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Analiza wiedzy chorych z chorobą Parkinsona na temat życia 

codziennego z implantowanym systemem do głębokiej stymulacji 

mózgu oraz obsługi programatora osobistego 

 

Wstęp: Głównym i najważniejszym sposobem leczenia choroby Parkinsona jest 

leczenie farmakologiczne. W przypadku niewystarczającej odpowiedzi organizmu, 

kolejnym krokiem w wybranych przypadkach jest leczenie operacyjne metodą głębokiej 

stymulacji mózgu DBS (Deep Brain Stimulation). Opieka i edukacja chorych odgrywają 

bardzo ważna rolę w ich dalszym życiu z implantowanym systemem. 

Cel pracy: Przeanalizowanie wiedzy chorych z chorobą Parkinsona na temat ich 

życia codziennego z implantowanym systemem do DBS firmy Medtronic i obsługi 

programatora osobistego. 

Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone w 2017 r. metodą sondażu, 

diagnostycznego, techniką ankiety składającej się z 29 pytań. Badaniem zostało 

objętych 30 osób będących pod opieką Poradni Neurochirurgicznej Mazowieckiego 

Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.  

Wyniki: Najwyższym poziomem wiedzy wykazały się kobiety, osoby z 

wyższym wykształceniem, osoby w wieku między 40 a 50 r. ż. oraz osoby, których czas 

od zdiagnozowania choroby nie przekroczył 5 lat. Z przeprowadzonych badań wynika, 

że poziom wiedzy badanych osób jest niski.  

Wnioski: Istnieje zależność między czasem trwania choroby, a ilością 

poprawnych odpowiedzi. Im dłuższy czas trwania choroby, tym niższy poziom wiedzy. 

Widoczny jest wpływ wykształcenia pacjentów z systemem DBS na poziom posiadanej 

wiedzy. Jest potrzeba szkolenia chorych z implantowanym systemem DBS oraz obsługi 

programatora osobistego. 

Słowa kluczowe: choroba Parkinsona, Głęboka Stymulacja Mózgu (DBS), 

implant 
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Rola fizjoterapii w dysfunkcji wydechowej u pacjentów  

z hipotonią przepony 

 

Hipotonia nie jest chorobą, lecz objawem zmniejszonego napięcia mięśniowego. 

Obraz kliniczny tej dysfunkcji przepony charakteryzuje się zbyt wysokim jej ułożeniem  

w trakcie wdechu. 

Przepona nie ulega wówczas odpowiedniemu obniżeniu, a co za tym idzie 

maleje jej zdolność do zmian ciśnienia w obrębie klatki piersiowej. Kształt kopuł staje 

się wypukły w kierunku dogłowowym, dając ścianom mięśniowym przepony większe 

przyleganie do ścian klatki piersiowej. W tej sytuacji ciężar obniżania ciśnienia w klatce 

piersiowej spada na mięśnie międzyżebrowe i dodatkowe mięśnie oddechowe. Sama 

klatka piersiowa staje się z konieczności „nadruchoma”, eksponując często w sposób 

teatralny swoją wzmożoną pracę poprzez wysokie ustawienie ramion, zapadnięte doły 

nadobojczykowe, wysokie ustawienie mostka, obojczyków oraz pierwszych żeber. Sami 

pacjenci zgłaszają objawy duszności lub nawracających epizodów niewydolności 

oddechowej. Częściej również zgłaszają objawy duszności spoczynkowej, zwłaszcza w 

pozycji na wznak. Przepona jest głównym mięśniem oddechowym człowieka - 

wykonuje aż dwadzieścia tysięcy cykli pracy w ciągu doby. Dysfunkcje przepony mogą 

wpływać na powstawanie zaburzeń w narządzie ruchu oraz nieprawidłowości  

w biomechanice i wzorcach oddychania. Postępowanie terapeutyczne  

w hipotonii przepony ukierunkowane jest na reedukację prawidłowego wzorca oddechu 

poprzez specjalistyczne techniki, które zostały wykorzystane i przedstawione w pracy. 

Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne wpłynęło na przerwanie biegu błędnego 

wzorca oddychania i dało możliwość poprawy wartości spirometrycznych oraz 

prawidłowe ustawienie przepony w badaniu rentgenowskim. 
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Ból stawu rzepkowo-udowego u nastolatek i sposoby radzenia sobie  

z nim wg koncepcji G.D.S 

 

Metoda łańcuchów mięśniowych i stawowych została opracowana  przez panią 

Godelieve Denys-Struyf, fizjoterapeutkę i osteopatkę. 

Jej wyostrzony zmysł obserwacji pozwolił określić i stopniowo dopracować 

ogólną metodę fizjoterapeutyczną, łączącą funkcjonowanie ciała i nierozłącznie 

powiązane z nim zachowanie psychologiczne. 

Zgodnie z ideą metody G.D.S nasze ciało jest rodzajem języka i wyraża się  

w postawie ciała. 

Celem pracy było przedstawienie analizy łańcucha przednio-bocznego AL oraz 

problemu bólu stawu rzepkowo-udowego u nastolatek  w tym typie wg metody G.D.S 

W pracy analizowano problem bólowy SRU u pacjentek, u których diagnostyka 

nie wykazała żadnych zmian. Problem bólowy wynikał z zaburzeń postawy ciała oraz 

nieprawidłowych napięć mięśniowych i powięziowych w obrębie poszczególnych 

łańcuchów mięśniowych. 

W postawie z nadmiarem AL Osoba jest zamknięta w płaszczyźnie czołowej i 

strzałkowej. Stawy biodrowe są zgięte , w rotacji wewnętrznej, stawy kolanowe w 

koślawości. Stawy barkowe są zrolowane, szyja wciśnięta w ramiona . Klatka piersiowa 

jest zamknięta (ostry kąt Sharpiego), brzuch napięty. Jest to postawa typowa dla 

nastolatek. 

Podczas fizjoterapii osób z powyższym problemem należy korygować postawę 

ciała oraz wyrównywać napięcie w poszczególnych łańcuchach mięśniowych.  

Zastosowano mobilizację tkanek miękkich (głównie powięziowe rozluźnianie 

oraz aktywne rozluźnianie) w celu likwidacji przykurczy tkankowych. Korygowano 

chód, poprawiano  propriocepcję stawów poprzez trening sensomotoryczny. 

Uzyskano rozluźnienie tułowia oraz kończyn dolnych, zmniejszenie 

dolegliwości bólowych w obrębie stawu rzepkowo-udowego, poprawę  propriocepcji 

stawów oraz korekcję postawy ciała.  

Słowa kluczowe: staw rzepkowo-udowy, postawa ciała, koncepcja G.D.S 
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Leczenie złamań nasady dalszej kości promieniowej w miejscu 

typowym 

 

Złamania nasady dalszej kości promieniowej w miejscu typowym (zndkp) 

należą do jednych z najczęściej występujących urazów kończyny górnej i stanowią 

około 20% wszystkich złamań u człowieka. Złamanie zlokalizowane jest w dystalnej 

części kości promieniowej 1–2 cm nad stawem promieniowo-nadgarstkowym. Są to 

złamania niestabilne, zamknięte, występujące w każdej grupie wiekowej, najczęściej u 

kobiet pomiędzy 65-75 rz. Złamaniom towarzyszy ból, zniekształcenie, obrzęk i krwiak 

okolicy nadgarstka, Zndkp najczęściej leczone są nieoperacyjnie. Po nastawienie (w 

znieczuleniu ogólnym) zakłada się unieruchomienie gipsowe na okres 5–6 tygodni, 

które obejmuje przedramię, nadgarstek oraz śródręcze do bruzdy dłoniowej dalszej. 

Staw łokciowy, kciuk oraz I staw śródręczno-nadgarstkowy nie są objęte 

unieruchomieniem. 

Leczenie operacyjne złamania wykonywane jest rzadko, które polega na 

stabilizacji złamania drutami Kirschnera lub zespoleniu końców kostnych płytą i 

śrubami. Po zabiegu, na kończynę zakłada się opatrunek gipsowy przedramienno-

dłoniowy na okres 5–6 tygodni. 

Po około 7 dniach od urazu, można zmienić unieruchomienie gipsowe na 

polimerowe (opaski wykonane są z włókna szklanego nasączonego żywicą), które jest 

wodoodporne  

i można się w nich kąpać. Unieruchomienie jest „przeźroczyste” dla promieni rtg. 

Po założenia unieruchomienia pacjent przedramię powinien nosić na temblaku  

i wykonywać ruchy czynne w pełnym zakresie w stawach nie objętych 

unieruchomieniem: 

    - w stawach śródręczno–paliczkowych (zgięcie-wyprost oraz odwiedzenie-

przywiedzenie), środręczno-nadgarstkowym kciuka (przeciwstawianie), zięcia i 

wyprostu  

w stawach międzypaliczkowych oraz posługiwać się dłonią, 

    - ruchy zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym, po około 7 dniach ruchy pro  

i supinacji, 



    -w pełnym zakresie ruchy w zespole stawu barkowego położyć palce chorej 

kończyny na przedniej powierzchni przeciwstawnego stawu ramiennego, dotknąć 

przeciwległą łopatkę palcami unieruchomionej kończyn, zrotować chorą kończynę na 

zewnątrz w stawie łopatkowo-barkowym. 

Podczas chodzenia i siedzenia zalecane jest noszenie unieruchomionego 

przedramienia i dłoni na głowie, w trakcie leżenia ramię chorej kończyny należy ułożyć 

na poduszce obok głowy, przedramię z dłonią nad głową. 

Zaniechanie wykonywania przedstawionych ćwiczeń (szczególnie palców), 

może  być  powodem wystąpienia obrzęku i wtórnego ograniczenia ruchomości w 

stawach do tego stopnia, że nie zawsze jest możliwy powrót pełnego zakresu ruchu w 

stawach palców, pomimo kilkumiesięcznego leczenia (nawet do 6 miesięcy). Z podaną 

sytuacją mamy do czynienia u osób z demencją starczą, bojących się wykonywać ruchy 

chorą kończyną. 

Po zdjęciu unieruchomienia, przy występującym ograniczeniu ruchomości w 

stawach palców dłoni i nadgarstka, po uprzednim nagrzaniu stawów (parafiną, kąpielą 

wirową, lampą sollux), zalecane jest wykonywanie przez terapeutę ćwiczeń biernych 

stawów, następnie ćwiczeń czynnych (z oporem lub bez) palców dłoni. Po odbytej serii 

zabiegów zalecane jest wykonanie kąpieli wirowej kończyn górnych lub wykonanie 

delikatnego masażu ręcznego mięśni przedramienia i dłoni. 

Przy występującym ograniczeniu ruchomości w stawie łokciowym, po nagrzaniu 

stawu lampą sollux lub ciepłym powietrzem suszarki do włosów, zalecane jest 

wykonywanie ćwiczeń w podwieszeniu oraz ćwiczenia wolne stawu łokciowego. 

Słowa kluczowe: złamanie kości promieniowej w miejscu typowym, fizjoterapia 

podczas unieruchomienia, fizjoterapia po zdjęciu opatrunku gipsowego          

 

 

 



Ćwirlej-Sozańska Agnieszka, Wilmowska-Pietruszyńska Anna, Wiśniowska-Szurlej 

Agnieszka, Sozański Bernard  

Uniwersytet Rzeszowski 
 

Ocena niepełnosprawności funkcjonalnej przy użyciu skali WHO 

Disability Assessment Schedule 2.0 wśród osób starszych  

z południowo-wschodniej Polski 

Wstęp: Europa to najszybciej starzejący się rejon świata. Wraz ze starzeniem się 

społeczeństwa  wzrasta częstość występowania chorób przewlekłych. Konsekwencją są 

trudności w wykonywaniu podstawowych i złożonych czynności dnia codziennego 

przez osoby starsze. Zwiększenie częstości występowania niepełnosprawności  

w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego ma wpływ na życie osób 

starszych, ich rodzin, jak również na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i 

zabezpieczenia społecznego. 

Cel: Celem pracy była ocena niepełnosprawności osób w wieku od 71 do 80 lat.  

Materiał i metoda: Badaniem objęto 800 osób w wieku 71-80 lat, 

mieszkających na terenie południowo-wschodniej Polski. Badanie przeprowadzono 

z zastosowaniem wywiadu bezpośredniego. Do oceny niepełnosprawności zastosowano 

kwestionariusz WHODAS 2.0.  

