aplikacji.
Wyniki. Po usunięciu aplikacji u badanych z grup A i B zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie
nasilenia dolegliwości bólowych (p=0,0002 oraz p=0,0004), natomiast w grupie kontrolnej wyniki okazały
się nieistotne statystycznie (p=0,0553). W żadnej z grup nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian
zwiększania zakresu ruchu kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz redukcji potencjału spoczynkowego mięśnia
(p>0,05).
Wniosek Aplikacja plastrów Kinesiology Taping oraz Cross Tape przyczynia się do zmniejszenia aktywności
bólowej punktów spustowych w obrębie części zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu.

9.

Justyna Leszczewska1,2, Dariusz Czaprowski2, Karolina Białobrzewska1,2, Paulina Pawłowska1,2
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Wstęp. Stopom płaskim towarzyszą zmiany biomechanicznej osi kończyn dolnych w pozycji stojącej,
a także zaburzenia w obrębie kończyn dolnych podczas chodu. Pomimo wielu możliwości terapeutycznych
nie ma rekomendowanego algorytmu postępowania dotyczącego korekcji tej deformacji.
Celem pracy była ocena skuteczności korekcji stopy płaskiej za pomocą plastrów stosowanych w metodzie
Kinesiology Taping oraz określenie wpływu zastosowanej aplikacji na parametry kinematyczne kończyn
dolnych podczas chodu.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 16 osób w wieku 11-12 lat, u których stwierdzono stopy płaskie (kąt
Clarka ≤ 41°). Do oceny skuteczności aplikacji korekcyjnej plastra Kinesiology Taping wykorzystano
badanie podoskopowe oraz system BTS Smart-D.
Wyniki. Po aplikacji plastrów Kinesiology Taping stwierdzono istotne zwiększenie kąta Clarka (lewa stopa
32.0°±5.6° vs 42.8°±5.9, prawa stopa 32.5°±6.6° vs 42.3°±7.0°, p<0.001), nie zaobserwowano natomiast
istotnego związku pomiędzy ustawieniem stóp a parametrami kinematycznymi stawów kolanowych, stawów
biodrowych i miednicy podczas chodu (p>0.05).
Wnioski. 1. Zastosowanie aplikacji plastrów Kinesiology Taping zapewnia dobrą korekcję stóp płaskich
w statyce, jednak nie wpływa na zmianę parametrów kinematycznych kończyn dolnych podczas chodu.
2. Niezbędne są dalsze badania weryfikujące skuteczność korekcji stóp płaskich za pomocą plastrów
Kinesiology Taping.
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Wstęp. Wii Balance Board (WBB) jest powszechnie dostępnym posturografem umożliwiającym pomiar siły
nacisku, który obecnie wykorzystywany jest głównie jako konsola w grach wideo (Wii Fit, Wii Sports). Ze
względu na jego popularność oraz niską cenę może on znaleźć zastosowanie również w fizjoterapii oraz
rehabilitacji.
Celem badania pilotażowego było zbadanie dokładności Wii Balance Board oraz porównanie otrzymanych
wyników z profesjonalną matą posturograficzną firmy Tekscan podczas dwóch zadań posturograficznych.
Materiał i metody. W badaniu wykorzystano Wii Balance Board oraz matę posturograficzną Tekscan.
5 zdrowych osób wykonywało dwa podstawowe zadania posturograficzne – stanie z zamkniętymi oraz
z otwartymi oczami. Pomiar każdego zadania trwał 30 sekund i został powtórzony dwukrotnie. Ponadto
w celu zbadania dokładności pomiaru statycznego zarejestrowano siłę nacisku czterech jednakowych
ciężarków rozmieszczonych na urządzeniach w dwóch różnych układach (umieszczonych na środku oraz
w rogach). Pomiary zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez
producenta w przypadku maty Tekscan oraz oprogramowania OpenBCI typu open source dla WBB.
Wyniki. Wyznaczone zostały takie parametry, jak średnie wychwianie, średnie wychwiania w osiach x i y
oraz przebyta droga środka nacisku. Pomimo większej wariancji sygnału pochodzącego z WBB, różnice
pomiędzy wskaźnikami mierzonymi w dwóch sesjach są porównywalne z analogicznymi różnicami dla maty
Tekscan (średnie wychwianie: Tekscan – (0.21 +/- 0.24) cm; WBB – (0.28 +/- 0.16) cm; średnie wychwianie
w osi x: Tekscan – (0.18 +/- 0.22) cm, WBB – (0.1 +/- 0.06) cm, średnie wychwianie w osi y: Tekscan –
(0.07 +/- 0.21) cm, WBB – (0.26 +/- 0.13) cm). Statystyka została przeprowadzona z wykorzystaniem
nieparametrycznego testu Wilcoxona dla różnic na poziomie istotności α = 0.05.
Wnioski. 1. Wii Balance Board nie jest równie dokładny jak system Tekscan. 2. Powtarzalność wyników
pomiędzy sesjami sugeruje, że WBB wraz z oprogramowaniem OpenBCI może stanowić wiarygodny system
do oceny poprawy stabilności. 3. Dzięki takim cechom jak: niska cena, dostępność oprogramowania
(ćwiczenia, gry) oraz wystarczająca wiarygodność wyników, Wii Balance Board może stanowić użyteczne
narzędzie w domowej rehabilitacji.
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Wstęp. Czas reakcji na bodziec można podzielić na trzy typy: typ 1 – gdy osoba badana podczas całego
