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   Dr n. med. Małgorzata Drelich   Prof. dr hab. n. med. Robert Latosiewicz 

   Dr n. o kult. fiz. Adam Fijewski    Dr n. med. Anna Pacian 

   Dr n. med. Piotr Gawda   Dr hab. n. o zdr. Teresa Pop prof. nadzw. UR 

   Dr n. med. Apolinary Ginszt   Dr Patrycja Rąglewska 

   Prof. dr hab. n. med. Joanna Iłżecka   Dr n. med. Tomasz Senderek 

   Dr n. med. Anna Krawczyńska   Dr n. med. Krzysztof Sokołowski 

   Dr n. o kult. fiz. Józef Krzak   Dr n. o zdr. Teresa Stawińska 

   Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik   Dr n. o zdr. Anna Szulc 

   Dr n. med. Piotr Kwiatkowski   Dr n. med. Jolanta Taczała 
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         mgr Kamil Chołuj 
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(kolejność alfabetyczna) 
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Anna Carolina Chi Reszka Damian Kwaśniewski 
Maria Aleksandra Chi Reszka Joanna Mazurek 
Natalia Cieślik Dorota Mirosław 
Barbara Czyż mgr Katarzyna Pikto-Pietkiewicz 
Filip Fabijański Iga Polakowska 
Martyna Golus Agata Rosa 
Michał Gozdek Barbara Stęchły 
Agnieszka Grabińska Alicja Tupaj 
Mariola Gutkowska mgr Piotr Turmiński 
Paweł Hereć mgr Monika Wybraniak 
Izabela Karaś mgr Tomasz Zawiślak 
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Słowo wstępne:  
 
 
 
Dr hab. n. med. Piotr Majcher prof. nadzw. UM 

Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  
Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, 
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej 

 
 
 
mgr Kamil Chołuj, mgr Justyna Chmiel  

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz Zakład Balneoterapii 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 
 
 
Oficjalne Otwarcie Konferencji: 

 
 
 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 
 
 
Prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
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09.15-11.45 SESJA I - STUDENCKA 
 

1. Dr hab. n. med. Piotr Majcher prof. nadzw. UM - Przewodniczący Sesji  
2. Dr n. med. Małgorzata Drelich 
3. Dr n. med. Piotr Gawda 
4. Dr n. med. Apolinary Ginszt 

  
1. Ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego (SMR) na wytrzymałość mięśni 

obszernych przyśrodkowych w czasie skurczu izometrycznego z zastosowaniem elektromiografii 
powierzchniowej - Michał Paćko, Michał Ginszt, Jakub Smołka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
Politechnika Lubelska 

2. Dysfunkcje dolnego odcinka kręgosłupa, a choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego - Daria 
Panicz, Karina Szczypiór-Piasecka - Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet 
Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 

3. Porównanie metod terapii manualnej i mięśniowo-powięziowej w leczeniu zaburzeń stawu 
skroniowo-żuchwowego - najnowsze doniesienia naukowe - Damian Kwaśniewski, Filip Fabijański, 
Karolina Wójtowicz - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

4. Terapia przepony z wykorzystaniem technik osteopatycznych stosowana w leczeniu dolegliwości 
bólowych głowy u członka chóru chłopięcego i męskiego - Joanna Niedźwiedź, Natalia Gawrych, 
Paulina Kowalska - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu 

5. Zalety i wady zastosowania egzoszkieletów w fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu - Ewelina 
Rubert - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Szczecinie 

6. Porównanie zmienności temperatury tkanek powierzchownych w zastosowaniu krioterapii 
miejscowej  z wykorzystaniem kamery termowizyjnej - Klaudia Styczeń, Paulina Zawadzka, Marlena 
Zagórska - Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Szczecinie 

7. Ocena częstotliwości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
stan wiedzy rodziców na temat profilaktyki i konsekwencji do jakich prowadzi nadmiar 
kilogramów - Barbara Czyż, Natalia Cieślik, Iga Polakowska, Mariola Gutkowska, Martyna Golus, Agata 
Rosa - Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

8. Ocena ogólnej wiedzy na temat fizjoterapii oraz plany zawodowe studentów fizjoterapii wybranych 
Uczelni w Szczecinie - Patrycja Kościelna, Monika Miarczyńska, Ewelina Rubert - Wyższa Szkoła 
Edukacji i Terapii w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Szczecinie 

9. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne studentów - Martyna Golus, Agata Rosa, Mariola 
Gutkowska, Iga Polakowska, Barbara Czyż, Natalia Cieślik - Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

10. Ocena postaw młodzieży licealnej wobec osób niepełnosprawnych fizycznie - Adrianna Lewandowska 
- Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

11. Funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w opinii środowiska studenckiego PPWSZ 
w Nowym Targu - Karolina Szczepaniak, Urszula Stanisz, Anna Warmuz, Ewelina Wołek - Podhalańska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

12. Stan wiedzy społeczeństwa z wybranych województw na temat niepełnosprawności - Iga Polakowska, 
Mariola Gutkowska, Barbara Czyż, Martyna Golus, Natalia Cieślik, Agata Rosa, Grzegorz Hawryło - 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

13. Skuteczność zastosowania kinesiotapingu w łagodzeniu dolegliwości bólowych menstruacyjnych - 
Joanna Mazurkiewicz, Adrianna Lewandowska - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego 
w Poznaniu 

14. Ocena sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków u osób starszych z zaburzeniami funkcji 
poznawczych - Anna Skubal, Gabriela Ciąpała, Izabela Sudoł - Uniwersytet Rzeszowski 

15. Próba oceny wyników badań dotyczących stopnia sprawności fizycznej w zakresie codziennego 
funkcjonowania osób po 60-tym roku życia - Mariola Gutkowska, Iga Polakowska, Martyna Golus, 
Barbara Czyż, Natalia Cieślik, Agata Rosa - Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

16. Wpływ wybranych czynników demograficznych na równowagę i prędkość chodu u osób starszych - 
Monika Grabarz - Uniwersytet Rzeszowski 

 

 DYSKUSJA 
 

11.45-12.00 PREZENTACJA PARTNERÓW IX MAJÓWKI Z FIZJ OTERAPIĄ  
 

12.00-12.30 PRZERWA KAWOWA  
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12.30-14.45 SESJA II - DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOW NIKÓW NAUKI  
 

1. Dr hab. n. o zdr. Teresa Pop prof. nadzw. UR - Przewodnicząca Sesji 
2. Dr n. med. Jolanta Taczała 
3. Dr n. med. Anna Krawczyńska 
4. Dr n. med. Alicja Wójcik-Załuska 

 
1. Ocena porównawcza skuteczności leczenia tendinopatii więzadła rzepki przy użyciu fali 

uderzeniowej, PRP oraz iniekcji z polidokanolu. Analiza rezultatów krótko- 
i długoterminowych - Janusz Kocjan - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

2. Przebieg procesu siły skurczu i relaksacji jednostek ruchowych – nowe zjawisko w fizjologii 
mięśni - Joanna Grzesiak  - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

3. Implikacja czynnościowych skrzywień kr ęgosłupa wynikających z jednostronnej mastektomii - 
Gustaw Wójcik, Jolanta Piskorz, Dorota Kozak-Putowska - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 

4. Zmodyfikowany Test Phalena. Nowy test funkcjonalny różnicujący między objawami zespołu 
cieśni nadgarstka a objawami przepukliny dyskowej odcinka szyjnego kręgosłupa - Janusz 
Kocjan - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

5. Wykorzystanie sporttesteru w ocenie stopnia wysiłku fizycznego podczas treningu Nordic 
Walking  - Jacek Jarząb, Magdalena Malec, Helena Elegańczyk-Kot, Przemysław Kaczmarek - 
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

6. Znaczenie polimorfizmu genu ACTN3 w fizjoterapii i sporcie - Magdalena Zawadka, Joanna 
Michalik - Instytut Medycyny Wsi, NZOZ Sanus 

7. Jakość życia a dolegliwości bólowe u mężczyzn - pracowników policji, straży pożarnej, 
ratowników medycznych oraz pracowników biura - Ewelina Grabska - Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach 

8. Samoocena stanu zdrowia i aktywności fizycznej wśród lekarzy i pielęgniarek - Dorota Kozak-
Putowska, Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik, Agata Pietraszek - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 

9. Fizjoterapia - od narodzin do starości - Agnieszka Zdzienicka-Chyła - Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Lublinie 

10. Dostosowanie szkolnego wychowania fizycznego do potrzeb dzieci poruszających się na wózku - 
Stanisław Czechowski - Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu 

11. Funkcjonalna stymulacja magnetyczna (FMS) - doświadczenia własne - Marcin Gniewek, 
Katarzyna Majdanik, Piotr Majcher, Paula Szlachta, Piotr Turmiński, Tomasz Zawiślak - Ośrodek 
Rehabilitacji COZL w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

12. Wykorzystanie tens w terapii bólu u pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa w odcinku 
lędźwiowym - Jolanta Piskorz, Gustaw Wójcik, Dorota Kozak-Putowska - Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

13. Skuteczność stosowania wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu objawów 
dyskopatii lędźwiowej - Joanna Fidut-Wrońska, Karolina Janikowska - Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

 
 
 DYSKUSJA 
 
 
14.45-15.15 WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONFERENCJI,        
                     ROZLOSOWANIE NAGRÓD WŚRÓD UCZESTNIKÓW KONFERENCJI 
 
 
18.30-24.00 BIESIADA W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ  
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II XX  MM AAJJÓÓWWKK AA  ZZ  FFII ZZJJOOTTEERRAAPPIIĄĄ  
 

PPRROOGGRRAAMM   WWAARRSSZZTTAATTÓÓWW  
  

13 maja 2016 
 
 
 Warsztaty odbywają się na sali gimnastycznej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 15 (górna sala gimnastyczna). Od uczestników 
warsztatów wymaga się posiadania wygodnego stroju oraz obuwia zmiennego. 
 