Wyniki: U 43,88% badanych stwierdzono umiarkowany poziom 

niepełnosprawności, zaś u 17,75% ciężką lub skrajnie ciężką niepełnosprawność. 

Największe trudności dotyczyły dziedzin życia związanych z wykonywaniem czynności 

dnia codziennego, uczestniczeniem w życiu społecznym, utrzymywaniem dobrych 

stosunków z innymi ludźmi oraz poruszaniem się. Wyższy poziom niepełnosprawności 

stwierdzono wśród osób z niższym wykształceniem, nie uprawiających ćwiczeń 

fizycznych, nie posiadających w pełni dostosowanych warunków mieszkaniowych oraz 

nie mogących korzystać z pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. 

Wnioski: W związku z dużą częstością występowania niepełnosprawności 

wśród osób starszych w wieku 71 – 80 lat mieszkających na terenie Polski południowo-

wschodniej konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę ich 

funkcjonowania poprzez edukację zdrowotną, zwiększenie aktywności fizycznej w 

postaci ćwiczeń fizycznych, dostosowanie mieszkania do potrzeb związanych z 

codziennym funkcjonowaniem oraz umożliwienie korzystania na co dzień z pomocy 

innych osób.   



Drużbicki Mariusz  

Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski 

 

Ocena efektów reedukacji chodu i równowagi u osób po uszkodzeniu 

ośrodkowego układu nerwowego z wykorzystaniem systemów 

aparaturowych 

 

Wstęp. Jednym z głównych deficytów funkcjonalnych u osób po udarach 

mózgu, dzieci z porażeniem mózgowym czy osób z stwardnieniem rozsianym są 

zaburzenia funkcji chodu. W fizjoterapii i nauce chodu powszechni stosuje się bieżnie  

i systemy częściowego odciążenia ciężaru ciała. Celem pracy było przedstawienie 

wyników badań oceniających efekty nauki chodu osób: w późnym okresie po udarze 

mózgu chorych z wykorzystaniem bieżni z funkcją biofeedback, dzieci z diplegią 

spastyczną z wykorzystaniem systemu Lokomat oraz osób z stwardnieniem rozsianym  

z wykorzystaniem robota Ekso GT. 

Materiał i metody. W badaniach uczestniczyło: 30 osób w okresie późnym po 

udarze mózgu losowo przydzielonych do grupy badanej (trening chodu na bieżni  

z funkcją biofeeedbacj) i kontrolnej (trening na bieżni bez funkcji biofeedback),  

35 dzieci z diplegią spastyczną losowo przydzielonych do grupy badanej (trening chodu 

z wykorzystaniem robota Lokomat) i grupy kontrolnej (konwencjonalna nauka chodu), 

36 osób z stwardnieniem rozsianym losowo przydzielonych do grupy badanej (trening 

chodu z robotem Ekso GT) lub do grupy kontrolnej (trening z wykorzystaniem 

Lokomatu). Oceniano wzorce chodu w systemie 3D, sprawność funkcjonalną chodu  

i równowagę w testach klinicznych oraz siłę mięśniową. 

Wyniki. Wykazano istotną poprawę wzorców oraz symetrii chodu osób po 

udarze mózgu w grupie korzystającej z wizualnego biofeedbacku. W grupie dzieci  

z porażeniem mózgowym nie wykazano lepszych efektów nauki chodu  

z wykorzystaniem Lokomatu w porównaniu do grupy kontrolnej. Osoby  

z stwardnieniem rozsianym po zakończeniu 3 tygodniowego treningu z wykorzystaniem 

robotów wykazały istotne zwiększenie siły mięśniowej oraz poprawę prędkości chodu  

i równowagi. 

Wnioski. Systemy aparaturowe w tym bieżnie i roboty są ważnym 

uzupełnieniem programów rehabilitacji i nauki chodu osób z chorobami 

neurologicznymi. 

Słowa kluczowe: choroby neurologiczne, chód, równowaga, rehabilitacja 



Hałas Ireneusz 

IREHA centrum fizjoterapii i fizjoprofilaktyki w lublinie 

 

Warsztat 

Kinesiology Taping – plastrowanie dynamiczne w modelowaniu ciała  

i redukcji dolegliwości bólowych kręgosłupa u kobiet po porodzie.  

Badania wstępne 

 

Wstęp: W czasie ciąży sylwetka kobiety się zmienia, co powoduje rozciąganie 

skóry, powięzi i mięśni. Dodatkowo poród naturalny jest ogromnym wysiłkiem 

fizycznym dla rodzącej. W przypadku decyzji o cesarskim cięciu, kobieta przez 

określony czas jest wyłączona z aktywności ruchowych, ponieważ musi dbać o gojącą 

się bliznę pooperacyjną i zajmować się dzieckiem. W obu przypadkach tkanka łączna 

jest rozciągnięta i wymaga wspomagania w celu aktywizacji mięśni dolnego kwadrantu 

ciała, aby zapobiegać bólom kręgosłupa lędźwiowego. Drugim istotnym elementem dla 

kobiet jest bardzo często kształt piersi po karmieniu. Nierzadko piersi są rozciągnięte i 

obniżone. W przypadku większych piersi, nie jest to tylko problem estetyki ale i 

pojawiających się napięć mięśniowo-powięziowych oraz dolegliwości bólowych w 

odcinku szyjnym kręgosłupa.  Oprócz zabiegów kosmetycznych na okolice brzucha i 

piersi, bardzo efektywne jest zastosowanie Plastrowania Dynamicznego (Kinesiology 

Taping) w obu przypadkach. 

Cel pracy: Ocena skuteczności plastrowania dynamicznego w redukcji 

dolegliwości bólowych odcinka szyjnego i lędźwiowego oraz zmiany kształtu ciała u 

kobiet po porodzie. 

Materiał i metoda: Ocenie poddano 20 kobiet w wieku od 25 do 35 lat, które 

zakończyły karmienie i zgłosiły się z dolegliwościami bólowymi odcinka szyjnego i 

lędźwiowego na fizjoterapię do IREHA Centrum Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki w 

Lublinie. Większość (13) rodziła naturalnie natomiast pozostałe (7) poprzez cesarskie 

cięcie. Ocenę pilotażową pacjentek prowadzono przez okres miesiąca (4 tygodnie). 

Przed terapią wykonano zdjęcia w pozycji stojącej okolic: brzucha oraz piersi. 

Oceniono natężenie dolegliwości bólowych w odcinku szyjnym i lędźwiowym 

kręgosłupa oraz blizny pooperacyjnej według skali VAS. Aplikacje korekcyjne 

Kinesiology Taping były naklejane regularnie wg algorytmu: 5 dni noszenie plastrów, 2 



dni przerwy. Okres oceny trwał 4 tygodnie. Po tym okresie wykonano ponownie 

dokumentację fotograficzną i ocenę dolegliwości bólowych. 

Wyniki: Przed rozpoczęciem terapii poddano ocenie natężenia dolegliwości 

bólowych za pomocą skali VAS. Dla odcinka szyjnego: VAS 7 (10 kobiet), VAS – 6 (5 

kobiet), VAS – 4 (5 kobiet). Dla odcinka lędźwiowego:  VAS – 8 (4 kobiety), VAS 6 (9 

kobiet), VAS – 5 (7 kobiet). Pacjentki (7), które rodziły poprzez cesarskie cięcie 

skarżyły się na nadwrażliwość blizny pooperacyjnej: VAS – 8 (2 kobiety), VAS 6 (2 

kobiet), VAS – 4 (3 kobiety). Po czterech tygodniach uzyskano redukcję dolegliwości 

bólowych we wszystkich przypadkach w skali VAS: dla odcinka szyjnego kręgosłupa: 

[VAS 2 (10 kobiet), VAS – 3 (5 kobiet), VAS – 1 (5 kobiet)]; dla odcinka lędźwiowego 

kręgosłupa:  [VAS – 3 (4 kobiety), VAS 2 (9 kobiet), VAS – 1 (7 kobiet)]; dla pacjentek 

(7), które rodziły poprzez cesarskie cięcie/ocena nadwrażliwości blizny/: [VAS – 4 (2 

kobiety), VAS 2 (2 kobiet), VAS – 1 (3 kobiety)]. Wszystkie kobiety zgłaszały większą 

stabilizację odcinka lędźwiowego kręgosłupa dzięki aplikacjom na brzuch. Panie, które 

miały bliznę odczuwały dużą ulgę w tej okolicy. Na zdjęciach widoczna była różnica 1-

2 cm uniesienia piersi (było to zależne od masy biustu), lecz bardzo trudne do oceny 

obiektywnej w gabinecie. Pacjentki zgłaszały, że zauważyły różnicę w zmianie sylwetki 

ciała (korekcja ustawienia biustu) oraz redukcję dolegliwości bólowych w odcinku 

szyjnym kręgosłupa. 

Wnioski:  

1. Aplikacje korekcyjne Kinesiology Taping wpływają na korekcję wybranych 

okolic kształtu ciała oraz redukują dolegliwości bólowe kręgosłupa u kobiet po 

porodzie.  

2. Plastrowanie dynamiczne wpływa pozytywnie na redukcję bólu w okolicy blizn 

po cesarskim cięciu.  

3. Kinesiology Taping może być alternatywną metodą wspomagającą modelowania 

ciała u kobiet po porodzie. 

Słowa kluczowe: Kinesiology Taping, Plastrowanie Dynamiczne, modelowanie 

ciała, bóle kręgosłupa, blizna,  



Kołodziej Gabriela, Skubal Anna, Kołodziej Krzysztof, Jandziś Sławomir, Cyran-

Grzebyk Barbara 

Instytut Fizjoterapii Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski 

 

 

Najczęstsze urazy w Ultimate Frisbee 

 

Wstęp: Medialny rozgłos sportu, pościg za rekordami, zwiększenie obciążenia 

treningowego do granic możliwości organizmu człowieka doprowadzają do wzrostu 

liczby urazów sportowych, które związane są ze specyfiką uprawianej dyscypliny. 

Ciągle rosnąca popularność Ultimate Frisbee prowadzi do wzrostu liczby incydentów 

urazowych.  

Cel pracy: Ocena najczęstszych urazów w Ultimate Frisbee. 

Materiał i metoda: Do badania zakwalifikowano 110 osób w wieku od 16 do 

35 lat, regularnie uprawiających sport Ultimate Frisbee. W badaniu wzięło udział 35 

kobiet i 74 mężczyzn. Kompletowane badania pochodziły z autorskiego 

kwestionariusza ankiety, który dotyczył danych socjodemograficznych oraz pytań z 

zakresu urazów sportowych. Zależność występowania urazów analizowano pod 

względem płci, wieku oraz długości stażu treningowego. Analizę statystyczną 

wykonano przy użyciu programu STATISTICA 13.1. 

Wyniki: Badania własne wykazały zależność pomiędzy płcią, a miejscem i 

rodzajem doznanego urazu. Stwierdzono, że wiek ma wpływ na główną przyczynę 

urazu, a długość stażu treningowego wpływa na miejsce i rodzaj doznanej kontuzji 

przez sportowców uprawiających Ultimate Frisbee. Wyniki są istotne statystycznie. 

Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby (62.73%) trenujące Ultimate Frisbee co 

najmniej 3-4 razy w tygodniu. W całej grupie badanej 80% sportowców doznało urazu 

w trakcie zawodów. 

Wnioski:  

1. Płeć i długość stażu treningowego ma istotny wpływ na miejsce i rodzaj doznanego 

urazu. 

2. Główna przyczyna urazu zależna jest od wieku; w badanej grupie najczęstszą 

przyczyną doznania urazu wg. ankietowanych było niestosowanie się do zasad i 

techniki gry. 

Słowa kluczowe: uraz, Ultimate Frisbee, sport 



Jachimczuk Kinga1, Mielak Marek2  
1Wojewódzki Ośrodek Medycy Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, 
2Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Centrum Rehabilitacji „Geronimo” w Tarnowie  

 

Oddychanie przeponowe a stabilność kręgosłupa 

 

Pacjenci z bólami kręgosłupa bardzo często w ramach terapii mają prowadzone 

ćwiczenia stabilizujące. Wszystko zgodnie z teorią tzw. cylindra podpierającego dolną 

część  tułowia. Cylinder ten tworzą mięśnie poprzeczny brzucha , wielodzielny, mięśnie 

dna miednicy oraz przepona. Ćwiczenia polegają zazwyczaj na nauce napinania mięśni 

dna miednicy oraz mięśnia poprzecznego, a w kolejnych etapach włączania tego 

napięcia podczas konkretnych funkcji. Niestety wielu pacjentów ma problem już w 

pierwszym etapie, szczególnie osoby otyłe, po licznych operacjach na jamie brzusznej, 

z przepukliną kresy białej, dużą niestabilnością dolnego tułowia albo ogólnie kiepską 

świadomością czy wręcz z zaburzeniami czucia własnego ciała. 