eksperymentu reaguje na jeden określony bodziec w określony sposób, typ 2 – badany reaguje na kilka
bodźców, przy czym na każdy z nich w inny określony sposób oraz typ 3 – gdzie osoba badana poddawana
jest działaniu wielu bodźców, ale reaguje tylko na jeden z nich.
Celem pracy było zbadanie czasu reakcji w zależności od bodźca stymulującego.
Materiał i metoda. Zbadano 20 zdrowych osób w wieku 18-26 lat: studentów Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego. Badanie polegało na komputerowym pomiarze czasu reakcji
w zależności od różnych bodźców wzrokowych. Standard badania: pozycja siedząca, założone słuchawki
przez badanych w celu wyizolowania dźwięków z otoczenia. Ogół badanych poddano testowi polegającemu
na klikaniu w kolorowe kulki pojawiające się na ekranie. Komputerowo mierzony był czas reakcji: pomiędzy
pojawiającymi się kulkami a kliknięciem myszki. Następnie losowo podzielono badanych na dwie grupy,
w których każda była poddana innemu rodzajowi bodźca stymulującego. Każdy pomiar wykonywano
pięciokrotnie zarówno dla lewej jak i prawej ręki. Wykonano statystyki opisowe prób dla średnich
wszystkich pomiarów oraz dla trzech pomiarów – po odrzuceniu wartości skrajnych. Porównania prób
dokonano za pomocą testu U Manna-Whitneya (p≤0,05).
Wyniki. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic czasu reakcji między porównywanymi próbami.
Odnotowano różnice czasu reakcji pomiędzy próbami wykonywanymi prawą i lewą ręką.
Wnioski. 1. Rodzaj bodźca wzrokowego nie wpływa na czas reakcji. 2. Lateralizacja jest czynnikiem
mającym istotny wpływ na czas reakcji. 3. Wskazane jest przeprowadzenie dalszych badań na większej
grupie badanych.
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Alicja Ruszczak1, Mateusz Kruszyński2,3, Rafał Babecki1, Łukasz Polak3, Anna Mosiołek4
Analiza procesu uczenia się w komputerowym treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej
ze wzrokowym sprzężeniem zwrotnym
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału
Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. o zdr. Anna Słupik
Opiekun naukowy pracy: dr n. o zdr. Anna Słupik
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Wstęp. Celem badania było sprawdzenie efektów i dynamiki uczenia w trakcie treningu z użyciem ćwiczenia
wymagającego zdolności koordynacji wzrokowo-ruchowej, synchronizacji ruchów kończyn górnych,
koncentracji i podzielności uwagi.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 25 osób w wieku 20-25 lat. W każdej sesji badani trenowali z
użyciem ćwiczenia w oprogramowaniu Neuroforma, opartego o technologie wirtualnej rehabilitacji.
Ćwiczenie polegało na podążaniu rękoma za kulami poruszającymi się wzdłuż linii po obu stronach ekranu.
Każdy badany wziął udział w 6-ciu sesjach, po 10 minut każda. W kolejnych sesjach następował wzrost
poziomu trudności, polegający na zwiększeniu złożoności trajektorii i prędkości ruchu kul oraz stopniowym
zanikaniu symetrii. Pierwsze trzy sesje miały na celu zapoznanie się z programem i naukę metodyki ćwiczeń,
a trzy ostatnie były badaniem właściwym. Za wykonanie ćwiczenia badany mógł dostać od 0 do 100
punktów odzwierciedlających odsetek czasu poprawnego wykonywania ćwiczenia.
Otrzymane dane poddano analizie statystycznej w programie Statistica 10.0 PL – przeprowadzono testy
nieparametryczne dla zmiennych powiązanych.
Wyniki. W pierwszym ćwiczeniu w każdej kolejnej sesji przy wyrównanym poziomie ćwiczenia (poziom 5)
uzyskano wyniki na poziomie średnio 92, 95 i 96 pkt, przy czym poprawa w kolejnych sesjach nie była
istotna statystycznie (p>0,05). W kolejnych powtórzeniach w obrębie danej sesji obserwowano wzrost
poziomu gry z poziomu 5 do poziomów 7-9, przy czym był on zróżnicowany w obrębie grupy. W trakcie
testów obserwowano liczne kompensacje ruchowe oraz różnice w poziomie koordynacji w zależności od
pory dnia, przy czym w obecnym badaniu dane te nie zostały poddane szczegółowej analizie.
Wnioski. 1. Zaobserwowano duże zróżnicowanie osobnicze zarówno w wyjściowym poziomie koordynacji,
jak i w dynamice jej nabywania. 2. Mimo wyraźnych instrukcji i bieżących prób korekcji ruchów
podejmowanych przez badanych występują liczne kompensacje ruchowe. 3. Nie obserwowano procesu
uczenia się w trzech kolejnych sesjach pomiarowych, co może sugerować, że wykonywane ćwiczenia mogą
być wiarygodnym narzędziem pomiarowym. 4. Otrzymane wyniki wskazują na konieczność dalszych badań
w celu weryfikacji możliwości wykorzystania testów z biofeedbackiem w ocenie koordynacji wzrokoworuchowej oraz zasadności prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń i ich skuteczności w reedukacji koordynacji.

13.