09.00-11.30 WARSZTAT   I 
  
  „„ WWssttęępp  ddoo  mmaassaażżuu  ttkkaanneekk  ggłłęębbookkiicchh”” ..  

 
 dr n. o kult. fiz. Łukasz Czubaszewski D.O. 
  fizjoterapeuta, osteopata 
  Pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

   Asystent Osteopathie Schule Deutschland   
 
 
11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA 
 
 
12.00-14.30 WARSZTAT   II 
  

„„ KK ll iinniicczznnee  zzaassttoossoowwaanniiee  tteecchhnniikk  pprr aaccyy  zz  ttkkaannkkąą  łłąącczznnąą  ww  ddoolleeggll iiwwoośścciiaacchh  
kkoońńcczzyynnyy  ggóórr nneejj ”” ..  
 
 dr n. o kult. fiz. Łukasz Czubaszewski D.O. 
  fizjoterapeuta, osteopata 

    Pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
    Asystent Osteopathie Schule Deutschland  
 
  
14.30-15.00 PRZERWA KAWOWA 
  
   
15.00-17.00 WARSZTAT   III 
  

„„ WWppłłyyww  ddyyssffuunnkkccjj ii   tt rr zzeewwnnyycchh  nnaa  nnaarr zząądd  rr uucchhuu  ww  uujj ęęcciiuu  oosstteeooppaattyycczznnyymm”” ..  
 

 mgr Robert Rojewski D.O. 
 fizjoterapeuta, osteopata 
 Instruktor w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 Asystent FICO Polska 

  
 
 
17.00-17.15 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW 
 

              



14 

 

 
 
 
 
 
 
 

SESJA I 

 
SSTTUUDDEENNCCKK AA    

 

 

 

 

MODERATORZY 

 

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  SSeessjj ii     
    DDrr  hhaabb..  nn..  mmeedd..  PPiioottrr   MMaajjcchheerr  pprrooff ..  nnaaddzzww..  UUMM    

   Dr n. med. Małgorzata Drelich 

    Dr n. med. Piotr Gawda 

     Dr n. med. Apolinary Ginszt 
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Michał Paćko1, Michał Ginszt2, Jakub Smołka3  

 

1 Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  
przy Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii  
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
2 Studenckie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
3 Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów, Politechnika Lubelska 
Opiekun SKNF: dr hab. n. med. Piotr Majcher prof. nadzw. UM 
Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Piotr Gawda 
 

 
 

Ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego (SMR) 
na wytrzymałość mięśni obszernych przyśrodkowych 

w czasie skurczu izometrycznego z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej. 
 
 
Wstęp: Autorozluźnianie mięśniowo-powięziowe (SMR) to technika stosowana w terapii manualnej mająca 
na celu przyspieszenie regeneracji mięśniowej, przywrócenie prawidłowego napięcia mięśni oraz likwidację 
punktów spustowych. Do wykonania techniki SMR przy pomocy Foam Rollera wykorzystuje się własny 
ciężar ciała w celu uciśnięcia grupy mięśniowej poddanej terapii. 
Cel pracy: Ocena wpływu autorozluźniania mięśniowo-powięziowego za pomocą Foam Rollera 
na wytrzymałość mięśni obszernych przyśrodkowych w trakcie ćwiczenia izometrycznego w pozycji 
półprzysiadu. 
Materiał i metody: 20 osób uprawiających CrossFit (9) i wspinaczkę sportową (11): 17 mężczyzn, 3 kobiety 
(średni wiek: 25 ± 7 lat) trenujących dyscyplinę sportową 2-3 razy w tygodniu, od co najmniej 4 lat. Pomiary 
aktywności bioelektrycznej mięśnia obszernego przyśrodkowego (VMO) prawej i lewej kończyny dolnej 
przeprowadzono w trakcie dwukrotnego wykonywania ćwiczenia izometrycznego półprzysiadu. W trakcie 
3 minutowej przerwy pomiędzy ćwiczeniami izometrycznymi wykonano autorozluźnianie mięśniowo-
powięziowe przy pomocy Foam Rollera dla prawego mięśnia VMO. 
Wyniki : Podczas ćwiczenia izometrycznego trwającego 60 sekund obserwowano zmianę aktywności 
bioelektrycznej mięśni VMO w zakresie średniej częstotliwości sygnału sEMG. Średni spadek częstotliwości 
sygnału sEMG w czasie drugiego ćwiczenia izometrycznego był istotnie statystycznie większy w stosunku 
do pierwszego ćwiczenia izometrycznego w lewym mięśniu VMO (-3.448 Hz±3.973; p<0.05) W przypadku 
prawego mięśnia VMO nie zaobserwowano istotnej zmiany częstotliwości sygnału sEMG pomiędzy 
ćwiczeniami izometrycznymi (0.085 Hz±4.602; p>0.05). 
Wnioski: Zastosowanie autorozluźniania mięśniowo-powięziowego wpływa na zmniejszenie spadku 
częstotliwości sygnału sEMG pomiędzy ćwiczeniami izometrycznymi. Zastosowanie autorozluźniania 
mięśniowo-powięziowego przy pomocy Foam Rollera może wpłynąć na poprawę wyników sportowych 
w warunkach zmęczenia zawodnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: SMR, Foam Roller, sEMG, skurcz izometryczny, zmęczenie 
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Daria Panicz, Karina Szczypiór-Piasecka 
 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie  
Opiekun naukowy pracy: dr Karina Szczypiór-Piasecka 
 
 

Dysfunkcje dolnego odcinka kręgosłupa, a choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego. 
 
 
Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego (coxarthrosis) polega na degeneracji chrząstki 
stawowej, nowotworzeniu tkanki łącznej i toczącym się procesie zapalnym błony maziowej. Zmiany 
chorobowe obejmują również tkanki okołostawowe takie jak: kaletki maziowe, ścięgna mięśniowe, 
przyczepy mięśniowe, więzadła i powięzi.   
Najczęściej stosowanym badaniem dopełniającym badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta jest ocena 
radiologiczna stawów biodrowych, gdzie stwierdza się zwężenie szpary stawowej, geody, osteofity, 
sklerotyzację i zmiany kształtu głowy kości udowej. 
Spór badaczy o dokładną definicję choroby zwyrodnieniowej dla celów epidemiologicznych powoduje, 
iż nie ma jednolitych danych o częstości występowania choroby. Szacuje się, że choroba zwyrodnieniowa 
występuje u 60% populacji po 60 roku życia. W Polsce co piąty mieszkaniec ma zwyrodnienia, z czego 
w 40% przypadków jest to artroza stawu biodrowego.  
Najczęściej występujące objawy choroby to: postępujące ograniczenie ruchomości stawu, niewydolny chód, 
różnica długości kończyn dolnych, przykurcze i zaniki mięśniowe, ból. Wraz z chorobą zwyrodnieniową 
stawu biodrowego mogą współwystępować inne dysfunkcje narządu ruchu, takie jak: dysfunkcje stawów 
krzyżowo-biodrowych, dolnego odcinka kręgosłupa, zespół mięśnia gruszkowatego czy zespół krętarzowy. 
Dysfunkcje te mogą nasilać dolegliwości bólowe i zaburzenia funkcjonalne chorego. Obraz kliniczny 
choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego jest zaburzony, gdyż dolegliwości odczuwane przez pacjenta 
mogą wynikać z innego zaburzenia narządu ruchu. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego najczęściej 
współwystępuje z chorobami dolnego odcinka kręgosłupa. Ból pochodzenia kręgosłupowego może 
umiejscawiać się w okolicy pleców, pośladka, pachwiny, uda, a nawet całej kończyny dolnej. Dobrze 
dobrana, nowoczesna rehabilitacja może zmniejszyć ból odczuwany przez pacjenta, zwiększyć jego 
sprawność funkcjonalną i znacznie poprawić komfort życia, w okresie oczekiwania na zabieg 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 
Cel pracy: Określenie częstości występowania schorzeń dolnego odcinka kręgosłupa wśród osób z chorobą 
zwyrodnieniową stawu biodrowego i ocena wpływu fizjoterapii na stan funkcjonalny chorych, u których 
stwierdzono współwystępowanie tych dwóch schorzeń.  
Materiał i metody badawcze: Badaniom poddano 50 osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego, 
zakwalifikowanych do endoprotezoplastyki stawu. Ocena funkcjonalna obejmowała zakres ruchomości 
stawu, występowanie przykurczy i zaników mięśniowych, jakość chodu i występowanie dysfunkcji dolnego 
odcinka kręgosłupa. Subiektywne odczucie bólu pacjenci określali za pomocą Visual Analogue Scale (VAS). 
Wszystkich  pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia wynikające z dolnego odcinka kręgosłupa, 
poddano dziesięciodniowej sesji fizjoterapeutycznej, a następnie ponownie poddano ocenie funkcjonalnej. 
Fizjoterapia obejmowała techniki z zakresu terapii manualnej, terapii tkanek miękkich i fizjoterapii 
funkcjonalnej.  
Wyniki: 79% badanych (39 osób) wykazywało dolegliwości pochodzące z dolnego odcinka kręgosłupa. 
Zostali oni poddani dziesięciodniowej fizjoterapii, uzyskując poprawę stanu funkcjonalnego i zmniejszenie 
dolegliwości bólowych u 92% badanych (36 osób). 
Wnioski: 1. Schorzenia dolnego odcinka kręgosłupa bardzo często współwystępują z chorobą 
zwyrodnieniową stawu biodrowego. 2. Prawidłowo przeprowadzona nowoczesna fizjoterapia, zmniejsza 
dolegliwości bólowe i poprawia stan funkcjonalny osób oczekujących na alloplastykę stawu biodrowego.  
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: coxarthrosis, staw biodrowy, Visual Analogue Scale 
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Porównanie metod terapii manualnej i mięśniowo-powięziowej 
w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego - najnowsze doniesienia naukowe. 