Dobrym rozwiązaniem jest wówczas wykorzystanie przepony. Odpowiednio 

prowadzony oddech przeponowy nie wywołuje nadmiernego ciśnienia w jamie 

brzusznej i nie obciąża przedniej ściany tułowia oraz dna miednicy, natomiast stymuluje 

ekscentryczną pracę mięśnia poprzecznego brzucha i przepony miednicy. 

Doświadczenie autorów pokazuje, że nawet w przypadku prowadzenia 

grupowych ćwiczeń oddechowych, pacjenci są w stanie opanować podstawy 

stabilizacji. Można to sprawdzić w badaniu usg (napięcie mięśnia poprzecznego) 

Również proste testy, typu uniesienie głowy leżąc tyłem, ukazują różnicę w sposobie 

stabilizacji kręgosłupa przed i po ćwiczeniach (wykorzystanie tłoczni, wydęcie brzucha 

i bardzo często pojawiające się uwypuklenie w kresie białej - przed ćwiczeniami oraz 

stabilnie  spoczywająca miednica, płaski  brzuch i widocznie wciągnięty pępek - po 

ćwiczeniach). 

W prezentacji przedstawiono przykładowe ćwiczenia, których skuteczność  

w torowaniu napięcia mięśnia poprzecznego potwierdzono badaniem usg. Badanie to 

wykonano u pacjentki po instruktażu prowadzonym w sposób tradycyjny (czyli przede 

wszystkim wizualizacje typu „wciągnie windy”, „zasuwanie ciasnych spodni”, itp.) oraz 

po ćwiczeniach oddechowych z wykorzystaniem prawidłowego oddechu 

przeponowego.  

Słowa kluczowe: stabilizacja kręgosłupa, przepona, ćwiczenia oddechowe, 

mięsień poprzeczny brzucha 



Kasprzycka Andżelika 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Racy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w w Lublinie, 

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej 

 

Warsztat 

Analiza występowania zespołu bólowego odcinka lędźwiowo-

krzyżowego kręgosłupa według metody łańcuchów mięśniowych GDS 

 

Cel: Celem pracy  jest przedstawienie wyników i procedur postępowania 

fizjoterapeutycznego w oparciu o biomechaniczne aspekty terapii metodą GDS 

pacjentów, u których w badaniu lekarskim rozpoznano ból odcinka L-S  

z promieniowaniem do kończyny dolnej. Terapia polega na zrozumieniu i korekcie 

różnic pomiędzy fizjologiczną pracą mięśni i ustawieniem kości względem siebie, a 

znalezioną patologią z uwzględnieniem innej procedury postępowania przy rwie 

kulszowej lewo-, a prawostronnej. 

Materiał i metody: Badaniem objęto 84 pacjentów. Rozpiętość wiekowa 

badanej grupy mieściła się w przedziale 18-68lat. U 69 osób była rwa lewostronna, u 15 

prawostronna. Przed i po terapii wykonano badanie czynnych zakresów ruchu 

kręgosłupa lędźwiowego, oceniono kąt Lasequa i skalę bólu metodą VAS. Zabiegi 

przeprowadzano jeden raz w tygodniu przez 45 minut, przez 5 tygodni. Zastosowano 

inną procedurę w przypadku rwy kulszowej prawostronnej- praca na taśmie mięśniowo- 

powięziowej AL przednio- bocznej, a w przypadku rwy lewostronnej- praca na taśmie 

mięśniowo- powięziowej PL tylno bocznej. W zespole bólów kręgosłupa L-S oceniamy 

anatomiczny kształt kości krzyżowej, jej położenie faktyczne względem kręgów 

lędźwiowych, kości ogonowej i talerzy biodrowych. Testujemy i wyrównujemy 

napięcie mięśni i więzadeł. Ponieważ na ustawienie talerzy biodrowych ma wpływ 

prawidłowa koaptacja stawów biodrowych określamy i korygujemy ustawienie kończyn 

dolnych w statyce (siad, stanie) i dynamice (chód, bieg). W ramach terapii chorzy 

dostali indywidualną instrukcję postępowania, aby problem nie powracał. 

Wyniki: Uzyskano poprawę u 92% chorych z bólem lkd i 87% poprawy w 

przypadku pacjentów z rwą prawostronną.  

Wnioski:  

1. Wykorzystanie w procesie usprawniania pacjentów z bólem kręgosłupa 

lędźwiowego,  metody GDS pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów, w postaci 



normalizacji zakresu ruchu czynnego kręgosłupa, zniesienia lub znacznego 

zniesienia bólu. 

2. Zróżnicowanie procedur na rwę kulszową prawo i lewostronną pozwala na 

oszczędzenie czasu terapii, zastosowaniu skutecznych rozwiązań i możliwości 

indywidualnego instruktarzu dalszego postępowania po terapii dla pacjenta. 

3. Metoda jest skutecznym narzędziem do pracy u pacjentów z bólem kręgosłupa 

połączonym z promieniowaniem do kończyn dolnych. 

Słowa kluczowe: rwa kulszowa, rehabilitacja, biomechanika 
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Ocena wpływu fizjoterapii u dzieci z wadami postawy na zmiany 

ukształtowania kręgosłupa 

 

Cel: Celem pracy jest wpływ  terapii technikami metod neurofizjologicznych  

u dzieci z wadami postawy na wartości: głębokości kifozy piersiowej, odchylenia 

bocznego kręgosłupa i rotacji jego segmentów ruchowych. 

Materiał i metody: Badaniem objęto 201 pacjentów u których w badaniu 

lekarskim rozpoznano wadę postawy. Rozpiętość wiekowa badanej grupy mieściła się  

w przedziale 8-15 lat. Pomiaru parametrów poddawanych analizie dokonywano za 

pomocą systemu DIERS przed pierwszą sesją terapeutyczną, oraz po 4 tygodniach 

wykonywania terapii. Oceniano kat kifozy piersiowej, odchylenie boczne kręgosłupa, 

oraz rotację kręgosłupa. Terapię stanowiły techniki metod PNF, oraz metody Vojty. 

Wyniki oceniane były osobno dla obu płci, oraz osobno dla pacjentów usprawnianych 

wyłącznie metodą Vojty, jak również dla pacjentów usprawnianych metodą Vojty  

i metodą PNF. Analiza statystyczna dokonana została z wykorzystaniem testu Chi2 

p<0,05. 

Wyniki: Uzyskano normalizację kąta kifozy piersiowej w zakresie od 0,14⁰ 

(w grupie chłopców z kifozą<42⁰) do 5,47⁰( w grupie dziewcząt z kifozą ≥42⁰) , rotacji 

kręgosłupa  w zakresie od 0,37⁰ (w grupie chłopców z kifozą ≥42⁰) do 4,33⁰(w grupie 

pacjentów z kifozą ≥42⁰ usprawnianych wyłącznie metodą Vojty ), oraz odchylenia 

bocznego w zakresie od 1,32 (grupie chłopców z kifozą < 42⁰) do 2,99mm (w grupie 

pacjentów z kifozą ≥ 42⁰ usprawnianych wyłącznie metodą Vojty ). 

Wnioski:  

4. Wykorzystanie w procesie usprawniania pacjentów z wadą postawy,  metod 

neurofizjologicznych pozwala na osiągnięcie pozytywnych efektów, w postaci 

normalizacji kąta kifozy, rotacji kręgosłupa i odchylenia bocznego. 



5. Dzieci ze spłyconą kifozą piersiową cechują się mniejszą poprawą kąta kifozy, 

odchylenia bocznego i rotacji kręgosłupa niż pacjenci z kifozą, której wielkość 

przekracza 42⁰. 

6. System formetryczny DIERS jest narzędziem pozwalającym na precyzyjną kontrolę 

efektów terapeutycznych. 

Słowa kluczowe: Wady postawy, PNF, Vojta, System DIERS, Fizjoterapia, 

Usprawnianie 
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Skuteczność leczenia metodami Mckenziego i Vojty zespołów 

dyskopochodnych u dzieci i młodzieży 

Cel: Celem pracy jest ocena skuteczności zastosowania metody McKenziego  

i Vojty u pacjentów z dolegliwościami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa  

i wykorzystanie systemu Diers Formetric 4D jako obiektywnego narzędzia 

diagnostycznego. 

Materiał i metody: Badaniem objęto 28 pacjentów, 10 chłopców i 18 dziewcząt  

w wieku od 15-17 lat, hospitalizowanych na oddziale ortopedii i traumatologii 

Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach, u których rozpoznano zespół bólowy 

kręgosłupa o charakterze dysko-pochodnym. Pacjentów usprawniano z wykorzystaniem 

metody Mckenziego, oraz metody Vojty. Przed pierwszą sesją terapeutyczną, oraz  

w dniu ustąpienia dolegliwości wykonano badanie DIERS formetric oceniając: 

nachylenie tułowia, kąt kifozy piersiowej, kąt lordozy lędźwiowej, odchylenie boczne, 

skręcenie tułowia, rotacja powierzchni, skośność miednicy. Nasilenie dolegliwośći 

bólowych i ich zmianę w czasie oceniono w skali NRS. 

Wyniki: Nasilenie dolegliwości bólowych zmniejszyło się do wartości  

0 w czasie od 3 do 12 dni. Wśród poddanych obserwacji pacjentów zaobserwowano 

zmniejszenie nachylenia tułowia ku przodowi średnio o 1,83 stopnia. Zmniejszeniu 

uległ kąt kifozy piersiowej o 7,95 stopnia. U badanych zwiększył się kąt lordozy o 7,6 

stopnia. Uzyskano zmniejszenie łuku skrzywienia bocznego kręgosłupa o 8, 92 mm. 

Rotacja tułowia uległa zmniejszeniu o 4,64 stopnia. Rotacja powierzchni zmniejszyła 

się o 1,61 stopnia.Skośność miednicy zmniejszyła sięo 3,78 stopnia. 

Wnioski:  

1. Badanie pacjentów przed rozpoczęciem terapii wykazuje, że wśród pacjentów  

z dyskopatią zaburzeniu ulegają: nachylenie tułowia, kąt kifozy piersiowej, kąt 



lordozy lędźwiowej, odchylenie boczne, skręcenie tułowia, rotacja kręgów  

i skośność miednicy. 

2. Zastosowanie metod neurofizjologicznych pozwala uzyskać pozytywny efekt 

terapeutyczny w leczeniu pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa. 

3. System DIERS jest użytecznym narzędziem do monitorowania efektów terapii  

u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa. 

Słowa kluczowe: DIERS, Vojta, McKenzie, lordoza, kyfoza, zespoły bólowe 

kręgosłupa. 
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Neurorehabilitacja z wykorzystaniem robotów Luna EMG 

 
 

Luna EMG – robot, dzięki któremu prowadzimy skuteczną rehabilitację oraz 

możemy przeprowadzać obiektywną diagnostykę. Luna analizuje stan zdrowia 

pacjenta, zbiera informacje o treningu, oraz może przedstawić je w formie raportu 

ćwiczeniowego, by porównać w okresie czasu zmianę stanu zdrowia pacjenta. Dzięki 

szczegółowym pomiarom możemy pokazać nawet 1% zmianę mierzonej wartości. 

Wszystko to, w łatwej i przystępnej formie – by intensyfikować trening pacjentów  

i pomagać fizjoterapeutom. Dzięki opracowanej przez nas technologi możemy aktywnie 

pracować z pacjentami neurologicznymi (SM,DMD,SLA,SMA) Dzięki Lunie pacjencji 

z skrajnie niską siłą mięśniową mogą ćwiczyć samodzielnie, a to wszystko dzięki 

wykorzystaniu elektromiografii. Luna jest aktywowana i sterowna  bezpośrednio przez 

układ nerwowy pacjenta dzięki czemu możemy skutecznie i aktywnie pracować nad 

przywracaną funkcją.  