Mateusz Kruszyński1,5, Anna Chabuda2 , Magdalena Zieleniewska2,3 , Justyna Wiśniowska1 ,
Emilia Cheładze4
Komputerowy trening funkcji ruchowych i poznawczych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii; kierunek studiów: psychologia
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Biomedycznej
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Coraz więcej wyników naukowych potwierdza pozytywny wpływ ćwiczeń fizycznych na umysł.
Hipotezy próbujące wyjaśnić wpływ aktywności fizycznej na zdolności poznawcze, odnoszą się do redukcji
stresu i zintensyfikowania przepływu krwi do mózgu, do podwyższenia poziomu pobudzenia i motywacji.
Współczesne dane dowodzą także, że aktywność fizyczna
pozytywnie wpływa na zdolność do
neuroplastyczności, a nawet neurogenezy. Z drugiej strony liczne dane wskazują na istnienie ograniczonych
zasobów uwagowych człowieka, a z kolei z tego punktu widzenia, dwa systemy (poznawczy i motoryczny),
pracując jednocześnie, konkurują o zasoby uwagowe, co sugeruje, że ich poziom funkcjonowania (a więc
i skuteczność treningu) będzie obniżony.
W ramach niniejszej pracy wykonany został przegląd najnowszych badań i koncepcji związanych
z efektywnym połączeniem rehabilitacji ruchowej i poznawczej. Zawarły się w nim zarówno pośrednie
argumenty za takim treningiem (relacja uwagi i automatyzmów, efekt transferu umiejętności, dane na tematu
struktur mózgu uczestniczących zarówno w procesach ruchowych jak i poznawczych), jak i bezpośrednie
wyniki badań skuteczności. W tych ostatnich kluczowa okazuje się metoda pomiaru – jeśli skuteczność
mierzona jest za pomocą testu w paradygmacie podwójnego zadania (np. 'walking while taking test'), wtedy
trening ruchowo-poznawczy daje zdecydowanie lepsze efekty.
Wstępne wyniki badań własnych (case study) realizowanych m.in. w ramach rozwoju projeku
„Neuroforma – innowacyjne wsparcie rehabilitacji” oraz grantu Ventures Fundacji Nauki Polskiej
„DynamicCognition – innowacyjny komputerowy trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem
wzrokowego sprzężenia zwrotnego” pokazują bardzo obiecującą tendencję – pacjenci koncentrując się na
wątku poznawczym, niejako 'automatycznie' wykonują ruchy wymagane przez ćwiczenie, ruchy których
'normalnie' nie byliby w stanie wykonać.
Rozwój tak rozumianej holistycznej rehabilitacji ma ogromne znaczenie szczególnie w neurorehabilitacji, gdzie bardzo wielu pacjentów wymaga pracy nad deficytami zarówno ruchowymi, jak
i poznawczymi.
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Paulina Pawłowska1,2, Dariusz Czaprowski2, Dominik Sitarski2
Ocena jakości autokorekcji postawy ciała pod wpływem komendy „wyprostuj się”
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Opiekun Koła: dr Dariusz Czaprowski
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Wstęp. Zdolność do przyjęcia prawidłowo skorygowanej postawy ciała jest jednym z elementów
decydujących o skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego. W celu poprawy postawy ciała najczęściej
stosuje się komendę „wyprostuj się”.
Celem pracy była ocena jakości autokorekcji postawy ciała wyrażona zmianą wielkości strzałkowych
krzywizn kręgosłupa, do której dochodzi pod wpływem komendy „wyprostuj się”.
Materiał i metody. Badaniem objęto 136 dziewcząt i 113 chłopców (wiek 10-14 lat). Za pomocą
inklinometru cyfrowego Saundersa wyznaczono wielkość całej kifozy piersiowej (KP), oddzielnie jej górnej
(GK) i dolnej (DK) części, lordozy lędźwiowej (LL) oraz nachylenia krzyżowego (NK). Badanie
przeprowadzono w pozycji stojącej i siedzącej. Pomiary przeprowadzono dwukrotnie - w pozycji swobodnej
oraz po komendzie „wyprostuj się”.
Wyniki. W pozycji stojącej, po komendzie „wyprostuj się” zaobserwowano istotne zmniejszenie (p<0,001)
wielkości KP (42,7° vs 33,3°), GK (33,3° vs 30,2°), DK (9,5° vs 2,4°) oraz zwiększenie NK (-19,2° vs
-21,1°). LL nie uległa istotnej zmianie. W swobodnej pozycji siedzącej u wszystkich badanych kręgosłup
ustawiony był w pozycji globalnego zgięcia. Pod wpływem zadanej komendy nastąpiło istotne (p<0,001)
zmniejszenie KP (36,5° vs 23,5°), DK (15,2° vs 1,0°), LL (17,4° vs -6,6°) oraz NK (11,4° vs -7,1°). GK
uległo istotnemu (p<0,001) zwiększeniu (21,1° vs 22,0°).
Wnioski. 1. Zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej pod wpływem komendy „wyprostuj się” dochodzi do
wyprostnego ruchu kręgosłupa. 2. Zmniejszenie kifozy piersiowej, a szczególnie jej dolnej części poddaje
w wątpliwość zasadność wykorzystania tej komendy do poprawy postawy ciała u dzieci, które wcześniej nie
otrzymały instruktażu w zakresie sposobu wykonania prawidłowego ruchu korekcyjnego.
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Anna Cygańska
Problemy mięśniowo-szkieletowe u dorosłych skrzypków. Przegląd literatury
Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji Ortopedycznej przy Katedrze Fizjoterapii,
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Opiekun Koła: dr Aleksandra Truszczyńska
Wstęp. Specyficzne grupy zawodowe są szczególnie narażone na przeciążenia i choroby mięśniowoszkieletowe związane z ekspozycją na trudne warunki pracy. Badania potwierdzają, że należy do nich zawód
muzyka. Występowanie schorzeń związanych z grą na instrumencie dotyczy około 80% instrumentalistów.
Celem pracy była analiza najczęściej występujących problemów mięśniowo-szkieletowych i ich lokalizacja
u skrzypków, spowodowanych grą na instrumencie.
Materiał i metody. Do przeprowadzenia analizy piśmiennictwa wykorzystano bazę PubMed, odwołując się
do słów kluczowych „string players”, „violinist”, „playing-related musculoskeletal problems“, „musicians
health“. Wyszukano 57 publikacji z tego zakresu, a po dalszej analizie wyselekcjonowano 9 ściśle
związanych z tematem pracy.