 
 
 

Wstęp: Stawy skroniowo-żuchwowe są podstawą funkcjonowania narządu żucia. Ten mechanizm organizmu 
ludzkiego, niezbędny człowiekowi do spożywania pokarmów, jest w istocie bardzo narażony na różnego 
rodzaju dysfunkcje, które dotyczą ponad 60% populacji. Jednak niewiele osób, których dotyczy ten problem 
wie, jak pomocne w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego okazują się nowoczesne metody 
fizjoterapii. 
Cel pracy: Celem pracy jest zaprezentowanie metod terapii manualnej i  mięśniowo-powięziowej w leczeniu 
dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego oraz ocena ich działania na poszczególne zaburzenia. Układ 
stomatognatyczny składa się z kośćca, mięśni, więzadeł oraz zębów. Każdy ruch w obrębie tego układu 
odbywa się tak, aby był jak najefektywniejszy i jak najmniej uszkadzał obecne w nim twory. Objawami 
dysfunkcji mogą być m.in.: nadmierna ruchomość lub jej ograniczenie, „trzaski stawowe” czy bóle szczęki 
w okolicy uszu podczas jedzenia lub szerokiego otwierania ust. Opisane odchylenia mogą być spowodowane 
wieloma czynnikami, tj.: protrakcją głowy, stresem, ruchami nawykowymi (np. długotrwałym żuciem 
gumy), brakiem w uzębieniu. Zadaniem fizjoterapii w przypadku wystąpienia tego typu zaburzeń jest 
prowadzenie działań mających na celu zachowanie prawidłowej motoryki układu stomatognatycznego. 
W trakcie badania i leczenia przydatne okazują się metody terapii manualnej stawów oraz techniki 
mięśniowo-powięziowe. Podczas oceny stanu pacjenta należy zwrócić uwagę na problemy bólowe, symetrię 
twarzy, ocenę pozycji głowy i żuchwy, stan uzębienia, ocenę czynnych oraz biernych ruchów żuchwy, 
palpacyjną ocenę mięśni układu stomatognatycznego oraz grę stawową. Terapia ma na celu poprawę 
ruchomości, normalizację napięć mięśni i ścięgien oraz ruchomości powięzi, usunięcie patologicznych 
sklejeń tkanek. 
Wnioski: W zależności od specyfiki schorzenia, metody manualne oraz mięśniowo-powięziowa okazują się 
skuteczne w leczeniu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, terapia mięśniowo-powięziowa, terapia 
manualna 
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Terapia przepony z wykorzystaniem technik osteopatycznych 
stosowana w leczeniu dolegliwości bólowych głowy u członka chóru chłopięcego i męskiego. 

 
 
 

Wprowadzenie: Umiejętność użycia przepony w trakcie śpiewu jest jedną z podstawowych zasad, którą 
powinien kierować się zawodowy śpiewak. Dzięki odpowiedniemu jej napięciu, powietrze jest w większej 
ilości magazynowane w klatce piersiowej, czego konsekwencją jest wydobycie zarówno wydłużonego jak 
i mocniejszego dźwięku. W trakcie prób oraz koncertów profesjonalnych chórzystów, przepona obciążona 
jest znacznie bardziej, niż u śpiewaków amatorów. Przepona to nie tylko najważniejszy mięsień oddechowy, 
ale także obszar powiązany strukturalnie z kością potyliczną poprzez powięź przedkręgową, będącą 
w bezpośredniej relacji z powięzią wewnętrzną klatki piersiowej okalającą przeponę, ta z kolei w okolicy 
mostka przeplata się z powięzią przedtchawiczą biegnącą do kości gnykowej. Jako, że powięzi tworzą 
swoiste łańcuchy, to za pomocą powięzi policzkowo-gardłowej utworzone jest kolejne połączenie kości 
gnykowej z kością klinowatą.  
Cel pracy: Celem pracy było zbadanie skuteczności terapii przepony z wykorzystaniem technik 
osteopatycznych  u osoby z dolegliwościami bólowymi głowy umiejscowionymi w okolicy potylicy oraz 
dołu skroniowego. 
Materiał i metody:  U 22 letniego śpiewaka chóru zgłaszającego bóle głowy, pojawiające się w trakcie 
śpiewania lub po jego zakończeniu i utrzymujące się zwykle ok. 2-3 dni, przeprowadzono w trakcie napadów 
bólowych głowy, terapię przepony przez okres 1 miesiąca. W terapii zastosowano: techniki inhibicji, 
stymulacji, mobilizacji, uwalniania oraz biernego rozciągania. 
Wyniki i wnioski: Po uprzednim wykonaniu diagnostycznych testów osteopatycznych, na podstawie których 
stwierdzono dysfunkcję wdechową przepony po stronie prawej, zastosowano techniki na lewej odnodze 
przepony w okolicy L2 oraz trzewiach, wątrobie i żebrach, będących w bezpośrednim kontakcie z mięśniem 
oddechowym. Wyżej wymienione techniki stosowane u pacjenta, w dniu wystąpienia dolegliwości bólowych 
głowy, doprowadzały do całkowitego ich zniesienia, a w przypadku silnego bólu, do jego złagodzenia. 
Uzyskany efekt przeciwbólowy pozwolił wysunąć wniosek, iż powodem pojawiąjących się dolegliwości 
bólowych głowy u badanego było nadmierne napięcie przepony wywołane częstymi próbami oraz występami 
chórzysty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: przepona, techniki osteopatyczne, dolegliwości bólowe 
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Zalety i wady zastosowania egzoszkieletów w fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu. 
 
 
Wprowadzenie: Wraz z rozwojem techniki, pojawiają się coraz bardziej wyspecjalizowane pomoce 
ortopedyczne, w tym egzoszkielety. Egzoszkielet jest to zewnętrzna konstrukcja, przypominająca 
kombinezon. Należy on do grupy robotów rehabilitacyjnych, jednak wyróżnia się go z grona pozostałych 
maszyn, ze względu na obszerność zastosowania oraz innowacyjność. Dzięki odpowiedniemu 
zaprogramowaniu przynosi korzyści w procesie rehabilitacyjnym oraz w życiu codziennym pacjenta.   
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie zalet i wad egzoszkieletów oraz możliwości ich wykorzystania 
w fizjoterapii. 
Egzoszkielety są cały czas w fazie eksperymentalnej, nieustannie prowadzone są badania nad skutecznością 
i ewentualnymi przeciwwskazaniami do ich stosowania, jednak nie ma wątpliwości, iż ułatwiają życie. 
Wnioski: Zastosowanie egzoszkieletu w dysfunkcjach narządu ruchu, zmniejsza skutki chorób oraz 
przyspiesza proces rehabilitacji, jednak nie należy zapominać, iż  są to tylko roboty, które nie potrafią tak jak 
fizjoterapeuta ocenić stanu fizycznego pacjenta oraz zagrożeń wywołanych chorobą (np. padaczką). Ciągła 
powtarzalność ruchów, bez możliwości wykonywania odruchów naturalnych, może spowodować ich zanik. 
Korzystając z nowoczesnych form usprawniania, nie można zapominać o interdyscyplinarności oraz należy 
zdawać sobie sprawę z tego, iż zastosowanie egzoszkieletów wymaga odpowiedniego przeszkolenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: egzoszkielet, fizjoterapia 
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Porównanie zmienności temperatury tkanek powierzchownych  
w zastosowaniu krioterapii miejscowej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. 