 

Diagnostyka wykonywana przy pomocy robota Luna EMG: 

 

 Dynamometryczna ocena siły mięśniowej  

 Dynamometryczna ocena siły izometrycznej mięśni  

 Dynamometryczna ocena spastyczności i sztywności  

 Diagnostyka zakresów ruchów biernych i czynnych 

 Diagnostyka elektromiograficzna (EMG)  

 Kontrola i ocena propriocepcji  
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„Ciąża to czas odpoczynku, nie wysiłku!” – postawy studentów 

fizjoterapii wobec podejmowania aktywności fizycznej przez kobiety 

ciężarne w świetle własnej aktywności sportowej 

 

Wprowadzenie. Chociaż ciąża przebiegająca bez komplikacji nie jest 

przeszkodą w podejmowaniu aktywności fizycznej, wiele kobiet rezygnuje ze sportów 

i/lub unika całkowicie wysiłku fizycznego. Celem prezentowanych badań była analiza 

postaw przyszłych fizjoterapeutów wobec aktywności fizycznej podejmowanej przez 

kobiet w czasie ciąży w odniesieniu do ich własnej aktywności fizycznej  

i sprawdzenie, czy własne doświadczenia mają wpływ na tę postawę. 

Materiał i metody. Badaniami objęto 109 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.  

Wyniki. Studenci fizjoterapii to grupa aktywna fizycznie, choć wśród 

podejmowanych mniej i bardziej regularnie aktywności najczęściej wymieniane są 

spacery. Pozytywnej postawie wobec aktywności fizycznej podejmowane przez kobiety 

w ciąży sprzyja własna aktywność fizyczna ankietowanych. badanych. Im bardziej są 

oni aktywni fizycznie, tym silniejsze jest ich przekonanie o potrzebie i pozytywnym 

wpływie wysiłku fizycznego w okresie ciąży.   

Wnioski. Zaangażowanie własne studentów fizjoterapii związane jest  

z akceptacją aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety będące w ciąży. Istotne 

wydaje się kształtowanie w procesie edukacji przyszłych fizjoterapeutów potrzeby do 

podejmowania różnorodnych form wysiłku fizycznego. Osoby aktywne fizycznie lepiej 

rozumieją korzyści płynące z dbania o kondycję fizyczną. Można przypuszczać, że 

dzięki temu będą chętnie wspierać swoich przyszłych pacjentów do prowadzenia 

aktywnego trybu życia. 

Słowa kluczowe: ciąża, aktywność fizyczna, postawy, studenci fizjoterapii 
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Rola fizjoterapii w nietrzymaniu moczu u kobiet 

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Międzynarodowego 

Towarzystwa Kontyngencji (International Continence Society - ICS) nietrzymanie 

moczu (NTM) to niezależny od woli człowieka, wyciek moczu z pęcherza moczowego. 

W skali światowej jest to problem o charakterze zdrowotnym, społecznym  

i ekonomicznym. Ze względu na brak jednorodnych kryteriów schorzenia, częstość 

występowania NTM nie jest łatwa do określenia, niemniej jednak, szacuje się, że  

u 5-69% kobiet i 1-39% mężczyzn występuje, co najmniej jeden incydent nietrzymania 

lub gubienia moczu w okresie 12 miesięcy. W grupie kobiet dotkniętych NTM - 37% 

jest w wieku rozrodczym a pozostałe 63% w okresie pomenopauzalnym. Najczęstszymi 

przyczynami niewydolności przepony moczowo-płciowej mogą być: schorzenia 

ginekologiczne, urologiczne, neurologiczne, zaburzenia genetyczne oraz przyjmowanie 

niektórych leków np. moczopędnych, uspokajających, antydepresyjnych. Brak 

dostatecznej wiedzy na temat przyczynowości i leczenia NTM wśród społeczeństwa, 

powoduje, że część chorych z powodu skrępowania, nie leczy tej dolegliwości, 

pomimo, że medycyna zna skuteczne środki zapobiegawcze. Zasadniczą rolę  

w zmniejszeniu lub uniknięciu problemu związanego z zaburzeniem statyki narządu 

rodnego pełni odpowiednia profilaktyka. Przede wszystkim dotyczy ona przestrzega 

higienicznego trybu życia oraz właściwej opieki okołoporodowej. Istotne znaczenie ma 

również racjonalne odżywianie się (unikanie otyłości), systematyczne opróżnianie 

pęcherza i wypróżnianie się utrwalone w formie nawyku od wczesnego dzieciństwa. 

Nieodzowna jest także, aktywność ruchowa ukierunkowana na ćwiczenia mięśni 

brzucha i mięśni w obrębie miednicy i krocza, która skutecznie wzmacnia aparat 

więzadłowo-mięśniowy w obrębie miednicy małej. Leczenie zachowawcze bazuje 

głównie  na stosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych. Do najbardziej popularnych 

należą: elektrostymulacja, biofeedback, ćwiczenia mięśni dna miednicy, trening 

pęcherza oraz stosowanie ciężarków dopochwowych. Celem treningów i innych form 



leczenia jest uzyskanie prawidłowego napięcia (w spoczynku i podczas skurczu) oraz 

rozluźnienia mięśni w obrębie miednicy w takim stopniu, aby pacjentka  mogła 

świadomie kontrolować funkcję oddawania moczu i swobodnie wykonywać czynności 

związane z wysiłkiem. Metody te w istotny sposób, wpływają  na poprawę jakości życia 

kobiet dotkniętych problemem nietrzymania moczu.   

Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, przyczyny,  fizjoterapia, profilaktyka. 
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Ocena sprwności funkcjonalnej u pacjentów po artroskopowej 

reinsercji przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego  

w okresie 2 lat po zabiegu 

 

Wstęp: Uszkodzenia stożka rotatorów  oraz zespół ciasnoty podbarkowej 

stanowią najczęstszą przyczynę dolegliwości bólowych oraz ograniczeń ruchomości  

w obrębie barku. Częstość uszkodzeń tego typu narasta wraz z wiekiem Uszkodzenia 

mięśni pierścienia rotatorów mogą mieć charakter ostry, przewlekły lub ostry na bazie 

uszkodzeń przewlekłych. Najczęściej uszkadzaną strukturą anatomiczną w obrębie 

pierścienia rotatorów jest mięsień nadgrzebieniowy. Uszkodzenia pierścienia rotatorów 

stanowią również jedno z najczęstszych wskazań do leczenia operacyjnego u pacjentów 

z dolegliwościami bólowymi barku, u których leczenie zachowawcze okazało się 

nieskuteczne. Ma ono na celu uzyskanie możliwie najbardziej wytrzymałego połączenia 

ścięgna z kością, usunięcie bólu oraz przywrócenie pełnego zakresu ruchu. 

Cel: Celem pracy była ocena aktualnych zdolności siłowych, siłowo-

szybkościowych, dolegliwości bólowych oraz funkcjonalnego wykorzystania 

operowanej kończyny podczas aktywności dnia codziennego. 

Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w okresie od marca do 

czerwca  2015 roku wśród 15 osób operowanych z powodu  uszkodzenia przyczepu 

ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny 

w Rudnej Małej. Pacjenci byli operowani metodą artroskopową przez tego samego 

lekarza ortopedę.  Do oceny stanu funkcjonalnego wykorzystano skale: Constant 

Shoulder Score oraz Western Ontario Rotator Cuff Index, do oceny stopnia nasilenia 

bólu skalę VAS, natomiast do oceny siły mięśniowej: Biodex System 4 Pro. Analizę 

statystyczną zebranego materiału przeprowadzono w pakiecie Statistica 10.0 firmy 

StatSoft. 

Wyniki: Na podstawie badania przeprowadzonego na stanowisku Biodex 

System 4 Pro  do oceny izokinetycznej wyznaczono maksymalne momenty sił (PEAK 

TORQUE) generowanych przez grupę rotatorów zewnętrznych i wewnętrznych stawu 

ramienno-łopatkowego, stosunek maksymalnego momentu sił mięśniowych 



działających na staw ramienny do masy ciała(PEAK TQ/BW), średnią moc (AVG. 

POWER) oraz pracę całkowitą (TOTAL WORK). Wykazano obecność istotnych 

statystycznie różnic pomiędzy wynikami dla kończyny operowanej i nieoperowanej  

w przypadku parametrów PEAK TORQUE, PEAK TQ/BW, TOTAL WORK i AVG. 

POWER dla rotacji zewnętrznej oraz parametrów PEAK TORQUE i PEAK TQ/BW dla 

rotacji wewnętrznej. Dla wszystkich wymienionych wyżej parametrów wyższe wartości 

odnotowano  w badaniu kończyny górnej nieoperowanej. Średni wynik maksymalnego 

momentu siły dla grupy rotatorów zewnętrznych w kończynie operowanej wyniósł 15,7 

n-m natomiast w kończynie nieoperowanej 20,4 n-m. Średni wynik dotyczący pracy 

całkowitej wyniósł w kończynie operowanej 59,1 J natomiast w nieoperowanej 94,6 J. 

W skali Western Ontario Rotator Cuff oceniającej stan funkcjonalny najniższe wartości, 

a tym samym najlepsze rezultaty opisano w kategorii objawów fizycznych, stylu życia  

i emocji. Najwyższe wartości a tym samym najgorsze wyniki odnotowano  

w przypadku  możliwości w zakresie uprawiania sportu/ rekreacji oraz aktywności 

zawodowej/ pracy. Ogółem w całej skali WORC badani uzyskali średnio 63,01% 

punktów możliwych do zdobycia. Średnia uzyskana w skali Constant Shoulder Score 

wyniosła w grupie badanej 62,2 pkt. zaś przeciętne zróżnicowanie wyniku od średniej 

arytmetycznej wynosiło 13,22 pkt. Minimalnie były  to 43 pkt., natomiast maksymalnie 

86 pkt. Średnia uzyskana w skali VAS wyniosła 1,27 co oznacza minimalne problemy 

dotyczące  stopnia nasilenia dolegliwości bólowych. 

 Wnioski: Uzyskane w trakcie badań wyniki wykazały umiarkowane deficyty  

w obrębie parametrów z badania izokinetycznego (PEAK TORQUE, TOTAL WORK i 

AVG. POWER) szczególnie dla grupy rotatorów zewnętrznych w odniesieniu do 

kończyny nieoperowanej. W aspekcie aktywności dnia codziennego największe 

problemy dotyczyły powrotu do aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz 

wykonywanego zawodu.  Na niepełny powrót sprawności funkcjonalnej kończyny 

operowanej mógł mieć wpływ utrudniony dostęp do kompleksowej rehabilitacji na co 

zwracały  uwagę osoby z grupy badanej. 

Słowa kluczowe: stożek rotatorów, bark, artroskopowa rekonstrukcja. 
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Międzypłciowe różnice wskaźników równowagi u osób  

w wieku 60-90 lat 
 

Wstęp. Pogarszanie się z wiekiem precyzji sterowania ruchami 

zabezpieczającymi proces utrzymywania równowagi stanowi wynik naturalnych 

procesów inwolucyjnych, jednakże nasuwa się pytanie, czy wartości wskaźników 

stabilności różnicują znamiennie kobiety i mężczyzn. Celem pracy było określenie 

międzypłciowych różnic w wybranych wskaźnikach równowagi u osób po 60 roku 

życia. 

Materiał i metody. Badaniami objęto 136 seniorów, w tym 89 kobiet i 47 

mężczyzn w wieku 60-90 lat. Narzędzie badawcze stanowił dwupłytowy posturograf 

CQ-Stab 2P. Do oceny międzypłciowych różnic w przeciętnym poziomie badanych 

zmiennych zastosowano test U Manna-Whitney’a. 

Wyniki. W próbie z oczami otwartymi statystycznie istotne międzypłciowe 

różnice wystąpiły w przypadku SPML u 60-69-latków (p=0,004), MF i LWML u 70-79-

latków (p=0,028; p=0,019) oraz MAAP u 80-90-latków (p=0,026). W warunkach 

wyłączenia kontroli wzroku międzypłciowe różnice dotyczyły MF i LWML u 60-69-

latków (p=0,045; p=0,049), SPAP u 70-79-latków (p=0,015). W najstarszej kategorii 

różnice odnotowano dla SP (p=0,004), SPAP (p=0,001), SA (p=0,003), MA (0,003),  

MAAP (p=0,001), MaxAP (p<0,001) and MaxML (p=0,048).  