Wyniki. Muzycy grający na skrzypcach to jedna z grup instrumentalistów najbardziej narażonych na
występowanie problemów mięśniowo-szkieletowych związanych z grą. Najczęstszą lokalizacją bólu jest
odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa, stawy ramienne i stawy skroniowo-żuchwowe. Najczęstszym
rozpoznaniem były zespoły bólowe i zmiany przeciążeniowe narządu ruchu: mięśni, stawów i ścięgien.
Ustalenia rodzaju i lokalizacji schorzeń muzyków dokonano wykorzystując głównie kwestionariusz ankiety,
a jedynie w dwóch przypadkach posłużono się dodatkowo badaniem klinicznym.
Wnioski. 1. Liczba publikacji na temat problemów zdrowotnych skrzypków jest stosunkowo nieliczna,
w związku z czym dostępne badania nie dają pełnego obrazu ich stanu zdrowia. 2. Zastosowane narzędzia
badawcze nie pozwalają na adekwatną ocenę istoty problemu. 3. Przyszłe badania powinny skupić się na
dostarczeniu szczegółowych informacji umożliwiających opracowanie metod prewencji i leczenia schorzeń
mięśniowo-szkieletowych u skrzypków.
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Ewa Brzozowska1, Barbara Brzozowska2
Ocena występowania zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
w grupie zawodowej rolników
Studia Doktoranckie, Akademia Wychowania Fizycznego im B. Czecha w Krakowie
SKN przy Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Opiekun Koła: dr hab. inż. Jadwiga Topczewska
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Wstęp. W ciągu ostatnich lat bóle kręgosłupa stają się coraz powszechniejszym problemem zdrowotnym,
społecznym i ekonomicznym. Rolnictwo zaliczane jest do gałęzi produkcji o dużej uciążliwości z udziałem
wielu szkodliwych czynników środowiskowych prowadzących do przeciążeń i dolegliwości bólowych
układu ruchu.
Celem pracy było zdobycie wiedzy o dolegliwościach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa wśród
rolników w oparciu o ich opinię oraz zwrócenie uwagi na rozmiar problemu.
Materiał i metody. Badaniom została poddana losowo wybrana grupa 98 rolników z terenu 7 gmin
w województwie lubelskim, którzy zajmują się mieszaną produkcją rolniczą (roślinno-zwierzęcą). Badani
byli w wieku 54,9±10,1 lat. Badanie wykonano techniką sondażu diagnostycznego wykorzystując autorski
kwestionariusz ankiety składający się z 25 pytań o zróżnicowanej konstrukcji. Uzyskane wyniki poddano
analizie statystycznej z wykorzystaniem testu chi-kwadrat. Przyjęto poziom istotności p< 0,05.
Wyniki. Występowanie bólu dolnego odcinka kręgosłupa zgłosiło 92,9% badanych. Przyczyny bólu
najczęściej łączone są z ciężką pracą fizyczną, głównie z dźwiganiem ciężarów (79,5%).
Najpowszechniejszym sposobem radzenia sobie z bólami kręgosłupa w środowisku wiejskim jest
przyjmowanie leków dostępnych bez recepty (80,2% respondentów). Znajomość zasad profilaktyki
dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród badanej grupy zawodowej jest niewystarczająca (64,1%).
Wnioski. 1. Badania ujawniły, że rolnicy są grupą zawodową szczególnie narażoną na dysfunkcje kręgosłupa
w wyniku przeciążenia. 2. Charakter wykonywanej pracy w gospodarstwie rolnym stanowi ważny czynnik
ryzyka bólów kręgosłupa 3. Poziom wiedzy na temat profilaktyki bólu kręgosłupa w tej grupie jest
niedostateczny.
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Joanna Reichert1, Joanna Jedynak2
Wybrane aspekty aktywności fizycznej jako działanie profilaktyczne
w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób
prowadzących sedenteryjny tryb życia
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„Akademia Świadomego Rozwoju“, Warszawa
Wstęp. Zespoły bólowe dolnego odcinka kręgosłupa są drugą co do częstości występowania dolegliwością
bólową, która spotyka osoby dorosłe.
Celem pracy było zwrócenie uwagi na globalny problem jakim są dolegliwości bólowe dolnego odcinka
kręgosłupa oraz potwierdzenie profilaktycznego i terapeutycznego wpływu wybranych form aktywności
ruchowych (joga, pływanie) wykonywanych regularnie na osoby dorosłe z takim dolegliwościami.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone metodą ankietową (ankieta autorska wraz z 3 kwestionariuszami: WHOQOL - BREF, MHLC wersja A, SWLS) wśród dwóch grup badanych po 30 osób (Grupa I
– joga, Grupa II – pływanie). Ankietowani wypełnili ankiety dwukrotnie (przed rozpoczęciem wybranej
aktywności ruchowej i po 4 miesiącach uczestniczenia w zajęciach). W badaniach wzięło udział 60 osób:
mężczyzn i kobiet, w wieku między 29 a 60 lat, wszyscy zadeklarowali występowanie dolegliwości
bólowych dolnego odcinka kręgosłupa oraz sedenteryjny tryb życia. Porównanie między grupami zostało
zanalizowane przy pomocy testu nieparametrycznego U Manna-Whitneya, natomiast różnice w czasie
(przed-po) zostały porównane testem kolejności par Wilcoxona. Za próg istotności przyjęto p=0,05.
Wyniki. Poziom stresu uległ istotnemu statystycznie (p<0,01) obniżeniu po cyklu ćwiczęń w obu grupach:
w Grupie II z 5,6±2,2 do 4,8±1,8, a w Grupie I z 5,3±2,4 do 3,8±2,0. Poziom bólu odczuwany w Grupie II
wynosił 3,2±1,5 i spadł bardzo nieznacznie do 3,0±1,5, natomiast w Grupie I z 4,7±1,8 obniżył się do
2,9±1,8, co miało znaczenie istotne statystycznie (p<0,01). W kwestionariuszach MHLC, SWLS, WHOQOL
– BREF zarówno w grupie II jak i I różnice nie były istotne statystycznie. Wszyscy badani osiągnęli wysoki
wynik stopnia satysfakcji z własnego życia.
Wnioski. 1. Aktywność ruchowa wywiera korzystny wpływ na wzrost kondycji i samopoczucia ćwiczących
oraz na obniżenie poziomu stresu i zaburzenia koncentracji. 2. Osoby ćwiczące posiadają większą
świadomość kontroli swojego zdrowia od niećwiczących. 3. Joga wywiera korzystniejszy wpływ na
zmniejszenie dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa niż pływanie.