 
 
Wprowadzenie: Skóra, jako tkanka powierzchowna bierze udział w utrzymywaniu stałej temperatury ciała. 
Jest to możliwe dzięki obecności termoreceptorów. Krioterapia to bodźcowe, stymulujące działanie skrajnie 
niskiej temperatury na powłoki ciała w celu wywołania układowych reakcji na zimno. Zimno odbiera energię 
cieplną tkankom i uaktywnia procesy termoregulacyjne. Pod wpływem niezbyt nasilonego zimna, naczynia 
krwionośne, głównie połączenia tętniczo-żylne naprzemiennie zwężają się i rozszerzają, co gwarantuje 
odpowiedni przepływ krwi. Są to tzw. fale Lewisa, które powstają na skutek reakcji obronnej organizmu, 
która zapewnia utrzymanie obwodowej przemiany materii i chroni tkanki przed uszkodzeniem przez zimno. 
Cel pracy: Przeprowadzone badania miały na celu ocenę i porównanie wyników grupy osób starszych 
i młodszych, w odniesieniu do zmienności temperatury tkanek powierzchownych obejmujących stawy, 
przy zastosowaniu krioterapii miejscowej. 
Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono w warunkach ambulatoryjnych, w jednej ze szczecińskich 
placówek medycznych. Grupę badaną stanowiło 30 osób w wieku od 20 do 90 lat, w tym 13 osób w wieku 
do lat 40. i 17 osób w wieku do lat 90. Podczas zabiegu krioterapii miejscowej zmierzono temperaturę tkanek 
powierzchownych stawów przed zabiegiem, bezpośrednio po zabiegu i po upływie 15 minut od zabiegu, za 
pomocą kamery termowizyjnej typu FLIR-E63900. Odległość kamery termowizyjnej od tkanek wynosiła ok. 
3 cm. Czynnikiem chłodzącym był ciekły dwutlenek węgla o temperaturze ok. -75ºC.  
Wyniki:  Podczas badań zaobserwowano, iż u osób starszych, czas powrotu temperatury tkanek 
powierzchownych do temperatury sprzed zabiegu, jest wydłużony w porównaniu z osobami młodszymi. 
Średni wzrost temperatury na 1 minutę wynosił 0,7ºC w grupie osób starszych, natomiast 0,8ºC w grupie 
osób młodszych. 
Wnioski:  Pobudliwość tkanek (zdolność reagowania na bodźce) jest zależna od wielu czynników m.in. od: 
wieku, płci, stanu autonomicznego układu nerwowego. U osób starszych występuje tendencja 
do zmniejszania sprawności mechanizmów termoregulacji oraz do zmniejszenia elastyczności naczyń 
krwionośnych, skóry, tkanki łącznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: krioterapia miejscowa, termowizja, pobudliwość tkankowa 
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Ocena częstotliwości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym  
oraz stan wiedzy rodziców na temat profilaktyki i konsekwencji 

do jakich prowadzi nadmiar kilogramów. 
 
 
Wstęp: Otyłość i nadwaga u dzieci w wieku przedszkolnym, to coraz większy problem występujący 
w Polsce. Ze statystyk przeprowadzonych w naszym kraju wynika, iż nadwaga i otyłość występuje u nawet 
18% przedszkolaków i w późniejszych latach systematycznie rośnie. Otyłość u dzieci wiąże się nie tylko 
z niekorzystnym wyglądem, ale również z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zarówno w okresie 
rozwojowym, jak i w dorosłym życiu. Częstotliwość występowania nadwagi i otyłości stale wzrasta, 
a zjawisko to określa się mianem epidemii.  
Cel pracy: Celem pracy było określenie częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 
przedszkolnym. Dodatkowo zbadano poziom wiedzy i świadomości rodziców na temat profilaktyki oraz 
konsekwencji wynikających z otyłości. Badania przeprowadzono w dwóch przedszkolach: Niepublicznym 
Przedszkolu „Słoneczna Kraina” w Radomiu i w Prywatnym Przedszkolu „Niezapominajka” w Lublinie oraz 
drogą ankiety internetowej.  
Materiał i metody:  Grupę badaną stanowiło 35 dziewczynek i 35 chłopców, w wieku 3-6 lat. Dokonano 
pomiaru wzrostu oraz masy ciała i na ich podstawie obliczono wskaźnik masy ciała - BMI (body mass 
index). Interpretacji wyników dokonano za pomocą siatki percentylowej. Dodatkowo przeprowadzono wśród 
rodziców ankietę oceniającą wiedzę na temat profilaktyki i konsekwencji otyłości oraz zdrowego trybu życia. 
Wyniki: W grupie badanej odnotowano nadwagę u 7% dzieci, a otyłość u 6% badanych. W badaniach 
stwierdzono nadwagę u 9% dziewczynek i 6% chłopców, zaś otyłość po 6%, zarówno wśród dziewczyn, jak 
i chłopców. Większość rodziców wypełniających ankietę, tj. 47% określa swoją wiedzę na temat 
przeciwdziałania otyłości dziecięcej jako dobrą, 20% ocenia swoją wiedzę jako bardzo dobrą, 26% jako 
przeciętną, 4% jako słabą lub bardzo słabą, zaś 3% nie potrafi określić poziomu swojej wiedzy. 
Wnioski: Badania potwierdziły obecność problemu nadwagi i otyłości wśród przedszkolaków, która często 
utrzymuje się i rozwija w późniejszym wieku. Świadomość rodziców na temat zdrowego odżywiania i trybu 
życia jest dość dobra, ale nie wystarczająca, aby zapobiec pojawieniu się i rozwojowi otyłości i nadwagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: otyłość, dzieci, BMI 
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Ocena ogólnej wiedzy na temat fizjoterapii oraz plany zawodowe  
studentów fizjoterapii wybranych Uczelni w Szczecinie. 

 
 
Wprowadzenie: Fizjoterapeuta jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego, w związku z tym 
oczekuje się od niego pełnego profesjonalizmu i zaangażowania w swoją pracę. Wiedza i umiejętności 
zdobyte w trakcie studiów wydają się być podstawą dalszego rozwoju zawodowego. 
Cel pracy: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy studentów studiów pierwszego stopnia na temat 
poszczególnych działów fizjoterapii oraz ich aspiracji zawodowych w rozwoju indywidualnym. 
Materiał i metody:  Badania przeprowadzono wśród studentów wybranych szczecińskich Uczelni. 
Grupę badaną stanowiło 99 osób, w tym 33 mężczyzn i 66 kobiet, w przedziale wiekowym od 20 do 40 lat. 
W badaniach zastosowano sondaż diagnostyczny. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz 
ankiety, składający się z 22 pytań. 
Wyniki:  Ocenie poddano m.in. wiedzę respondentów na temat zabiegów fizykalnych i ich skuteczności. 
Najskuteczniejszym z zabiegów, w opinii ankietowanych, były elektroterapia, laseroterapia oraz 
ultradźwięki. Najmniejsze efekty terapeutyczne, według studentów, przynosi magnetoterapia i hydroterapia. 
W ankietach umieszczono pytania pozwalające ocenić, jak duży odsetek studentów pierwszego stopnia, nie 
wyraża chęci dalszego kształcenia. Po analizie wszystkich ankiet wykazano, iż 19% respondentów jeszcze 
nie wie, czy chce kontynuować naukę w tym kierunku, a 7% ankietowanych deklaruje zakończenie edukacji 
na tym poziomie. Studenci, którzy nie wykazują chęci dokształcania się na kursach pogłębiających wiedzę 
w zakresie fizjoterapii, stanowią 19,2 % respondentów. 
Wnioski:  Niepokojący jest fakt, iż 33% studentów biorących udział w badaniu, nie jest w stanie 
w prawidłowy sposób określić działów fizykoterapii, jednocześnie deklarując, iż w przyszłej pracy 
zawodowej będzie stosowało zabiegi zarówno z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii. W związku z tym, 
Uczelnie Wyższe powinny poświęcić jednakową uwagę na kształcenie w zakresie fizykoterapii, jak 
i kinezyterapii, gdyż oba te działy są nierozłącznym elementem pracy z pacjentem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: fizjoterapia, aspiracje zawodowe 
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Martyna Golus1, Agata Rosa, Mariola Gutkowska1, Iga Polakowska1, Barbara Czyż1, Natalia Cieślik 
 
1Koło Studenckie przy Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Opiekun naukowy pracy: mgr Karolina Załuska 

 
 

Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne studentów. 
 