Wnioski. Mężczyzn charakteryzuje większa dynamika kontroli równowagi  

i wraz z wiekiem jest im trudniej, w porównaniu do kobiet kontrolować postawę ciała. 

W rehabilitacji gerontologicznej należy dążyć do stosowania specyficznych, 

zindywidualizowanych, uwzględniających płeć oddziaływań. Seniorzy powinni być 

objęci programami ćwiczeń ukierunkowanych na zapobieganie degradacji układów 

somatosensorycznych w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego oraz 

przeciwdziałanie sztywności stawów i zmianom inwolucyjnym mięśni. 

Słowa kluczowe: równowaga, stabilność posturalna, geriatria. 
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Zrobotyzowane urządzenia w rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniu 

rdzenia kręgowego – opis przypadku 
 

 

Wstęp: Uszkodzenia rdzenia powstają wskutek ciężkich urazów prowadzących 

do nieodwracalnych zmian, rzutujących na dalsze funkcjonowanie osoby 

poszkodowanej. Najczęstszymi konsekwencjami urazów rdzenia kręgowego są 

porażenia lub niedowłady kończyn, zaburzenia czucia, ciężkie zaniki mięśni kończyn 

dolnych i górnych oraz wiele innych prowadzących do częściowego lub całkowitego 

uzależnienia od otoczenia. Leczenie uszkodzeń rdzenia kręgowego to nadal jedno  

z największych wyzwań współczesnej medycyny, zarówno w kontekście odbudowania 

uszkodzonych struktur jak i późniejszego postępowania rehabilitacyjnego. 

Głównym celem pracy jest obiektywna ocena wpływu kompleksowej 

rehabilitacji wspomaganej nowoczesnymi urządzeniami do neurorehabilitacji (takimi 

jak: Lokomat, Erigo, Armeo) na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentki po urazie 

rdzenia kręgowego. 

Materiał i metody: Badaniu poddano pacjentkę, która w wieku 33 lat (we 

wrześniu 2010 roku) doznała złamania kręgów C5 i C6 w wyniku wypadku 

komunikacyjnego. Pacjentka od czasu urazu nie była poddawana intensywnej 

rehabilitacji, pionizowana sporadycznie, kilka razy w ciągu roku. Pacjentka z znacznym 

stopniem otyłości (BMI=40). Całkowicie uzależniona od osób trzecich bez możliwości 

aktywnego, niezależnego siadu. 

Kompleksową rehabilitację rozpoczęto w sierpniu 2016 r. Codzienną fizjoterapię 

obejmowała terapia indywidualna z fizjoterapeutą, aktywna pionizacja w urządzeniu 

Erigo z dodatkową funkcją kroczenia, włączono również reedukację chodu przy 

pomocy urządzenia Lokomat. 

Wyniki: Po 3 miesiącach regularnej terapii nastąpiła znacząca poprawa stanu 

funkcjonalnego pacjentki. Pacjentka uzyskała lepszą stabilizacje w siadzie na kozetce  

z podporem KKD, aktywnie wspomaga transfery, przejście z pozycji siedzącej do 

leżącej i powrót, samodzielnie zmienia pozycję leżąc na łóżku, z lekką pomocą porusza 

się na wózku inwalidzkim przy użyciu rękawic antypoślizgowych na dystansie ok 15m. 

Uzyskano poprawę siły kończyn górnych, pacjentka potrafi zjeść posiłek bez pomocy. 



Poprawił się czas pionizacji, został wydłużony od 20 do 40 min. Uzyskano znaczącą 

poprawę funkcji chodu w urządzeniu Lokomat, pacjentka jest dociążana do pełnego 

aktywnego zakresu w bieżni. Stawy skokowe pacjentki dobrze tolerują obciążenie 

osiowe zarówno w pionizatorze aktywnym Erigo, Lokomacie oraz pionizatorze 

klasycznym. Zmiany powyższych parametrów istotnie wpłynęły na możliwość 

dłuższego oraz bardziej intensywnego przebywania w pozycji pionowej  

i siedzącej. 

Wnioski: Rehabilitacja z zastosowaniem metod z użyciem nowoczesnego 

sprzętu rehabilitacyjnego jest dobrym uzupełnieniem konwencjonalnej terapii,  

a czasami jest jedyną formą pionizacji i nauki chodzenia pacjenta z ciężkim 

uszkodzeniem rdzenia kręgowego. W znaczny sposób przyczynia się do poprawy 

efektywności rehabilitacji, poprzez uzyskanie lepszych efektów w krótszym czasie. 

Słowa kluczowe: Uszkodzenia rdzenia kręgowego, Lokomat, Erigo, Armeo.    
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Zastosowanie dynamicznej ortezy saebo w terapii funkcjonalnej 

pacjentów z  ręką spastyczną 

 
Cel pracy: przedstawienie nowych możliwości w  neurologicznej terapii 

funkcjonalnej na podstawie opisu przypadku : zastosowania dynamicznej ortezy  

u pacjenta z ręką spastyczną. 

Pomimo wielu doniesień naukowych i doświadczeń praktycznych wciąż 

niewystarczająco skuteczna jest terapia ręki u pacjentów neurologicznych z problemem 

niedowładu i spastyczności. Wiadomo, że bez stymulacji funkcjonalnej 

neuroplastyczność, jako naturalny i dynamiczny proces w  korze mózgowej i tak pojawi 

się, kształtując nieprawidłowe wzorce ruchowe. Celem działania neurofunkcjonalnego 

jest więc oddziaływanie na neuroplastyczność poprzez: torowanie prawidłowych 

wzorców ruchowych tak często, jak to tylko możliwe, mobilizacja struktur pasywnych  

i aktywnych, torowanie unerwienia reciprokalnego, torowanie czucia powierzchownego 

i głębokiego,regulacja napięcia, torowanie percepcji. 

Orteza SAEBO uzupełnia neurologiczną terapię funkcjonalną ręki, dzięki 

wykorzystaniu naturalnego feedbacku. 

W terapii z wykorzystaniem ortezy pacjent chwyta przedmiot i przenosi go  

w wybranym przez siebie kierunku dzięki samodzielnej kontroli aktywności mięśni 

zginaczy, natomiast rozluźnienie zginaczy  oraz aktywizację prostowników palców, 

niezbędne do wypuszczenia przedmiotu pacjent uzyskuje wykorzystując naturalny 

feedback i system ortezy SAEBO wspomagający wyprost palców. 

Modułowość ortezy zapewnia dopasowanie jej indywidualnie do każdego 

pacjenta. 

Praca z ortezą SAEBO pozwala na efektywniejsze ćwiczenie funkcji chwytania 

 i wypuszczania, co wpływa na zwiększenie stymulacji obszaru kory mózgowej dla 

kontroli nadgarstka i palców. 

Zastosowanie ortezy SAEBO znajduje uzasadnienie w terapii pacjentów 

zarówno  we wczesnym okresie po incydencie neurologicznym, jak i w sytuacji upływu 

nawet kilku lat po jego wystąpieniu. Jest to więc często mocny aspekt motywacji 

pacjenta, mimo zniechęcenia po długiej rehabilitacji, która nierzadko przynosi 

niewystarczającą satysfakcję ze sprawności ręki. 



Wartym zastanowienia punktem w  terapii jest połączenie pracy z ortezą przy 

jednoczesnym ostrzykiwaniu spastycznych mięśni toksyną botulinową. 

Należy podkreślić, że terapia z wykorzystaniem ortezy jest jednym z elementów 

torowania neurofunkcjonalnego. Holistyczne spojrzenie na problem pacjenta wskazuje 

na wieloaspektowość pracy i interdyscyplinarną współpracę całego zespołu. 

Słowa kluczowe: rehabilitacja neurologiczna, spastyczność, terapia 

funkcjonalna ręki spastycznej, dynamiczna orteza. 
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Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w fizjoterapii –  

doniesienie wstępne 

Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual reality) to obraz sztucznej rzeczywistości 

stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Polega na multimedialnym 

kreowaniu komputerowej wizji przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń. Wirtualna 

rehabilitacja (WR) to innowacyjna metoda usprawniania wykorzystująca nowoczesne 

technologie komputerowe, bazujące na rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości 

rozszerzonej. Dotyczy to zarówno działań podejmowanych „tu i teraz”, jak i na 

odległość (telerehabilitacja). Stosowane systemy umożliwiają kontrolę czasu trwania  

i intensywności ćwiczeń. Nie wymagają ciągłego nadzoru, zapewniają stałą informację 

zwrotną i pozwalają na generowanie dowolnych wzmocnień podnoszących motywację 

pacjentów, co ma bezpośrednie przełożenie na systematykę ćwiczeń, a tym samym na 

osiągane efekty. Ćwiczący mogą wykonywać w wirtualnym środowisku zadania, 

których nie byliby w stanie wykonać bezpiecznie bądź wcale w codziennym życiu. 

Wskazania: przewlekłe choroby układu oddechowego, układu krążenia, naczyniowo- 

mózgowe, poprawa sprawności funkcjonalnej dzieci i młodzieży z m.p.d. W niedalekiej 

przyszłości, po dokładnej analizie klinicznej, WR będzie narzędziem uzupełniającym 

tradycyjny proces rehabilitacji oraz umożliwiającym rozszerzenie standardowych 

technik nerwowo-mięśniowych, także w warunkach domowych. 

Zastosowana w rehabilitacji jest wartościowym dodatkiem do prowadzonego 

standardowego procesu usprawniania, głównie osób z chorobami ośrodkowego układu 

nerwowego, układu oddechowego. Wzmacnia pozytywne wyniki terapii, umożliwia 

rozszerzenie technik nerwowo-mięśniowych. Daje pacjentowi możliwość głębszego 

zaangażowania się w wykonywane ćwiczenia, czasami nawet zapomnienia, że jest 

usprawniany. Wykorzystanie biofeedbacku wpływa na motywację pacjenta, a to z kolei 

wpływa na jego zadowolenie z udziału w zajęciach. Fizjoterapeutom daje większą 

kontrolę nad przebiegiem sesji terapeutycznych. Aktualnie brak jest doniesień, by ten 

rodzaj rehabilitacji był bardziej efektywny od konwencjonalnej terapii, stąd istnieje 

potrzeba prowadzenia dalszych badań w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie czasu 

trwania i intensywności zastosowanej formy usprawniania. 

Słowa kluczowe: rzeczywistość wirtualna, wirtualna rehabilitacja, zastosowanie 
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Ocena skuteczności terapii falą uderzeniową w leczeniu ostrogi 

piętowej 

 

Wstęp. Przewlekły ból pięty spowodowany obecnością ostrogi piętowej jest 

powszechnie występującym schorzeniem u osób dorosłych i stanowi poważny problem 

społeczny. Do niedawna najczęściej stosowanymi zabiegami fizykalnymi u osób  

z ostrogą piętową były ultradźwięki oraz laseroterapia. Do jednej z najnowszych metod 

leczenia chronicznych stanów bólowych należy terapia falą uderzeniową. 

Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności leczenia falą uderzeniową 

pacjentów z ostrogą piętową. 

Materiał i metoda. Do badań zakwalifikowano 60 osób obojga płci z objawową 

ostrogą piętową, których podzielono na dwie grupy porównawcze: grupę badaną oraz 

grupę kontrolną. W grupie badanej stosowano od 3 do 7 zabiegów radialną falą 

uderzeniową, natomiast w grupie kontrolnej serię 10 zabiegów składających się  

z laseroterapii, ultradźwięków oraz jonoforezy. Narzędziem badawczym służącym do 

oceny dolegliwości bólowych przed i po zastosowanej terapii w obu grupach była skala 

VAS, zmodyfikowany kwestionariusz bólu wg Laitinena oraz autorska ankieta. 

Wyniki. W obu grupach porównawczych po zakończeniu terapii 

zaobserwowano istotną statystycznie zmianę w zmniejszeniu dolegliwości bólowych, 

jednak terapia falą uderzeniową okazała się być skuteczniejszą formą leczenia zmian 

zwyrodnieniowych guza piętowego.  

Wnioski. Zastosowana terapia falą uderzeniową przyniosła satysfakcjonujące 

dla pacjentów efekty leczenia, polegające na zmniejszeniu bolesności okolicy pięty oraz 

zlikwidowaniu ograniczeń funkcjonalnych kończyny dolnej. 