5.

Katarzyna Rondzio
Siedmiodniowy program wczesnej rehabilitacji szpitalnej pacjenta po operacyjnym
leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowego – studium dwóch przypadków
Klinika Neurochirurgii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun naukowy pracy: dr. n. med. Ewa Szczepek
Wstęp. Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią ważny problem współczesnego społeczeństwa - około 60% do
90% populacji doświadcza "bólu krzyża" przynajmniej raz w życiu. Duża ich część kończy się leczeniem
operacyjnym.
Celem pracy było przedstawienie tygodniowej rehabilitacji pooperacyjnej dwójki pacjentów leczonych
w Klinice Neurochirurgii Szpitala Bielańskiego.
Materiał i metody: Wybrano dwa przypadki: pacjenta operowanego po raz pierwszy, prezentującego bardzo
silne dolegliwości bólowe i ubytkowe objawy neurologiczne oraz pacjenta operowanego po raz drugi,
uskarżającego się na przewlekły ból o natężeniu średnim do wysokiego i dyskretny niedowład. Pacjentów
badano przed operacją i po niej: w dobie pierwszej, czwartej i siódmej. Badanie obejmowało: natężenie
i obszar występowania bólu, badanie siły mięśniowej, badanie czucia powierzchownego oraz pomiar
maksymalnego dystansu chodu. Program rehabilitacji ustalano na bieżąco, na podstawie stanu pacjenta.
Wyniki: Stan pacjentów po operacji ulegał zmianom, pociągającym za sobą konieczność modyfikowania
programu rehabilitacji. U obu pacjentów nastąpiło zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawa lokomocji
oraz stopniowe wycofanie objawów neurologicznych. Pacjenci prezentowali różną dynamikę zmian.
Wnioski: 1. Program rehabilitacyjny powinien być ustalany w oparciu o stan wyjściowy pacjenta, stan
w pierwszej dobie po operacji oraz bieżące potrzeby chorego. 2. Program należy modyfikować tak, by był
skierowany na realizację konkretnych celów, atrakcyjny oraz zrozumiały dla chorego. 3. Istotną częścią
programu powinna być edukacja pacjenta.

6.

Magdalena Ciechaniak
Dynamizm zmian w obrębie kończyny górnej po okołoporodowym uszkodzeniu
splotu ramiennego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Opiekun pracy: dr Maria Grodner
Wstęp. Następstwem okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego (ousr) jest, poza deficytem funkcjonalnym, zmniejszenie obwodów i skrócenie chorej kończyny w stosunku do kończyny zdrowej.
Celem pracy jest zbadanie wpływu wcześniejszego usprawniania i stopnia uszkodzenia kończyny na
wielkość występujących różnic.
Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 30 dzieci z ousr. Pomiary długości i obwodów kończyn górnych
objętych uszkodzeniem i kończyn górnych zdrowych wykonano na tej grupie dzieci w wieku 6 miesięcy,
2 lat, 4 lat oraz 6 lat. Różnice występujące pomiędzy kończyną z ousr i kończyną zdrową skorelowano ze
stopniem uszkodzenia i czasem wdrożenia usprawniania (jedna grupa rozpoczęła usprawnianie przed
6 miesiącem życia, druga po ukończeniu 6 miesiąca życia).
Wyniki. Różnice w długościach i obwodach kończyn górnych występują u każdego dziecka z ousr. U dzieci
z uszkodzeniem całkowitym występują większe różnice niż u dzieci z uszkodzeniem górnym splotu
ramiennego. Na zmniejszenie różnic w kończynach górnych ma wpływ wprowadzenie usprawniania przed
6 miesiącem życia.
Wniosek. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego z każdym przypadku pozostawia ślad w funkcji
i budowie kończyny objętej uszkodzeniem, przy czym wprowadzona odpowiednio wcześnie fizjoterapia
pomaga w zmniejszaniu tych deficytów.