 
Wprowadzenie: W wielu badaniach potwierdzono wpływ aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. 
Aktywność ruchowa jest podstawowym elementem w życiu człowieka, gdyż poprawia sprawność 
funkcjonalną organizmu, wpływa na redukcję nadmiaru masy ciała, wygląd zewnętrzny oraz samopoczucie. 
Wiele osób wskazuje aktywność fizyczną, jako jeden ze sposobów radzenia sobie ze stresem i złymi 
emocjami. 
Cel pracy: Celem badań była ocena wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne wśród studentów. 
Materiał i metody:  Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem 
kwestionariusza ankiety. Grupę badaną stanowili studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w wieku 
19-26 lat. Zbadano 105 kobiet i 25 mężczyzn, przy zastosowaniu kwestionariusza ankiety składającego się 
z 24 pytań, z przewagą pytań zamkniętych. Pytania miały na celu określenie stosunku studentów do 
aktywności fizycznej. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące form, miejsca i intensywności 
ćwiczeń podejmowanych w wolnej chwili. Szukano odpowiedzi na pytania związane z odczuwaniem emocji 
po uprawianiu sportu. Podjęto próbę wyjaśnienia wpływu aktywności fizycznej, na poprawę jakości snu oraz 
na poczucie zmniejszenia niepokoju. Starano się poznać odpowiedź na pytanie dotyczące roli ćwiczeń 
w życiu człowieka oraz ich wpływu na cechy osobowości. 
Wyniki badań: Wśród ankietowanych 12% mężczyzn i 24% kobiet nie uprawia aktywności fizycznej 
z powodu braku czasu i motywacji, jednak uważają, iż aktywność ruchowa pozytywnie wpływa na organizm 
człowieka, poprawiając samopoczucie i wydolność organizmu, szybkość podejmowania decyzji, jak również 
wywołuje stan euforii. Głównymi powodami nie podejmowania aktywności fizycznej są: brak czasu 
i motywacji, zły stan zdrowia (np. kontuzje) oraz niski status materialny. 80 % badanych prowadzi aktywny 
tryb życia. Jednocześnie w ciągu ostatnich 3 lat wzrósł poziom ich aktywności ze stopnia średniego, na 
bardzo wysoki, czemu towarzyszyły pozytywne zmiany w cechach charakteru. Ćwiczenia fizyczne mają 
korzystny wpływ na ankietowanych, wywołując u nich pozytywne emocje m.in radość, euforię oraz 
zadowolenie. Ponadto ćwiczenia są sposobem na odreagowywanie stresu. 
Wnioski: 

1. Zdecydowana większość badanych, bo aż 80 % studentów, podejmuje aktywność fizyczną. 
2. Aktywność ruchowa jest bardzo ważna, gdyż przyczynia się do zmniejszenia czynnika zachorowania 

na depresję oraz jest skutecznym lekarstwem w walce ze stresem. 
3. Aktywność fizyczna ma znaczące oddziaływanie na zdrowie psychiczne, wpływając na lepsze 

samopoczucie i nastrój, ale także na poprawę pamięci krótkotrwałej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa klucz: aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, stres 
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Adrianna Lewandowska 
 
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
Opiekun naukowy pracy: dr Patrycja Rąglewska 

 
 
 

Ocena postaw młodzieży licealnej wobec osób niepełnosprawnych fizycznie. 
 
 
 
Cel pracy: Celem pracy była ocena postaw uczniów trzecich klas liceum i technikum wobec osób 
niepełnosprawnych fizycznie.   
Materiał i metody: Metodę badawczą stanowił kwestionariusz MAS (The Multidimensional Attitudes Scale 
Toward Persons with Disabilities). Przy pomocy kwestionariusza ankiety zbadano 79 uczniów, wśród 
których 39 osób stanowili uczniowie liceum, zaś 40 osób uczniowie technikum. Średni wiek badanych 
wynosił 19 lat. Badanie przeprowadzono jednorazowo na terenie Poznania.  
Wyniki i wnioski:  Badania wykazały, iż ankietowani uczniowie liceum i technikum nie różnią się istotnie 
w zakresie postaw wobec osób niepełnosprawnych. Prezentują podobne postawy zarówno w zakresie emocji, 
poznawania, jak i zachowania wobec osób niepełnosprawnych. Zróżnicowanie w postrzeganiu osób 
niepełnosprawnych zauważyć można w odniesieniu do płci (kobiety cechują się większą empatią). 
12,8% uczniów liceum i 10% uczniów technikum nie miała wcześniejszego kontaktu z osobami 
niepełnosprawnymi. 87,2% uczniów liceum i 80% technikum zgadza się z tym, że do najistotniejszych form 
wsparcia osób niepełnosprawnych należy - umożliwienie pracy, zaraz po tym uczniowie (87,2% licealistów 
i 62,5% uczniów technikum) wskazali - zapewnienie opieki zdrowotnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: młodzież licealna, MAS, osoby niepełnosprawne fizycznie 
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Karolina Szczepaniak, Urszula Stanisz, Anna Warmuz, Ewelina Wołek 
 
Studenckie Koło Naukowe AKSON 
Instytut Nauk o Zdrowiu  
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 
Opiekun naukowy pracy: dr Halina Romualda Zięba 

 
 

Funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w opinii środowiska studenckiego  
PPWSZ w Nowym Targu. 

 
 
Wstęp: Na przestrzeni lat zmienił się model postrzegania osób niepełnosprawnych w przestrzeni uczelni 
wyższych. 
Cel pracy: Praca prezentuje funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych, studiujących na Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. 
Materiał i metoda: Badaniem objęto 300 studentów różnych kierunków, studiujących na PPWSZ. Uczelnia 
liczy ponad 2000 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, na poziomie studiów licencjackich 
i magisterskich. Kształci na kierunkach: filologia polska, filologia angielska, pielęgniarstwo, fizjoterapia, 
ratownictwo medyczne, kosmetologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, architektura 
i urbanistyka, turystyka i rekreacja. Uczelnia została zaprojektowana z myślą o osobach niepełnosprawnych, 
posiada windy, podjazdy, osobne, specjalnie dostosowane toalety. Aktualnie studiują 33 osoby o różnym 
stopniu niepełnosprawności. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem 
badawczym był autorski kwestionariusz ankiety.   
Wyniki i wnioski:  Ogółem  w PPWSZ w Nowym Targu studiują 33 osoby niepełnosprawne, w tym 
21 studentów w trybie stacjonarnym, natomiast 12 studentów w trybie niestacjonarnym. Najwięcej, bo aż 
14 osób niepełnosprawnych studiuje na kierunku Fizjoterapia. Są wśród nich absolwenci Szkoły Masażu dla 
osób niewidomych i słabo widzących w Krakowie. Większość studentów z tej grupy, tj. 11 osób studiuje na 
studiach niestacjonarnych, ze względu na stałe zatrudnienie w ośrodkach i szpitalach na terenie Podhala. 
Jeden ze studentów niepełnosprawnych pracuje w uczelnianej stacji radiowej FALA Podhala.  
Osoby niepełnosprawne mają dobry kontakt z wykładowcami, pracownikami administracyjnymi oraz 
pozostałymi studentami. Drugim kierunkiem pod względem liczebności studentów niepełnosprawnych jest 
filologia angielska, na którym studiuje 7 osób na studiach stacjonarnych. 
Aktualna sytuacja studentów studiujących w PPWSZ w Nowym Targu jest przykładem nowoczesnego 
spojrzenia na niepełnosprawność, która wyraźnie przeciwstawia się znanemu powszechnie modelowi 
medycznemu, który nie koncentruje się na potencjale tkwiącym w osobie niepełnosprawnej, lecz na 
uszkodzeniu jej organizmu. Pozycja osoby niepełnosprawnej często postrzegana jest jako gorsza, ze względu 
na występujące ograniczenia biologiczne, jednak takie spojrzenie jest wynikiem niskiej świadomości 
społecznej, co potwierdzają przeprowadzone badania. 
Badania wskazują kierunek, w którym świadomość społeczeństwa powinna ewoluować. Otóż powinna 
uwzględniać obopólne korzyści uczących się, jak i nauczających, tak aby poprzez wspólne bycie 
i studiowanie poznawać własne potrzeby, co umożliwi utworzenie wspólnej przestrzeni edukacyjnej dla osób 
sprawnych i niepełnosprawnych. Na uczelniach europejskich nie ma podziałów na osoby niepełnosprawne 
i resztę społeczeństwa. Funkcjonują tam całe społeczności wraz z osobami, które mają pewne specyficzne 
potrzeby. Świadomość istnienia tych potrzeb oraz sposobów ich realizacji wśród osób niepełnosprawnych, 
była kluczem do procesu znajdowania racjonalnych rozwiązań i adaptacji.  
 
 
Słowa kluczowe: studenci niepełnosprawni, funkcjonowanie, uczelnia 
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Iga Polakowska1, Mariola Gutkowska1, Barbara Czyż1, Martyna Golus1, Natalia Cieślik, Agata Rosa, 
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1Koło Studenckie przy Centrum Symulacji Medycznej  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Opiekun naukowy pracy: mgr Karolina Załuska 

 
 

Stan wiedzy społeczeństwa z wybranych województw na temat niepełnosprawności. 
 