Słowa kluczowe: ostroga piętowa, terapia radialną falą uderzeniową, 

fizykoterapia 
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Wpływ autorozluźniania mięśniowo-powięziowego rozcięgna 

podeszwowego na wysklepienie stopy i napięcie taśmy powierzchownej 

tylnej 
 

Wprowadzenie: Celem pracy jest zbadanie wpływu rolowania podeszwowej 

strony stopy na jej wysklepienie podłużne oraz zakres skłonu w przód. 

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 30 uczestników spełniających 

kryteria włączenia, losowo przydzielonych do grupy badanej (n=15) i grupy kontrolnej 

(n=15). Każdy uczestnik został poddany trzem seriom pomiarów obejmujących: 

badanie podoskopowe, na podstawie, pomiar wysokości kości łódkowatej oraz test 

Thomayera. Pomiędzy I i II pomiarem uczestnicy z grupy badanej wykonywali 

obustronnie rolowanie podeszwy stopy za pomocą rollera Triggerpoint Nano. III pomiar 

odbywał się po 2 tygodniach, w czasie których osoby badane miały codziennie 

wykonywać sekwencję rolowania. Osoby, z grupy kontrolnej nie wykonywały żadnej 

interwencji. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programu Statistica v.12 

z użyciem testu t-studenta (p<0,05) i analizy wariancji. 

Wyniki: Analiza wariancji kąta Clarke’a dla stopy prawej wykazała istotne 

statystycznie obniżenie wysokości wysklepienia podłużnego stopy w pomiarze III 

(p<0,05). Zakres skłonu w przód w drugim i trzecim pomiarze poprawił się znamiennie 

w grupie badanej (p<0,05) przy braku istotnych różnic w grupie kontrolnej. Wysokość 

kości łódkowatej różniła się istotnie między grupami w pomiarze I, co uniemożliwia 

wnioskowanie na temat wpływu rolowania na tę cechę.  

Wnioski: Regularne rolowanie podeszwowej strony stopy może powodować 

obniżenie wysklepienia podłużnego stopy oraz zwiększenie zakresu ruchomości przy 

skłonie tułowia w przód. Badanie finansowane w ramach DS-280 Wydziału 

Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

Słowa kluczowe: autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe, SMR, rollowanie, 

rozcięgno podeszwowe, taśma powierzchowna tylna.  
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Metoda FED  w leczeniu skolioz idiopatycznych, kifoz i lordoz  

- wyniki terapii 

 

Wstęp. Skolioza idiopatyczna jest ogólnym terminem medycznym odnoszącym 

się do złożonego zestawu objawów wynikających z strukturalnego, trójwymiarowego 

zniekształcenia kręgosłupa i klatki piersiowej ze skomplikowaną i niewyjaśnioną 

etiologią. Definiuje się ją jako boczną krzywiznę kręgosłupa z kątem Cobb 

wynoszącym 10 ° lub wyższym. Celem pracy była ocena skuteczności 

konserwatywnego leczenia skoliozy idiopatycznej poprzez zastosowanie metody FED 

oraz określenie czynników wpływających na wynik leczenia. 

Materiał badań stanowiło 41 jeden osób w wieku od 9,15 do 18,08 lat.  

W grupie badanej znalazło się 9 chłopców i 32 dziewczynki. Dane na temat 

analizowanej grupy zostały przedstawione w tabeli 2. Kąty większych łuków skolioz 

pacjentów były w przedziale od 25 do 79 stopni wg Cobba. Wszyscy badani mieli 

zalecone noszenie gorsetów. Pacjenci brali udział w turnusach rehabilitacyjnych  

w Stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Zgorzelcu w okresie od lutego 2013 do 

grudnia 2015 roku. Każdy pobyt trwał trzy tygodnie i był zalecany co pół roku. Podczas 

pobytu odbywały się dwie sesje fizjoterapeutyczne dziennie prowadzone zgodnie  

z metodyką terapii FED. W czasie fazy przygotowawczej pacjenci przechodzili 25 

minutową elongację kręgosłupa na stole elongacyjnym oraz elektroterapię  

i termoterapię adekwatnie do standardów metody. Jednorazowa sesja w maszynie trwała 

30 minut. Następnie prowadzono indywidualną kinezyterapię analityczną z elementami 

metody PNF przez minimum 20 minut każdorazowo. W czasie turnusu pacjenci oraz 

opiekunowie byli instruowani odnośnie ćwiczeń w domu oraz sposobów wykonywania 

czynności dnia codziennego. Przed terapią i po średnio roku po rozpoczęciu leczenia 

każdemu zostały zrobione radiogramy. W badaniu pod uwagę zostały wzięte kąt łuków 

skoliozy według Cobba oraz dojrzałość kostna mierzona metodą Rissera wynikające  

z analizy zdjęć rentgenowskich. Otrzymane dane zanalizowane pod względem zmian w 

największym łuku oraz dla obu łuków jeśli wstępowały. Później poddano je analizie 



statystycznej. W badaniu użyto testów t-Studenta, testu proporcji, testu chi-kwadrat oraz 

test dokładniejszego test Fishera ze względu na małą grupę badaną w niektórych 

podgrupach. 

Wyniki: U większości badanych zaobserwowano stabilizację lub zmniejszenie 

kątów łuku skoliozy mierzonych metodą Cobba. Dotyczy to zarówno zmiany, która 

wystąpiła w obu łukach skoliozy, jeśli występowały (p=0,0487), jak i różnicę  

w największym kącie liczonym wg Cobba przed i po terapii (p=0,0261). Progres 

skoliozy, czyli negatywny wynik terapii zaobserwowano  odpowiednio u 15 (analizując 

zmiany w jedynie największych łukach skoliozy) lub 14 osób (biorąc pod uwagę oba 

łuki skoliozy, jeśli występowały) czyli odpowiednio 36,6% lub 34,1% badanych. Regres 

choroby odnotowano u 18 osób niezależnie od ilości łuków skoliozy branych pod 

uwagę, co stanowi ok. 43,90% grupy. Stabilizację zaobserwowano u 9 osób biorąc pod 

uwagę największe łuki skoliozy i u 8 biorąc pod uwagę oba łuki jeśli występowały 

(odpowiednio 21,95% i 19,51%). 

Pomimo różnic w efektywności terapii, na podstawie analizy możemy 

stwierdzić, że terapia skolioz metodą FED jest skuteczna. Wskazanym jest powtórzenie 

badań oraz powiększenie i ujednolicenie grupy badanej ze względu na dużą zmienność 

oraz wprowadzenie grupy kontrolnej dla zmierzenie wpływu selektywnego działania 

terapii FED na wynik leczenia. W przyszłości można zbadać wpływ terapii na jakość 

życia pacjentów, co pozwoli określić jak leczenie wpłynęło na ich postrzeganie siebie 

oraz ocenić wpływ terapii na późniejsze ewentualne zastosowanie leczenia 

inwazyjnego. 

Wnioski 1. Dla wybranej grupy badanych, u których skolioza została 

sklasyfikowana jako wysokostopniowa (powyżej 25 stopni Cobb) zachowawcza terapia 

skolioz idiopatycznych przeprowadzona metodą FED wspomagana noszeniem gorsetu 

jest skuteczna. 

2. Analiza badań udowodniła, że dla efektywności terapii wielkość skrzywienia 

nie jest istotna i nie jest to czynnik hamujący leczenie. Regres lub stabilizacja są w tym 

samym stopniu prawdopodobne do osiągnięcia dla każdej wielkości łuku. 

3. Wiek kostny oceniany metodą Rissera i wiek rozpoczęcia terapii również nie 

mają wpływu na efektywność przeprowadzonej interwencji. 

4. Pacjenci w typie I skoliozy według King-Moe mają największe szanse na 

powodzenie terapii. 

Słowa kluczowe: skolioza; Metoda FED; leczenie zachowawcze 
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Warsztat 

Korzyści płynące z noszenia dzieci w chustach 

 

Historia noszenia dzieci w chustach sięga zamierzchłych czasów. W Europie 

tradycja ta powoli zaczyna się odradzać ,natomiast w wielu kulturach na świecie jest 

ona dobrze znana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. 

Noszenie dzieci w chustach: „chustowanie”, „chustonoszenie”, nie jest więc 

nowoczesną formą, ani metodą, czy fanaberią samych rodziców. Jest propagowane 

przez położne, fizjoterapeutów i lekarzy pediatrów. 

Noszenie dzieci w chuście nie jest szczególnie trudne. Sztuka polega na 

odpowiednim jej „zamotaniu”, czyli ułożeniu i zawiązaniu, co nie jest szczególnie 

trudne. 

Jest korzyścią obopólną: bliskość, poczucie bezpieczeństwa, wygoda, 

profilaktyka zdrowotna to tylko niektóre z pozytywnych aspektów wykorzystania chust. 

Łatwość i różnorodność wiązań w zależności od potrzeb i upodobań, bogata 

kolorystyka zachęcają do: szerokiego, śmiałego i bezpiecznego wykorzystania chust do 

noszenia dzieci.  

Słowa kluczowe: chusty, dzieci, techniki, noszenie 
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Warsztat 

Diagnostyka DIERS - kompleksowa, funkcjonalna ocena pacjenta 

 
 

Technologia pomiaru DIERS jest najbardziej rozpowszechnioną na świecie 

metodą do trójwymiarowej analizy fotooptycznej kręgosłupa, postawy ciała oraz 

analizy chodu. Metoda pomiaru DIERS została opracowana w ścisłej współpracy  

z wiodącymi uniwersytetami oraz projektami naukowymi Unii Europejskiej. 

Technologia pomiaru bazuje pod względem fizycznym na zasadzie triangulacji. 

Projektor świetlny rzutuje linie siatki na plecy pacjenta, które są rejestrowane przez 

kamerę systemową. Program komputerowy dokonuje analizy skrzywień linii i na tej 

podstawie generuje metodą fotogrametrii obraz 3D powierzchni, będący niejako 

wirtualną formą z gipsu. W porównaniu do innych systemów DIERS formetric 

dostarcza obok modelu powierzchni pleców także trójwymiarowy model kręgosłupa bez 

użycia refleksyjnych markerów. Dzięki automatycznemu ustaleniu anatomicznych 

punktów orientacyjnych i modelowi korelacyjnemu obrazującego relacje pomiędzy 

kręgosłupem oraz kształtem powierzchni, możliwe jest przestrzenne odwzorowanie 

przebiegu kręgosłupa oraz ustawienia miednicy. W odróżnieniu od badania 

rentgenowskiego DIERS formetric dostarcza już w trakcie jednego pomiaru informacji 

dotyczących statyki całego ciała oraz postawy, jak np. skrzywień (bocznego  

i czołowego), rotacji kręgosłupa czy ustawienia miednicy. Możliwa jest także nawet na 

podstawie obrazu krzywizny powierzchni pleców identyfikacja dysbalansu 

mięśniowego. 

Do podstawowych parametrów wyznaczanych przez system należą: 

 Pochylenie tułowia (VP-DM) 

 Uniesienie miednicy (DL-DR) 

 Rotacja miednicy (DL-DR) 

 Pochylenie miednicy 

 Kąt kifozy 

 Kąt lordozy 

 Kąt skoliozy 

 Rotacja kręgosłupa 

 Odchylenie boczne (VP-DM) 

 i wiele inne 



Systemy znajdują zastosowanie w następujących obszarach klinicznych: 

Diagnostyka: 

 Skolioza i postawy skoliotyczne 

 Różnice w długości kończyn 

dolnych 

 Skośność miednicy/ torsja 

miednicy 

 Wady postawy 

 Kifoza 

 Plecy okrągłe 

 Plecy wklęsłe 

 Hiperlordoza 

 Zespoły bólowe 

 Zaburzenia somatoformiczne 

 Fibromialgia 

 Niestabilność kręgosłupa 

 Zespół Costena (CMD) 

 Całkowite endoprotezy 

 i wiele innych 

Terapia i kontrola: 

 Indywidualne dopasowanie 

wkładek do obuwia 

(konserwatywne / propriocepcyjne) 

 Terapia treningowa oparta na 

wiedzy medycznej 

 Deficyty mięśniowe (Test 

Matthiasa, test flaminga) 

 Zagadnienia neurologiczne 

 Skłonność do upadania (próba 

Romberga) 

 Odzwyczajanie od gorsetu 

 Blokady: kręgosłupa szyjnego, 

piersiowego, lędźwiowego, ISG 

 Artroza 

 Osteochondroza 

 Choroba Scheuermanna 

 Osteoporoza 

 Zesztywniające zapalenie stawów 

kręgosłupa 

 i wiele innych 

 

System DIERS 4D motion® Lab 

DIERS 4D motion® Lab to kompaktowe laboratorium do całościowej analizy 

ruchu. Są to trzy możliwości pomiarowe w jednym systemie. Pierwsza to DIERS 4D 

motion®, czyli dynamiczny pomiar kręgosłupa, druga to DIERS leg axis, moduł osi 

kończyn dolnych do analizy wideo chodu. Oraz trzecia DIERS pedogait zawierająca 

bieżnię ze zintegrowaną płytą pomiarową nacisku stóp. Możliwość dynamicznego 

pomiaru kręgosłupa jest kluczową technologią w opracowaniu DIERS 4D motion® Lab. 