7.

Weronika Jewczak, Anna Kuklińska, Ewelina Wierzejska
Wpływ długotrwałego, jednostronnego obciążania obręczy barkowej na symetrię barków
wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – doniesienie wstępne
SKN Zdrowia Międzynarodowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wstęp. Asymetryczne obciążanie barków nie pozostaje bez znaczenia dla postawy ciała i biomechaniki
kręgosłupa, zmieniając jego ułożenie w przestrzeni.
Celem pracy było znalezienie korelacji pomiędzy jednostronnym obciążaniem barku a asymetrią barków.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 30 kobiet w wieku 19-25 lat. Wykorzystano autorską ankietę
oraz obserwację badanych w postawie stojącej i pozycji siedzącej na tle siatki posturograficznej wykonanej
na potrzeby badania.
Wyniki: U wszystkich badanych odnotowano asymetrię w ustawieniu barków. U 88,9% osób noszących
codziennie torbę na lewym barku zaobserwowano jego wyższe ustawienie, natomiast noszący torbę na
prawym barku prezentowali asymetrię w 60% przypadków. 85,7% deklarujących noszenie plecaka na obu
ramionach określiło, że oba paski plecaka są równej długości, jednak w obserwacji odnotowano
asymetryczne ustawienie barków u wszystkich korzystających z plecaka.
Wnioski. 1. Długotrwałe, jednostronne obciążanie obręczy barkowej wpływa na symetrię barków. 2. Na
podstawie wyników można przyjąć, że wszyscy korzystający z torby na jedno ramię wykazują asymetrię
ustawienia barków. 3. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do kontynuowania badań z udziałem liczniejszej
grupy badanych.

8.

Dorota Reszelewska
Wpływ ćwiczeń sensomotorycznych u wyczynowych kajakarzy slalomowych
na ich stan funkcjonalny oceniany testem FMS
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Opiekun pracy: dr hab. n o k.f. Paweł Targosiński
Wstęp. Slalom kajakowy to niezwykle widowiskowa i emocjonująca dyscyplina, będąca od Igrzysk
Olimpijskich w Sydney, oficjalną dyscypliną olimpijską. Niestety, kajakarstwo slalomowe rzadko opisywane
jest w literaturze. Czas więc przyjrzeć się tej tematyce okiem fizjoterapeuty i sędziego kajakarstwa i ukazać
piękno tej dyscypliny.
Celem pracy była ocena globalnych wzorców ruchowych kajakarzy w kontekście zastosowanego 3-miesięcznego treningu sensomotorycznego u zawodników z Juniorskiej i Młodzieżowej Kadry Polski Kajakarzy
Slalomowych.
Materiały i metody. W badaniach uczestniczyło 16 kajakarzy (3K, 13M), średni wiek badanych: 18,3lat.
Oceny stanu funkcjonalnego dokonano za pomocą testu FMS (Functional Movement System), który
wykonano dwukrotnie. Pomiar pierwszy – wyjściowy, pomiar drugi – potreningowy.
Wyniki: Test FMS ukazał pozytywną korelację (zarówno jakościową jak i ilościową) pomiędzy
zastosowanym treningiem sensomotorycznym, a jakością badanych wzorców ruchowych. Po 3-miesięcznych
ćwiczeniach odnotowano średnio 3-punktową poprawę względem stanu wyjściowego. Jakość globalnych
wzorców ruchowych rejestrowanych w dwóch płaszczyznach: czołowej i strzałkowej uległa poprawie.
Wnioski: 1. Trening sensomotoryczny wpłynął na poprawę jakości globalnych wzorców ruchowych
u zawodników oraz przyczynił się do poprawy (punktowej) w teście FMS. 2. Subiektywne odczucia
zawodników wskazują, iż należy kontynuować trening sensomotoryczny w ramach profilaktyki
w kajakarstwie slalomowym. 3. Test FMS pozwolił na skuteczną komunikację pomiędzy fizjoterapeutą,
trenerami, a zawodnikami, co wydaje się niezbędne w ramach efektywnej pracy w sztabie treningowym.

9.