 
Wstęp: Niepełnosprawność dotyczy społeczeństw wszystkich krajów. Warto zatem zastanowić się nad 
sytuacją tych osób, a także spróbować udzielić odpowiedzi na pytania np.: kim są osoby 
z niepełnosprawnością, z jakimi problemami borykają się na co dzień, jak odnosi się do nich społeczeństwo.  
Cel pracy: Celem pracy była próba oceny stanu wiedzy społeczeństwa polskiego z wybranych województw 
na temat niepełnosprawności.  
Materiał i metody:  Badaniami objęto grupę 55 kobiet oraz 45 mężczyzn z następujących województw: 
mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego. Metodą badawczą 
była anonimowa ankieta odnosząca się do niepełnosprawności. Dotyczyła ona różnych grup wiekowych: 
10-17, 18-29, 30-40, 41-50, 51-60, 61 lat i powyżej. 
Wyniki: Większość ankietowanych prawidłowo odpowiadała na pytanie kim jest osoba 
z niepełnosprawnością. Połowa ankietowanych potrafi wskazać ogólny podział niepełnosprawności. 
Wszyscy badani chętnie udzieliliby pomocy osobie z niepełnosprawnością. Większość ankietowanych nie 
zna potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast zna bariery utrudniające im życie. Większość badanych 
uważa, że osoby z niepełnosprawnością powinny brać czynny udział w turystyce i rekreacji oraz potrafią 
przypisać danej dysfunkcji przykład danej turystyki, rekreacji, sportu. Ankietowani uważają, że osoby 
z niepełnosprawnością powinny uczestniczyć w życiu publicznym, a także podejmować pracę zawodową 
dostosowaną do swojej dysfunkcji. Zdają sobie również sprawę, jak ważną rolę w życiu osób 
z niepełnosprawnością pełni praca. Ankietowani uważają, że opiekunowie osób z niepełnosprawnością wiodą 
niełatwe życie i są zmuszeni do sprostania ogromnej ilości wyzwań. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli 
twierdząco na pytanie: Czy należy zmieniać postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością? 
Z pewnością można stwierdzić, że społeczeństwo cechuje się znaczną wiedzą na temat niepełnosprawności, 
jednakże w ostatniej grupie wiekowej 61 lat i powyżej owa wiedza nie była już tak duża.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, osoba z niepełnosprawnością 
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Opiekun naukowy pracy: dr Patrycja Rąglewska 

 
 

Skuteczność zastosowania kinesiotapingu w łagodzeniu dolegliwości bólowych menstruacyjnych. 
 
 
Wprowadzenie: Bóle menstruacyjne są pospolitą dolegliwością u kobiet w okresie rozrodczym. 
Rozpoczynają się kilka godzin wcześniej lub wraz z rozpoczęciem krwawienia miesięcznego. Zlokalizowane 
w dole brzucha, często promieniują do kości krzyżowej lub ud. 
Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności działania przeciwbólowego kinesiotaping’u zastosowanego 
u kobiet z dolegliwościami bólowymi w czasie menstruacji.  
Materiał i metody:  Materiał badawczy stanowiło 15 kobiet będących w okresie menstruacji. U każdej 
z badanych w pierwszym dniu krwawienia miesięcznego zastosowano aplikację mięśniową kinesiotaping. 
Za pomocą skali VAS poproszono badane o zaznaczenie stopnia dolegliwości bólowych towarzyszących im 
podczas menstruacji przed i po zastosowaniu kinesiotapingu. Dodatkowo spytano badane o ilość 
przyjmowanych środków farmakologicznych mających na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych 
towarzyszących im podczas miesiączkowania w poprzednich miesiącach jak i w okresie przeprowadzania 
badania.  
Wyniki i wnioski:  Badania wykazały, iż kobiety oceniły bóle menstruacyjne towarzyszące im 
w poprzednich miesiącach na poziomie 7,5 w skali VAS, natomiast po zastosowaniu kinesiotaping’u 
na poziomie 3,6 VAS. Badane zadeklarowały również mniejszą ilość leków przeciwbólowych zażywanych 
w okresie badania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: kinesiotaping, dolegliwości bólowe menstruacyjne 
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Anna Skubal, Gabriela Ciąpała, Izabela Sudoł 
 
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii w Geriatrii i Profilaktyce Zdrowia 
Uniwersytet Rzeszowski 
Opiekun naukowy pracy: dr n. med. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska  
 
 

Ocena sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków u osób starszych  
z zaburzeniami funkcji poznawczych. 

 
 
Wstęp: Zaburzenia funkcji poznawczych są ważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko upadków u osób 
starszych. Następstwa upadków są główną przyczyną niepełnosprawności i śmiertelności wśród seniorów.  
Cel pracy: Ocena wpływu zaburzeń funkcji poznawczych na sprawność funkcjonalną i ryzyko wystąpienia 
upadków u osób starszych. 
Materiał i metoda: Badaną grupę stanowiło 43 pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Górnie 
w wieku od 64 lat do 89 lat (średnia wieku - 78,7 lat). Do przeprowadzenia badań wykorzystano następujące 
skale i testy: MMSE, Geriatryczną Skalę Oceny Depresji, ADL, IADL, test Berg oraz test Tinetti. Pacjenci 
zostali podzieleni na dwie grupy. Grupę A stanowiły  osoby z lekkimi zaburzeniami funkcji poznawczych 
(MMSE 19-23), zaś grupę B - osoby ze średnimi zaburzeniami funkcji poznawczych (MMSE 11-18). 
Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica 10. 
Wyniki: Na podstawie analizy wyników, wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami 
w wykonywaniu złożonych czynności dnia codziennego (p<0,05). Osoby ze zdiagnozowanymi średnimi 
zaburzeniami funkcji poznawczych (grupa B) charakteryzowały się istotnie statystycznym wyższym 
ryzykiem upadku - wynik w teście Tinetti poniżej 19 pkt. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy grupami w zakresie wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego, skali równowagi 
Berg, a także w Geriatrycznej Skali Oceny Depresji.  
Wnioski: 

1. Ryzyko upadków osób ze średnimi zaburzeniami poznawczymi jest większe niż w grupie z lekkimi 
zaburzeniami poznawczymi. 

2. W grupie badanych z lekkimi zaburzeniami poznawczymi pacjenci wykazywali większą 
samodzielność w wykonywaniu złożonych czynności dnia codziennego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: upadki, otępienie, osoby starsze 
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Próba oceny wyników badań dotyczących stopnia sprawności fizycznej w zakresie codziennego 

funkcjonowania osób po 60-tym roku życia. 
 
Wstęp: Osoby starsze mają na ogół problemy z prostymi i/lub złożonymi czynnościami dnia codziennego, 
jednak często we własnej ocenie niewłaściwie je oceniają. Chcąc porównać możliwości w zakresie 
codziennego funkcjonowania, zestawiono subiektywną ocenę siebie w ankiecie, z obiektywnym badaniem 
stopnia sprawności fizycznej. 
Cel pracy: Celem pracy była próba obiektywizacji wyników badań ankietowych – oceniających sprawność 
fizyczną osób po 60-tym roku życia. 
Materiał i metody:  Badaniami objęto grupę 45 kobiet oraz 15 mężczyzn, słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, 
funkcjonującego przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu. Średnia wieku w badanej grupie wyniosła: dla kobiet 67,7 lat; natomiast dla mężczyzn 66,3 lat. 
Metodami badawczymi ankietowymi były skale KATZA-ADL, LAWTONA-IADL oraz skala TINETTI 
(do oceny równowagi i chodu), natomiast do obiektywizacji badań ankietowych posłużyły testy: Time 
Up&Go, test 2x5 m oraz test 12 schodów. 
Wyniki:  
1. Wyniki badań ankietowych – dotyczących oceny stopnia samodzielności w prostych czynnościach życia 

codziennego (skala Katza), wykazały, iż kobiety zadeklarowały większą samodzielność (w kategoriach 
wiekowych: 65-70 oraz 70-75 lat). W pozostałych dwóch kategoriach wiekowych: 60-65 oraz 75-80 lat 
– nieznacznie lepsze wyniki odnotowano w grupie mężczyzn. 

2. Wyniki badań ankietowych – dotyczących oceny stopnia samodzielności w złożonych czynnościach 
życia codziennego (skala Lawtona), wykazały, iż kobiety zadeklarowały większą samodzielność 
w kategoriach wiekowych: 60-65 oraz 65-70 lat. Natomiast w kategoriach wiekowych: 70-75 oraz 75-80 
lat lepsze wyniki odnotowano w grupie mężczyzn.  

3. Analiza wyników badań ankietowych – określających stopień ryzyka ewentualnych upadków (skala 
Tinetti), wykazała, iż niskie ryzyko (lub brak ryzyka) upadków odnotowano u kobiet we wszystkich 
kategoriach wiekowych. W grupie mężczyzn, skłonność do upadków odnotowano w trzech kategoriach 
wiekowych: 60-65, 65-70 oraz 70-75 lat. Co ciekawe – w najstarszej kategorii wiekowej u 1 mężczyzny 
(75-80 lat) stwierdzono niskie ryzyko upadków. 

4. Próba obiektywizacji wyników badań ankietowych – w oparciu o wyniki testu Time Up&Go sugerują, 
iż: stabilność postawy siedzącej, zmiana pozycji ciała oraz jakość chodu (na dystansie 3 m) w trzech 
pierwszych kategoriach wiekowych (60-65, 65-70 oraz 70-75 lat), była porównywalna w obu badanych 
grupach. Tylko w kategorii wiekowej 75-80 lat odnotowano znaczne przekroczenie średnich wartości 
czasu testu. 

5. Analiza jakości chodu, stabilności pozycji siedzącej oraz zmiany pozycji ciała – na prawie dwukrotnie 
dłuższym dystansie (test 2x5 m) wykazała, iż: w kategorii wiekowej 60-65 lat i 70-75 lat – lepsze wyniki 
odnotowano u mężczyzn, w kategorii wiekowej 65-70 lat i 75-80 lat – lepsze wyniki odnotowano 
u kobiet. 