Mamy w tym wypadku do czynienia ze zintegrowanym rozwiązaniem systemowym 

celem całościowej obserwacji człowieka w ruchu. Zsynchronizowany pomiar 



kręgosłupa, osi kończyn dolnych i nacisku stopu podczas chodzenia ułatwia 

rozpoznanie wad schematu ruchu oraz ich ukierunkowane leczenie. Zakres 

zastosowania jest szeroki i obejmuje zakres począwszy do medycznej diagnozy, poprzez 

terapię treningową aż do nauki o sporcie. 

1. Dzięki DIERS 4D motion® udało się dokonać przejścia ze sprawdzonej 

technologii formetric na dynamiczną metodę pomiaru kręgosłupa bez zastosowania 

zdjęć RTG. Z kolei dzięki najnowocześniejszej technologii kamer (50 klatek na 

sekundę) oraz innowacyjnemu programowi komputerowemu jest po raz pierwszy 

możliwe dokonanie pomiarów i uzyskanie projekcji w formie ruchomych zdjęć 

prezentujących wzajemne kompleksowe oddziaływanie kręgosłupa oraz miednicy 

podczas chodu. 

Szczególne właściwości DIERS 4D motion® to: 

 Automatyczne wykrywanie anatomicznych punktów orientacyjnych; w ten 

sposób nie jest w zasadzie konieczne naklejanie markerów odblaskowych. 

 Trójwymiarowy model kręgosłupa; komputerowe odwzorowanie kształtu na 

podstawie krzywizny powierzchni 

 Averaging; dzięki uśrednieniu wyników danego cyklu pomiarów możliwa jest 

redukcja wpływu zmian postawy na wynik badania oraz uzyskanie lepszej oceny 

klinicznej. 

 Technologia 4D; rejestracja postawy ciała w czasie, np. test Matthiasa, próba 

Romberga, próba flaminga 

 Technologia 4D motion®; do analizy ruchu kręgosłupa i postawy ciała 

 

Kliniczne obszary zastosowania: 

 Skolioza 

 Postawy skoliotyczne 

 Ustawienia miednicy 

 Zespół Costena 

 Kifoza / lordoza 

 pacjenci z bólami pleców 

 różnice w długości kończyn 

Korzyści dla pacjenta: 

 metoda bez użycia promieniowania 

RTG 

 natychmiastowy wynik z pomiarów 

 dowolna ilość powtórzeń 

 bezpośrednia informacja odnośnie 

możliwej do zastosowania terapii 

 Nowa metoda pomiarowa wraz 



dolnych 

 wady stóp 

 analizy czynnościowe 

 analizy ruchu 

 i wiele innych 

dalszymi informacjami 

 

2. Z modułem DIERS leg axis (posterior+lateral) możliwe jest 

dokumentowanie geometrii osi nóg (widok od tyłu i z boku) synchronicznie do 

pomiaru kręgosłupa i analizy postawy. Również po korekcji stopy i postawy 

możliwe jest natychmiastowe sprawdzenie jej wpływu na osie nóg. 

3. System DIERS pedogait umożliwia czynnościową projekcję sił reakcji 

podczas nacisku stopy w trakcie chodu oraz służy tym samym do dynamicznej 

analizy chodu. W bieżni znajduje się pedograficzna platforma pomiarowa  

o długości 1,00 m z 5.376 czujnikami do precyzyjnej rejestracji wartości sił 

nacisku. Częstotliwość zapisu wynosi 100 Hz, co odpowiada częstotliwości 

taktowania 10 ms. W ten sposób unika się wystąpienia wadliwych pomiarów  

i artefaktów. Przy zatrzymanej bieżni można użyć pedografii dla celów statycznej 

rejestracji pomiaru nacisku stopy, jak również dla stabilometrii. 

Kliniczne obszary zastosowania: 

 Wady stóp oraz korekta wad stóp 

 Zaopatrzenie ortopedyczne stopy 

cukrzycowej 

 Zaopatrzenie we wkładki 

ortopedyczne 

 Zaburzenia równowagi chodu 

 Analiza postawy 

 Zaopatrzenie w ortezy / protezy 

 W zespole Costena 

Korzyści dla pacjenta: 

 Szybki przebieg badania 

 Natychmiastowa dokumentacja 

wyników 

 Możliwość wielokrotnego 

powtarzania badań 

 Obiektywny wynik pomiarów 

 Podstawa dla działań 

terapeutycznych 

 

System DIERS 4D motion® Lab znajduje zastosowanie główne w 

rozpoznawaniu deficytów postawy ciała (skoliozy, kifozy, blokady, skrzywienia 

miednicy, różnice w długości kończyn dolnych itp.) czy asymetrii ruchu. Możliwa jest 



również ocena wady stóp i deficytu chodu. System można użyć jako narzędzia podczas 

indywidualnego zaopatrzenia we wkładki (proprioceptywne oraz konwencjonalne). 

Badania kontrolne, ocena zabiegów fizjoterapeutycznych czy procesu rehabilitacji 

dokonywane za pomocą systemy DIERS dają pełną dokumentację i są w pełni 

obiektywne (wkładki korygujące postawę, terapia treningowa, zabiegi operacyjne, itp.). 

Ważnymi punktami są medycyna sportowa, diagnostyka wydolnościowa czy terapia 

treningowa oparta na wiedzy medycznej.  

Uzupełnienie DIERS 4D motion® Lab 

W celu rozszerzenia możliwości pomiarowych system DIERS 4D motion® Lab 

można rozszerzyć o następujące moduły: 

Dzięki modułowi Cervical Spine możliwa jest rejestracja ruchomości odcinka 

szyjnego kręgosłupa (range of motion) w trzech wymiarach. Pomiarom podlegają 

kierunki ruchu fleksji, ekstensji, fleksji lateralnej oraz rotacji lewo i prawoskrętnej. 

Wyniki z pomiarów oraz asymetrie są przedstawiane w formie graficznej i mogą być 

analizowane. Cały proces pomiaru ma miejsce przy użyciu lekkiego, specjalnego kasku. 

Platforma symulacyjna 3D została opracowana dla celów analizy różnic  

w długościach kończyn dolnych oraz wad stóp. Oddziaływanie zaopatrzenia 

ortopedycznego na kręgosłup, miednicę oraz postawę jest przy tym poddane próbie 

symulacyjnej na specjalnej platformie. Pacjent w trakcie pomiaru stoi na dwóch 

oddzielonych od siebie oraz przesuwnych w trzech kierunkach powierzchniach 

podparcia. W ten sposób ma miejsce określenie z milimetrową precyzją prawidłowych 

wartości korekty, np. celem wykonania wkładek. 

System DIERS digiscan został opracowany do statycznej kontroli stopy poprzez 

system luster, dla kontrolowanego zaopatrzenia ortopedycznego stopy (np. we wkładki 

proprioceptywne), do bezpośredniej dokumentacji za pomocą skanera oraz do 

przyłączenia do systemu DIERS DICAM z możliwością elektronicznej transmisji 

danych. Wyniki badań (szczególnie u pacjentów wymagających specjalnego 

zaopatrzenia ortopedycznego) mogą być przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego 

zakładu ortopedycznego przy zastosowaniu systemu elektronicznego. Kliniczne obszary 

zastosowania to: statyczna kontrola stopy w pozycji stojącej, asymetrie w obciążeniu 

stopy, wady stóp oraz korekta wad stóp, zaopatrzenie we wkładki konwencjonalne oraz 

proprioceptywne. 



System analizy chodu oraz pomiaru nacisku stopy DIERS pedoscan umożliwia 

szybki i precyzyjny pomiar i dokumentację rozkładu nacisków ludzkiej stopy zarówno 

w trakcie chodu jak też w pozycji stojącej. Wielorakie zagadnienia kliniczne związane z 

obiektywną i ilościową analizą rozkładu obciążeń, wartości szczytowych nacisku i 

zaburzeń symetrii ruchu jak również procesu przetaczania stopy są tutaj rejestrowane 

celem rozpoznania wad stóp lub też ograniczeń czynnościowych w obszarze kończyn 

dolnych. Precyzyjna technika pomiarowa o wysokiej częstotliwości daje 

użytkownikowi możliwość rejestracji nawet szybkiego przemieszczania się środka 

ciężkości ciała i zmian obciążenia oraz ich dokumentacji. Kierunek marszu można 

ustawić w programie komputerowym wzdłuż jednej osi, dzięki czemu możliwy jest 

sprawny pomiar dynamiczny w dwóch kierunkach. Dzięki zastosowaniu dużej 

częstotliwości (min. 100 Hz) pomiaru środka ciężkości ciała możliwe jest uzyskanie 

dodatkowych informacji dotyczących kwestii neurologicznych oraz rozszerzenie 

zakresu zastosowania o sport (również wyczynowy). Dostępne są płyty pomiarowe o 

długości 0,5 do 4 m. 

 

Wielofunkcjonalny pomiar sił mięśni 

DIERS myoline jest wielofunkcjonalnym systemem do pomiaru sił 

maksymalnie w 28 kierunkach służącym do pomiaru wydolności mięśniowej, 

szczególnie izometrycznej siły maksymalnej. Ideą kompaktowego systemu DIERS 

myoline jest umożliwienie dokładnych pomiarów i dokumentacja istotnych dla postawy 

parametrów mięśniowych za pomocą tylko jednego systemu. Tym samym dzięki 

zaprojektowaniu systemu w sposób dający możliwość pomiaru całego ciała łączy on w 

sobie kilka konwencjonalnych systemów do badania pleców, przez co użytkownik traci 

mniej czasu na dokonanie pomiaru, gdyż pomiary mają miejsce w pozycji siedzącej, a 

nowe pozycjonowanie pacjenta nie jest konieczne. System został także zaprojektowany 

w taki sposób, aby obok pomiaru wartości diagnostycznych służył także dla celów 

terapii biofeedback. 

 

Kliniczne obszary zastosowania: 

 Rejestracja izometrycznych sił 

 

Korzyści dla pacjenta: 

 natychmiastowa projekcja 



maksymalnych 

 Diagnostyka dysbalansu 

mięśniowego 

 Badania kontrolne 

 Wykorzystanie wyników dla celów 

terapii 

wyników pomiaru 

 wszystkie pomiary możliwe 

jednym za pomocą jednego 

systemu 

 monitoring badań kontrolnych 

 szybkie wykonanie 

 

System umożliwia wykonanie następujących pomiarów: 

Tułów: 

 Fleksja / Ekstensja 

 Lateralna fleksja (lewostronna i prawostronna) 

 Rotacja (lewostronna i prawostronna) 

Ramiona (lewa i prawa strona) 

 Fleksja ramię / łokieć 

 Ekstensja ramię / łokieć 

Kończyny dolne oraz ramiona (lewa i prawa strona) 

 Fleksja kończyn dolnych 

 Ekstensja kończyn dolnych 

 Abdukcja kończyn dolnych 

 Addukcja kończyn dolnych 

 Rotacja zewnętrzna ramion 

 Rotacja wewnętrzna ramion 

Kręgosłup szyjny 

 Fleksja / Ekstensja 

 Fleksja lateralna (lewa / prawa) 

Siła ścisku dłoni 

 Zamykanie dłoni (fleksja) lewej i prawej 

Biofeedback 

 Monitor na wysięgniku umożliwiającym optymalne ustawienie 

 



Woszczak Marek 1,2, Syrewicz Katarzyna 3, Kiljański Marek 3,4  
1Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Fizjoterapii, Kielce. 
2Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr.1 im. N. Barlickiego UM, Łódź. 
3Pabianickie Centrum Medyczne. 
4Wyrzsza  Szkoła Informatyki  i  Umiejętności w Łodzi. 