Barbara Suchcicka
Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała
u mężczyzn amatorsko uprawiających sporty siłowe – badanie pilotażowe
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału
Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. o zdr. Anna Słupik
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski
Wstęp. Uprawianie sportu zwiększa sprawność fizyczną. Sporty siłowe, to grupa dyscyplin sportu, do
których zaliczane są: kulturystyka, armwrestling, strongman, trójbój siłowy oraz podnoszenie ciężarów.
W sportach siłowych celem treningu jest maksymalny rozwój jednej cechy motorycznej. Prowadzić to może
do przeciążenia aparatu ruchu, a w efekcie również do uszkodzeń ciała. Urazowość stanowi jeden
z poważniejszych problemów współczesnego sportu w wydaniu zarówno amatorskim, jak i profesjonalnym.
Celem pracy była ocena zależności między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała
i dolegliwości bólowych u mężczyzn amatorsko uprawiających sporty siłowe.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 36 mężczyzn uprawiających sporty siłowe w warszawskich
klubach sportowych. W ocenie sprawności funkcjonalnej posłużono się testem Functional Movement Screen,
składającym się z siedmiu zadań ruchowych, ocenianych w skali 0-3 pkt. Za pomocą autorskiej ankiety
uzyskano informacje dotyczące urazowości oraz realizowanego treningu. Poziom i częstotliwość
występowania dolegliwości bólowych określono za pomocą skali wg Laitinena. W pracy wykorzystano
następujące narzędzia statystyczne: średnią arytmetyczną wraz z odchyleniem standardowym, korelację
Pearsona i test U Manna-Whitneya. Za minimalny poziom istotności przyjęto p<0,05.
Wyniki. Średnia ogólna ocena sprawności funkcjonalnej mężczyzn uprawiających sporty siłowe wynosiła
25,19. W próbach dla kończyn górnych i tułowia najlepiej wykonano ćwiczenie ugięcia ramion w podporze,
najsłabiej zaś test stabilności rotacyjnej tułowia. Wśród badanych zaobserwowano istotne różnice pomiędzy
stroną prawą i lewą w próbie mobilności obręczy barkowej (p=0,001). Wśród badanych mężczyzn
uszkodzenia ciała zlokalizowane były najczęściej w kończynach górnych (1,25 na osobę), następnie
w kończynach dolnych (0,81). Wykazano ujemną korelację (R=-0,35) pomiędzy liczbą uszkodzeń ciała
a wynikiem Testu FMS, co może świadczyć o ograniczeniach funkcjonalnych będących przyczyną bądź
skutkiem kontuzji.
Wnioski. 1. Zlokalizowanie obrażeń ciała najczęściej w kończynach górnych u kulturystów wynika ze
specyfiki treningu specjalistycznego. 2. Trening funkcjonalny może stanowić formę profilaktyki uszkodzeń
ciała związanych z uprawianą dyscypliną sportu. 3. Dokonanie oceny sprawności funkcjonalnej
z wykorzystaniem Testu FMS umożliwi wdrożenie indywidualnego treningu, co może wpłynąć na
zmniejszenie liczby występujących kontuzji.

10.

Agata Skowron, Aneta Bugalska
Zależność między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała
u kobiet i mężczyzn uprawiających taniec ludowy
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału
Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. o zdr. Anna Słupik
Opiekun naukowy pracy: dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski
Wstęp. Taniec pozwala na utrzymanie sprawności fizycznej, pozytywnie wpływa na koordynacje oraz
funkcjonowanie wszystkich układów w organizmie człowieka. Wielokrotne i długotrwałe powtarzanie tych
samych, bądź zbliżonych wzorców ruchowych może jednak powodować przeciążenia aparatu ruchu,
a w konsekwencji dolegliwości bólowe i uszkodzenia ciała.
Celem pracy była ocena zależności między oceną funkcjonalną a występowaniem uszkodzeń ciała u kobiet
i mężczyzn trenujących taniec ludowy, na tle osób nietrenujących.
Materiał i metody. Ocenie funkcjonalnej poddano 78 osób. Grupę badaną (n=37) stanowili tancerze ludowi
(20 kobiet, 17 mężczyzn), zaś grupę kontrolną (n=41) osoby nieaktywne (21 kobiet i 20 mężczyzn).
Sprawność funkcjonalną oceniono za pomocą testu Functional Movement Screen, składającego się
z 7 wzorców ruchowych, ocenianych w skali od 0 (najsłabszy) do 3 punktów (najlepszy). Osoby badane
wypełniły również autorską ankietę, dzięki której uzyskano informacje dotyczące treningów, przebytych
urazów oraz określono charakterystykę dolegliwości bólowych przy pomocy skali wg Laitinena.
W opracowaniu wyników posłużono się: średnią arytmetyczną wraz z odchyleniem standardowym oraz
testem t-Studenta dla grup niezależnych i korelacją Pearsona. Za minimalny poziom istotności statystycznej
przyjęto p<0,05.
Wyniki. Najwyższy ogólny wynik wśród osób z grupy badanej wynosił 19 punktów, zaś najniższy 12,
natomiast w grupie kontrolnej analogicznie 18 i 9 punktów. Zarówno tancerki, jak i kobiety nieaktywne
najwyższe oceny uzyskały w próbie ruchomości obręczy barkowej,. Mężczyźni z grupy badanej byli
najwyżej oceniani w teście przysiadu w wykroku, a z grupy kontrolnej – w próbie mobilności obręczy
kończyny górnej. Istotne różnice (p < 0,05) pomiędzy grupami zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn
odnotowano w próbie aktywnego uniesienia nogi. Osoby uprawiające taniec ludowy najczęściej (średnio 1,8
przypadków na osobę) doznawały uszkodzeń kończyn dolnych (kolano, staw skokowy). Wynik testu FMS
tancerek i tancerzy ujemnie korelował z liczbą kontuzji sportowych przez nich odniesionych (R = -0,29,
p < 0,05).
Wnioski. 1. Osoby uzyskujące słabsze wyniki w teście FMS częściej ulegały uszkodzeniom ciała.
2. Zindywidualizowany trening funkcjonalny może ograniczyć liczbę kontuzji wśród tancerzy. 3. Badania
nad użytecznością testu FMS powinny być kontynuowane na większych, bardziej zróżnicowanych grupach.