Wnioski: Próba obiektywizacji badań ankietowych z wykorzystaniem testów funkcjonalnych zweryfikowała 
ich wyniki w dwóch najstarszych kategoriach wiekowych: 70-75 oraz 75-80 lat (w obu badanych grupach). 
 
 
Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, skala: Katza, Lawtona oraz Tinetti 
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Wpływ wybranych czynników demograficznych na równowagę  
i pr ędkość chodu osób starszych. 

 
 
Wstęp: Starzenie się społeczeństwa jest dużym wyzwaniem dla współczesnego świata, ponieważ jest to 
proces naturalny oraz dynamiczny, którego nie można cofnąć i który przebiega nie tylko w sferze 
biologicznej, ale także psychologicznej, demograficznej, społecznej oraz ekonomicznej. Na równowagę ciała 
oraz prędkość chodu, duży wpływ ma: wiek, zmiany związane z narządem ruchu oraz różnorodne choroby 
pozostałych układów. 
Cel pracy: Ocena wpływu wybranych czynników demograficznych na równowagę oraz prędkość chodu 
osób po 65 r.ż. zamieszkujących w Domach Pomocy Społecznej (DPS) oraz w środowisku wiejskim.  
Materiał badań: Grupę badaną stanowiło 50 osób zamieszkałych w DPS, grupę kontrolną stanowiło 50 osób 
mieszkających w środowisku wiejskim (środowisko domowe). Średni wiek badanych wynosił 73,1 lat. 
Wśród badanych było 31 kobiet oraz 19 mężczyzn. Grupę kontrolną stanowiły osoby o podobnej strukturze 
wiekowej i rozkładzie płci. 
Metoda: Do badań wykorzystano testy: Skalę Równowagi Berga, Timed Up&Go, 10m Walk Test. Badania 
wykonywano w obu grupach, w tych samych warunkach i porze dnia. Zmienne analizowano za pomocą testu 
U Manna-Whitneya, testu Anova Kruskala-Wallisa oraz współczynnika korelacji rang Spearmana oraz testu 
istotności współczynnika korelacji. Za poziom istotny statystycznie przyjęto p<0,05. 
Wyniki badań: Osoby mieszkające w DPS wykazywały gorszą równowagę oraz uzyskały niższe wartości 
w ocenie prędkości chodu, niż osoby mieszkające w środowisku wiejskim. Mężczyźni odznaczali się lepszą 
równowagą oraz prędkością chodu, w porównaniu do kobiet, zarówno w grupie badanej jak i kontrolnej. Stan 
cywilny miał istotnie statystycznie wpływ na grupę badaną. Wraz z wydłużaniem się pobytu w DPS wartości 
równowagi oraz prędkości chodu uległy pogorszeniu. Gorsze wyniki uzyskiwały również osoby, które 
zażywały większą liczbę leków. Równowaga w istotny sposób wpływała na prędkość chodu (wraz z jej 
wzrostem, wzrastała także prędkość chodu). 
Wnioski:  

1. Miejsce zamieszkania ma istotny wpływ na równowagę oraz prędkość chodu u osób starszych.  
2. Dom i rodzina są naturalnym środowiskiem życia osób starszych, dlatego samorządy oraz rodziny 

osób starszych powinni poczynić odpowiednie starania, aby zapewnić takie warunki życia osobom 
starszym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: osoby starsze, równowaga, prędkość chodu, DPS 
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Ocena porównawcza skuteczności leczenia tendinopatii więzadła rzepki przy użyciu fali uderzeniowej, 

PRP oraz iniekcji z polidokanolu. Analiza rezultatów krótko- i długoterminowych. 
 
 
Wstęp: Fala uderzeniowa (ESWT) znajduje zastosowanie w ortopedii i rehabilitacji od przeszło 20 lat. 
Wciąż jednak niedostateczna liczba badań naukowych koncentruje się na ocenie rezultatów 
długoterminowych jej zastosowania, jak również w niewielkim stopniu dokonuje oceny porównawczej 
wyników leczenia za pomocą ESWT z innymi dostępnymi sposobami leczenia.  
Cel pracy: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia tendinopatii więzadła rzepki przy użyciu fali 
uderzeniowej - w porównaniu z grupą pacjentów z tą samą dysfunkcją leczonych za pomocą osocza 
bogatopłytkowego (PRP) oraz iniekcji z polidokanolu. 
Materiał i metody:  Materiał kliniczny stanowiło łącznie 30 osób (60% mężczyzn), z potwierdzoną diagnozą 
tendinopatii więzadła rzepki (średni wiek: 33,7±9,8; zakres: 25-44 lat). Badanych podzielono losowo na trzy 
grupy (każda grupa n=10) ze względu na rodzaj przeprowadzonej interwencji terapeutycznej. Grupę 
1 stanowili pacjenci, u których wykonano serię 5 zabiegów z wykorzystaniem fali uderzeniowej, grupę 
2 utworzyły osoby poddane zabiegom z użyciem autologicznego osocza bogatopłytkowego, natomiast grupa 
3 obejmowała osoby leczone za pomocą iniekcji z polidokanolem. Narzędziami pomiarowymi były skale 
VISA-P (Victorian Institute of Sports Assessment-Patella) oraz VAS (Visual Analogue Scale). Wszyscy 
badani poddani zostali ocenie klinicznej pięciokrotnie: przed przystąpieniem do leczenia (P1) oraz 
bezpośrednio po jego zakończeniu (P2), jak również po upływie 3 miesięcy (P3), 6 miesięcy (P4) i 12 
miesięcy (P5) od jego zakończenia.  
Wyniki:  Przed rozpoczęciem leczenia grupy nie różniły się statystycznie pod względem punktacji w skalach 
VISA-P oraz VAS. Nie odnotowano zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz poprawy funkcji w przypadku 
leczenia za pomocą polidokanolu w żadnym z pomiarów. Skuteczność leczenia z zastosowaniem ESWT 
i PRP była zbliżone dla pomiarów P2, P3 i P4. Po upływie 12 miesięcy ESWT dała trwalszy efekt leczniczy 
niż PRP, jednak różnice nie były istotne statystycznie. 
Wnioski:  Zastosowanie leczenia z użyciem ESWT oraz PRP daje zbliżone rezultaty terapeutyczne. 
Zastosowanie iniekcji z polidokanolu nie przyniosło żadnych efektów leczniczych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: tendinopatia więzadła rzepki, kolano skoczka, fala uderzeniowa, PRP 
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Przebieg procesu siły skurczu i relaksacji jednostek ruchowych  
– nowe zjawisko w fizjologii mięśni. 

 
 
Wprowadzenie: Aktywność ruchowa jest biologiczną potrzebą człowieka oraz stanowi elementarną 
podstawę regulacji stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Za przebieg siły mięśniowej i regulację pracy 
nerwowo-mięśniowej odpowiedzialne są jednostki ruchowe. Wyróżnia się trzy typy jednostek ruchowych: 
S, FR, FF. Składają się one z jednego motoneuronu i zespołu włókien mięśniowych. Przebieg zmian siły 
jednostek ruchowych pozostaje wciąż zjawiskiem nie w pełni wyjaśnionym, zwłaszcza w relacji przebiegu 
relaksacji do spadku częstotliwości pobudzeń.  
Materiał i metody:  Badania nad przebiegiem siły skurczu i relaksacji jednostek ruchowych były 
prowadzone z użyciem protokołów stymulacji niskiej-wysokiej-niskiej częstotliwości na 4 dorosłych 
osobnikach szczura szczepu Wistar. W tym celu użyto 54 jednostek ruchowych (8 typu S, 16 typu FF, 
26 typu FR).  
Wyniki:  U trzech typów jednostek ruchowych (S, FR, FF) zastosowanie protokołu stymulacji niskiej-
wysokiej-niskiej częstotliwości wywołało nieoczekiwany spadek siły. Największy spadek generowanej siły 
odnotowano u jednostek ruchowych typu FR (średnia spadku 15,99%), dla wartości wskaźnika wypełnienia 
0,25-0,80. 
Wnioski:  Zjawisko przejściowego spadku siły jednostek ruchowych, po obniżeniu wartości pobudzeń, może 
być związane z regulacją pracy mostków aktywnowo-miozynowych lub mechanizmu przeniesienia siły na 
sieci włókien kolagenowych otaczających mięśnie szkieletowe. Jednak dopiero dalsze badania pozwolą 
na dokładne poznanie niniejszego zjawiska, co pozwoli na wytyczenie ścieżek w zakresie rozwoju 
neuronauki, biomechaniki i fizjologii mięśni oraz pracy z pacjentami z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: skurcz, relaksacja jednostek mięśniowych, fizjologia mięśni 
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Implikacja czynnościowych skrzywień kr ęgosłupa wynikających z jednostronnej mastektomii. 
 