 

Wydolność  fizyczna  licealistów 

Wydolność fizyczna stanowi bardzo ważny element zdrowia każdego człowieka. 

Jest to aspekt zdrowia, na który składa się ogrom czynników mających większy bądź 

też mniejszy wpływ na poziom wspomnianej wydolności fizycznej. Dlatego też ważne 

jest by wiedzieć co decyduje o utrzymaniu jak najwyższego jej poziomu. 

Celem niniejszej pracy było wykazanie różnic w poziomie wydolności fizycznej 

licealistów klas pierwszych i drugich.  W badaniu udział wzięło 70 uczniów, w tym 37 

kobiet i 33 mężczyzn. 

Poziom wydolności fizycznej został zbadany poprzez wykonanie 

zmodyfikowanej próby harwardzkiej ( Harvard Step- Up Test). 

W przeprowadzonych badaniach głównymi czynnikami jakie poddałam analizie 

był wpływ płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz wskaźnika BMI na poziom 

wydolności fizycznej.   

Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosków, iż płeć, miejsce 

zamieszkania oraz wskaźnik BMI nie mają istotnego statystycznie wpływu na poziom 

wydolności fizycznej osób poddanych badaniu. Jeżeli chodzi o wiek na podstawie 

wyników badań można stwierdzić, iż przy 5% poziomie istotności wiek istotnie 

statystycznie wpływa na poziom wydolności fizycznej – wraz ze wzrostem wieku, 

następuje wzrost wskazań wydolności w stronę dobrej i bardzo dobrej, spada natomiast 

udział wskazać przeciętnej i słabej wydolności fizycznej. 
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Próba obiektywizacji leczenia fizjoterapeutycznego  chorych  

ze stwardnieniem rozsianym 

 

Cel pracy: Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą układu nerwowego, w jego 

leczeniu bardzo ważne znaczenie ma systematyczna fizjoterapia. Biorąc to pod uwagę  

w pracy porównano skuteczność dwóch metod terapeutycznych  

– magnetronik (MG) z magnetronik połączony z kinezyterapią (MGK)  

w polepszaniu stanu zdrowia kobiet cierpiących na (SM). 

Materiał i metody badań: Badaniami  objęto 60 kobiet w wieku 34-75 lat 

cierpiących na stwardnienie rozsiane od 2 do 10 lat. Badania przeprowadzono  

w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego w Radomiu. Kobiety przydzielono 

w wyniku randomizacji ,,prostej” w stosunku 1:1 do dwóch grup terapeutycznych:  

MG, n = 30 i MGK, n = 30. W grupie MG pacjenci otrzymali 10 zabiegów 

wykonywanych codziennie przez dwa tygodnie z przerwą weekendową. Zabiegi 

aplikowano na okolicę głowy. Wartość indukowanego pola magnetycznego wynosiła 10 

mT; częstotliwość 10 Hz. Czas zabiegu nie przekraczał 15 minut. W grupie MGK 

zastosowano podobne procedury, ale oprócz magnetroniku pacjenci otrzymali 

kinezyterapię również 10 zabiegów wykonywanych codziennie przez dwa tygodnie. 

Czas zabiegów nie przekraczał 60 minut. Program kinezyterapii obejmował: (1) 

ćwiczenia rozciągające; (2) ćwiczenia dynamiczne; (3) ćwiczenia czynny i bierne RR  

i NN; (4) ćwiczenia izometryczne; (5) ćwiczenia koordynacyjne; (6) ćwiczenia 

wspomagane; (7) ćwiczenia równoważne; (8) ćwiczenia  oddechowe; (9) ćwiczenia  

z taśmą TheraBand; (10) ćwiczenia z piłką; (11) elementy PNF. 

Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta, którą przeprowadzono 

wśród pacjentów przed leczeniem i po leczeniu. W ankiecie uwzględniono następujące 

domeny: (1) spastyczność (SP); (2) permanentne zmęczenie (PZ); (3) zaburzenia 

nastroju/depresja (ZBN/D); (4) zaburzenia koordynacji ruchów (ZKR); (5) zaburzenia 

równowagi (ZR); (6) drętwienie i drżenie kończyn (DDK); (7) dolegliwości bólowe 



kręgosłupa (DBK); (8) zmniejszenie ruchomości w stawach kończyny dolnej (ZRSD); 

(9) zmniejszenie ruchomości w stawach kończyny górnej (ZRSG); (10) skala  Kurtzke 

(SK). Poszczególnym domenom  (1-6 i 8-9) nadano rangi w skali 1 lub 2, gdzie  

1 = występowanie objawów, 2 = brak objawów. W przypadku domeny 7 (DBK) nadano 

rangi 0, 1, 2 i 3, co oznacza: 3 = brak bólu; 2 = niewielki ból; 1 = średni ból; 0 = ostry 

ból. W domenie 10 (SK) uwzględniono ogólną sumę punktów uzyskanych przez 

chorych. 

Wyniki: W obu grupach terapeutycznych pacjenci z SM uzyskali istotne 

statystycznie polepszenie wyników domen po zakończeniu leczenia w stosunku do 

wyników z przed leczenia, ponieważ p &lt; 0.05. Po zakończeniu leczenia stwierdzono 

różnice statystycznie istotne między grupami terapeutycznymi w trzech domenach: PZ 

na korzyść pacjentów leczonych MGK, natomiast DBK i SK na korzyść pacjentów  

z MG, gdzie p &lt; 0.05. 

Wnioski: MGK lepiej niż MG zmniejsza PZ, natomiast MG skuteczniej niż 

MGK zmniejsza DBK i polepsza ogólny stan zdrowia wyrażony w SK u kobiet 

leczonych z powodu SM. 
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Uprawianie piłki ręcznej a poziom otłuszczenia ciała gimnazjalistów 

 

Wstęp. Fizjologia wysiłku fizycznego bazuje na diagnozowaniu, jak aktywność 

fizyczna, wysiłek czy sport oddziałują na proporcje oraz czynność ludzkiego 

organizmu. Program treningowy lub wysiłek przydzielony określonej grupie na 

przykład chłopcom trenującym piłkę ręczną podczas nauki w gimnazjum, może polegać 

na poprawie zdrowia i funkcjonowania organizmu oraz zwiększeniu sprawności 

sportowej. 

Cel pracy. Celem pracy była ocena zróżnicowania poziomu otłuszczenia osób 

trenujących piłkę ręczną, w zależności od poziomu ich wytrenowania, sprawności 

fizycznej  

i wieku. 

Materiał i metodyka. Badaniem została objęta grupa 83 chłopców I, II i III 

klasy gimnazjum nr. 7 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach. W badaniu posłużono się 

Międzynarodowym Testem Sprawności Fizycznej. Niezbędne okazało się również 

uzyskanie pomiarów ciała, koniecznych do obliczenia wskaźników takich jak: BMI, 

WS, WR oraz WHR. Do oceny otłuszczenia ciała badanych uczniów wykorzystano 

pomiary fałdów skórno – tłuszczowych. 

Wyniki. Najlepsze wyniki wartości wskaźnika BMI wykazali uczniowie klasy 

III, gdyż aż 85,71% badanych wykazało się prawidłową masą ciała. W przypadku 

pomiaru obwodu pasa wśród najstarszych uczniów odchylenie standardowe jest 

najniższe, co stwierdza o mniejszej różnorodności wyników chłopców klas I i II. Przy 

pomiarach fałd skórno – tłuszczowych zauważono, iż wraz z wiekiem uzyskane 

pomiary mają tendencję wzrostową. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej 

ukazał, że najstarsi chłopcy otrzymali ogólny wynik lepszy od młodszych kolegów. 

Wnioski.  Wszyscy badani wykazali się poziomem sprawności wyższym od 

przeciętnego. Poziom sprawności fizycznej wzrasta wraz z wiekiem. Jednakże w celu 

otrzymania bardziej autorytatywnych wyników badań, należy przebadać większą liczbę 

osób.  



Zbrońska Izabela, Trąbka Rafał  
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Korzystanie z usług rehabilitacyjnych a podejmowanie 

aktywności ruchowej przez osoby starsze 

 

Starzenie się polega na stopniowo narastającym w czasie rozwoju strukturalnych 

zmian wstecznych, których nagromadzenie upośledza czynność komórek, tkanek  

i układów. Następstwem starzenia się jest zmniejszenie rezerw czynnościowych 

poszczególnych narządów, a także ograniczenie rezerwy czynnościowej i zdolności 

adaptacyjne całego organizmu. Pogorszeniu sprawności fizycznej osób starszych 

sprzyjają przede wszystkim zmiany dokonujące się w układzie mięśniowo-

szkieletowym oraz w układzie kontroli postawy i równowagi, upośledzenie funkcji 

narządów zmysłów.  

Celem prowadzonych badań było ustalenie zależności pomiędzy korzystaniem  

z usług rehabilitacyjnych a podejmowaniem przez osoby starsze różnych form 

aktywności ruchowej. W badaniach na 720 osobowej grupie osób po 60 roku życia 

starano się określić, czy seniorzy korzystający z usług rehabilitantów częściej niż osoby 

nie korzystające z tych usług podejmują w wolnym czasie aktywność ruchową.  

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 

kwestionariusza ankiety własnego autorstwa.  

Badania wykazały, że  seniorzy, którzy uczestniczą w zajęciach 

rehabilitacyjnych statystycznie istotnie częściej podejmują różne formy aktywności 

ruchowej. Stwierdzono także różnice w formach podejmowanej aktywności pomiędzy 

grupami seniorów uczestniczących i nieuczestniczących w takich zajęciach. 

Przeprowadzone badania wykazały zatem, że rehabilitacja ma nie tylko istotne 

znaczenie w przywracaniu zdolności samodzielnego funkcjonowania osób starszych, ale 

również w zachęcaniu ich do podejmowania różnych form aktywności ruchowej, co jest 

bardzo ważne dla poprawy stanu funkcjonalnego seniorów, a w efekcie również 

poprawy jakości ich życia. 

Słowa kluczowe: rehabilitacja, aktywność ruchowa, seniorzy 
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Wpływ stałego i pulsującego pola magnetycznego na stan ręki i ogólny 

poziom niepełnosprawności osób z reumatoidalnym zapaleniem 

stawów 

 

Wstęp: W leczeniu osób z rzs powszechnie stosuje się kompleksową fizjoterapię  

w tym usprawnianie ruchowe i magnetoterapię.  

Celem pracy była ocena wpływu charakteru pola magnetycznego na stan ręki  

i ogólny poziom niepełnosprawności osób z rzs. 

Materiał i metoda: Do badania włączono 62 osoby z rzs, u których wdrożono 

program fizjoterapeutyczny obejmujący usprawnianie ruchowe rąk.  Ponadto u 32 osób 

zastosowano magnetoterapię (16 osób pole stałe; 16 osób pole pulsujące). Przed i po 

terapii dokonywano oceny stanu rąk i poziomu ogólnej niepełnosprawności (HAQ). 

Wyniki: Wykazano wysoce istotne zmniejszenie objętości ręki dominującej po 

zastosowaniu pola pulsującego.  

Wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami w zakresie zmian 

objętości ręki podporządkowanej. Największy spadek objętości ręki po zastosowaniu 

pola pulsującego. Wykazano istotną statystycznie różnicę pomiędzy grupami w zakresie  

zmian powierzchni dłoniowej ręki podporządkowanej. Największe zmiany odnotowano 

po leczeniu polem pulsującym. Wykazano istotną poprawę zakresu ruchu ręki 

dominującej po zastosowaniu pola pulsującego. Wykazano wysoce istotną poprawę 

zakresu ruchu ręki dominującej po  zastosowaniu magnetoterapii.  

Wnioski: Zastosowanie magnetoterapii w połączeniu z kinezyterapią może 

dawać lepsze efekty w porównaniu do samej kinezyterapii u osób z rzs. Uzyskane 

wyniki wskazują na większą skuteczność pulsującego pola magnetycznego  

w porównaniu do pola stałego w zakresie redukcji obrzęku, poprawy funkcji ręki  

i obniżaniu poziomu ogólnej niepełnosprawności. W celu potwierdzenia wpływu 

charakteru pola na efekty terapii pożądana jest kontynuacja badań z udziałem 

liczniejszej grupy. 

Słowa kluczowe: rzs, magnetoterapia, stałe pole magnetyczne, impulsowe pole 

magnetyczne, HAQ 