11.

Dominika Flis1, Agnieszka Bejer2
Ocena wpływu wybranych czynników klinicznych i demograficznych
na efekty wczesnej rehabilitacji u chorych po udarze mózgu
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Instytucie Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski
Opiekun Koła: prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela
Opiekun pracy: dr Agnieszka Bejer
2
Oddział Rehabilitacji Szpitala im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej
1

Wstęp. Poprawa stanu funkcjonalnego, odtworzenie funkcji chodu oraz przywrócenie równowagi posturalnej
pacjenta stanowią główny cel rehabilitacji poudarowej.
Celem pracy jest określenie w jakim stopniu czynniki takie jak rodzaj udaru, strona niedowładu, wiek, płeć
oraz liczba współwystępujących modyfikowalnych czynników ryzyka wpływają na proces rehabilitacji.
Materiał i metoda. Badano kolejno zgłaszających się do oddziału rehabilitacji chorych z niedowładem
połowiczym po pierwszym udarze mózgu. Kwalifikowano chorych w okresie do 1 miesiąca od udaru, bez
chorób przewlekłych poza czynnikami ryzyka udaru mózgu, uczestniczących w 4-tygodniowym programie
usprawniania. Do badania zakwalifikowano 50 chorych (24 mężczyzn i 26 kobiet). Średni wiek badanych
wynosił 63 lata. Oceniano równowagę i chód pacjentów za pomocą testu Tinetti, oraz stan funkcjonalny
wskaźnikiem ADL Barthel. Badanie przeprowadzano dwukrotnie.
Wyniki. Efekty rehabilitacji są istotnie lepsze w grupie osób z udarem krwotocznym (p=0,0057) oraz
z niedowładem prawostronnym (p=0,0094). Najsilniej z liczbą współwystępujących czynników ryzyka
skorelowana jest zmiana oceny chodu (R = -0,72), słabiej liczba czynników ryzyka wpływała na zmiany
wskaźnika ADL Barthel (R = -0,62), przeciętnie wpływała na zmiany w zakresie równowagi (R = -0,56).
Wiek w stopniu umiarkowanym wpływa na efekty rehabilitacji w zakresie reedukacji funkcji chodu
(R = -0,52).
Wnioski. 1. Lepsze wyniki rehabilitacji uzyskują osoby młodsze, z niedowładem prawostronnym oraz po
udarze krwotocznym mózgu. 2. Płeć nie wpływa znacząco na osiągane wyniki usprawniania. 3. Większa
liczba współwystępujących czynników ryzyka determinuje zarówno gorszą wyjściową sprawność chorych,
jak i wpływa niekorzystnie na ostateczne efekty rehabilitacji.

12.

Barbara Suchcicka, Paweł Suchcicki
Problemy współczesnej fizjoterapii oraz wpływ wolontariatu na częstotliwość zatrudnienia
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii przy Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału
Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekunowie Koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, dr n. o zdr. Anna Słupik
Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Monika Lewandowska
Wstęp. Obowiązujące akty prawne nie określają jednoznacznie statusu zawodu fizjoterapeuty. Aktualnie
duża liczba Uczelni prowadzi kształcenie na kierunku fizjoterapii, co zdecydowanie utrudnia podjęcie pracy
w zawodzie a pracodawcy coraz częściej wymagają ukończenia specjalistycznych kursów i szkoleń.
Ponadprogramowe praktyki zawodowe, staż lub wolontariat umożliwiają zdobycie niezbędnego do podjęcia
pracy doświadczenia zawodowego.
Celem pracy było przedstawienie wpływu podjętych dodatkowych form doskonalenia zawodowego
fizjoterapeutów na częstotliwość ich zatrudnienia.
Materiał i metody. W badaniu udział wzięło 125 studentów 1 i 2 roku studiów magisterskich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku fizjoterapia w tym: 106 kobiet (85%) i 19 mężczyzn
(15%). Narzędziem wykorzystanym do badań był anonimowy, dobrowolny, autorski kwestionariusz
wywiadu, zawierający 15 pytań związanych z podejmowanymi, dodatkowymi zajęciami, które zwiększyłyby
atrakcyjność zawodową na rynku pracy.
Wyniki: Większość ankietowanych osób przed podjęciem pracy odbyła dodatkowe, ponadprogramowe
praktyki zawodowe, staże oraz wolontariat (51%). Pracodawcy pozytywnie postrzegali powyższe
zaangażowanie u (47%) osób, natomiast propozycję pracy w trakcie odbywania wolontariatu otrzymało
(28%) osób. Ankietowani, przed podjęciem pracy ukończyli dodatkowe kursy takie jak: PNF, Kinesiology
Taping, masaż leczniczy oraz terapię manualną. Spośród osób, które podjęły pracę w zawodzie
fizjoterapeuty, najczęstszą formę zatrudnienia stanowiła umowa zlecenia (26%), a satysfakcję z uzyskanego
wynagrodzenia za pracę wykazało (12 %) badanych.
Wnioski. 1. Wolontariat, nadprogramowe praktyki lub staż stanowią dodatkowe formy nabycia
doświadczenia w pracy fizjoterapeutów. 2. Nieliczni pracodawcy oferują fizjoterapeutom satysfakcjonującą
formę zatrudnienia i większość z nich proponuje jako umowy zlecenie.