 
 
Wstęp: Zmodyfikowana radykalna mastektomia wg Pateya, jest techniką oszczędzającą mięśnie klatki 
piersiowej. Zabieg ten zapobiega powstawaniu po operacji zagłębienia w okolicy podobojczykowej i sprzyja 
lepszej sprawności kończyny górnej. Jednostronna amputacja piersi, bez rekonstrukcji, ma jednak swoje 
wady w postaci zaburzeń statyki ciała, związanej ze zmianą środka ciężkości, co objawia się czynnościową 
skoliozą. 
Cel badań: Ocena skrzywień kręgosłupa u kobiet po przebytej mastektomii. 
Materiał i metody:  Do badań zostało zakwalifikowanych 41 pacjentek (średnia wieku 63,8 lat) 
po jednostronnej zmodyfikowanej radykalnej mastektomii wg Pateya. Podczas badań kontrolnych z użyciem 
tomografii komputerowej, poza stopniem zaawansowania zmian, ocenie poddawano zmiany w obrębie 
osiowego narządu ruchu. Pomiarów kąta skrzywienia kręgosłupa dokonywano metodą Cobba, 
przy jednoczesnej ocenie fizjologicznych krzywizn. 
Wyniki:  Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu Chi2 z poprawką Yatesa oraz korelacji porządku 
rang Spearmana. Nie odnotowano istotnych statystycznie zależności pomiędzy czasem jaki upłynął od 
zabiegu, a wartością skrzywienia kręgosłupa (p=0,164). Badając związek BMI z wielkością skrzywienia, 
także nie odnotowano istotnej statystycznie zależności (p=0,697). Odnotowano istotną statystycznie różnicę 
w stopniu skrzywienia pomiędzy osobami, u których są przerzuty do kości, a tymi, u których takich 
przerzutów nie ma (p=0,008). 
Dyskusja: Jednostronna amputacja piersi bez jej rekonstrukcji generuje patologiczne zmiany w obrębie 
osiowego narządu ruchu we wszystkich płaszczyznach. 
Wnioski:  Nie odnotowano statystycznie istotnych różnic w wielkości skrzywienia bocznego a BMI 
pacjentek oraz czasem jaki upłynął od zabiegu usunięcia piersi. Wykazano jednak istotny związek 
przerzutów do kości z wielkością skrzywień. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: mastektomia, tomografia komputerowa, skolioza 
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Zmodyfikowany Test Phalena. Nowy test funkcjonalny różnicujący między objawami zespołu cieśni 
nadgarstka a objawami przepukliny dyskowej odcinka szyjnego kręgosłupa. 

 
 
 
Wstęp: Zespół cieśni nadgarstka (zcn), wymieniany jest jako najczęściej występująca neuropatia uciskowa 
kończyny górnej. W rozpoznaniu tego schorzenia największe znaczenie przypisuje się badaniu 
elektrofizjologicznemu. Badanie to posiada jednak pewne ograniczenia i nie zawsze umożliwia postawienie 
ostatecznej diagnozy. Mankament stanowi również możliwość jego wykorzystania na potrzeby fizjoterapii. 
Znaczne rozbieżności w wartościach czułości i swoistości dla poszczególnych testów prowokacyjnych 
służących do wykrywania zcn sugerują konieczność prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. 
Cel pracy: Celem badań jest przedstawienie zmodyfikowanego testu Phalena oraz ocena jego przydatności 
w wykrywaniu zcn oraz różnicowaniu między zcn a dyskopatią odcinka szyjnego kręgosłupa.  
Materiał i metody:  Badaniem objęto łącznie 44 osoby, które celowo przydzielono do jednej z dwóch grup. 
Grupę 1 stanowiło 21 osób ze zdiagnozowanym zcn w wieku 35-53 lat (M=42,6; SD=12,4) – bez 
współwystępowania zmian o podłożu dyskowym w odcinku szyjnym na podstawie badania MRI. 
Obustronny zcn stwierdzono u 10, a jednostronny u 11 pacjentów – przy czym zawsze dotyczył on ręki 
dominującej. Grupa 2 obejmowała 23 osoby w wieku 37-59 lat (M=45,4; SD=11,7) ze stwierdzoną protruzją 
dysku międzykręgowego oraz obecnością objawów mrowienia i drętwienia w obrębie ręki, ale bez 
współistniejącego zespołu zcn. Na potrzeby badania wykorzystano następujące testy kliniczne: test Phalena, 
odwrócony test Phalena, objaw Tinella, test Durkana oraz nowy, zmodyfikowany test Phalena. Wszystkie 
testy prowokacyjne zastosowano w obu badanych grupach. 
Wyniki:  Wartości czułości dla zmodyfikowanego testu Phalena kształtowały się na podobnym poziomie jak 
dla oryginalnego testu, jednakże były znamiennie statystycznie wyższe niż w przypadku pozostałych testów. 
Z kolei wartości specyficzności dla tego testu były najwyższe spośród wszystkich analizowanych testów 
prowokacyjnych. 
Wnioski:  Zmodyfikowany test Phalena wydaje się być użytecznym testem diagnostycznym, pozwalającym 
różnicować pochodzenie objawów między zespołem cieśni nadgarstka a odcinkiem szyjnym kręgosłupa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: zespół cieśni nadgarstka, test Phalena, zmodyfikowany test Phalena 
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Wykorzystanie sporttesteru w ocenie stopnia wysiłku fizycznego 
podczas treningu Nordic Walking. 

 
 
 
Wstęp: Nordic Walking (NW) jest bezpieczną i prostą formą aktywności ruchowej na otwartym terenie, 
której głównym elementem jest marsz przy wykorzystaniu kijków zapożyczonych z narciarstwa biegowego. 
Stanowi atrakcyjne uzupełnienie wysiłku fizycznego o charakterze aerobowym, podczas którego 
zaangażowane są mięśnie nieużywane podczas zwykłego marszu. Podczas treningu zachowana jest wysoka 
intensywność wysiłku i niskie, subiektywnie odczucie poziomu zmęczenia. Marsz z kijkami to aktywność 
ruchowa skierowana do każdego, bez względu na poziom sprawności, płeć i wiek, a jedynym istotnym 
elementem wpływającym na czerpanie korzyści z treningu jest jej techniczne opanowanie.  
Jednym z prostych narzędzi wykorzystywanych do oceny intensywności wysiłku fizycznego jest monitor 
aktywności fizycznej. Użycie akcelerometru w postaci zegarka na rękę jest bezpieczną i bezinwazyjną 
metodą, która określa normatywne aktywności przynoszące korzyści zdrowotne. Podczas treningu pozwala 
monitorować tętno i czas wysiłku, po zakończonym rejestrze ocenia wydatek energetyczny, przebyty 
dystans, ilość wykonanych kroków oraz próg przemian aerobowych. W dostępnym piśmiennictwie 
wykazano szereg badań porównujących skuteczność chodu przy pomocy kijów ze zwykłym marszem, jednak 
niewiele jest dostępnej literatury na temat oceny tętna i progu przemian aerobowych. 
Cel badań: Celem badań była ocena wysiłku fizycznego przy pomocy sporttesteru podczas treningu Nordic 
Walking. 
Materiał i metody: Grupę badaną stanowili studenci I roku na kierunku dietetyka (30 osób) z Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W ramach zajęć Nordic Walking, ujętych w programie nauczania, 
zostały przeprowadzone badania z użyciem akcelerometru firmy Polar A300 wraz z czujnika tętna H7. 
Badania zostały przeprowadzone podczas 4 spotkań. Studenci na czas trwania treningu (60 min) otrzymali 
monitor na rękę oraz sensor tętna na klatkę piersiową. U wszystkich badanych analizowane były: tętno i czas 
wysiłku, wydatek energetyczny, przebyty dystans, ilość wykonanych kroków oraz próg przemian 
aerobowych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: Nordic Walking, sporttester, wysiłek fizyczny 
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Znaczenie polimorfizmu genu ACTN3 w fizjoterapii i sporcie. 
 
 
Wstęp: Gen ACTN3 (α-actinin-3) nazywany jest genem sprintu. Występowanie dwóch alleli tego genu 
(homozygota RR) wiąże się z predyspozycjami siłowymi i szybkościowymi,  szczególnie istotnymi podczas 
wysiłków o charakterze eksplozywnym. Nie jasne jest znaczenie obecności tego genu dla populacji nie 
trenującej. Badania nad jego obecnością dotyczą różnego charakteru wysiłków fizycznych oraz związku 
z występowaniem urazów oraz ogólnie pojętej sprawności fizycznej. Badania genetyczne mogą pomóc  
w zrozumieniu predyspozycji do określonych dysfunkcji narządu ruchu. 
Cel pracy: Celem pracy jest ukazanie potencjalnego związku polimorfizmu genu ACTN3 z procesem 
rehabilitacji.  
Materiał i metoda: Przeprowadzono badanie genetyczne na obecność polimorfizmu genu ACTN3 na grupie 
20 mężczyzn, studentów informatyki. U każdego z uczestników zbadano aktywność elektryczną (EMG) 
części zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu. 
Wyniki:  Dwie osoby spośród badanych były homozygotami RR. Pozostali uczestnicy to heterozygoty. Nie 
znaleziono istotnego związku między występowaniem polimorfizmu genu ACTN3 a wynikami EMG. 
Wnioski:  Badania genetyczne mogą pomóc w zrozumieniu predyspozycji do określonych dysfunkcji 
narządu ruchu. Wpływ genomu ludzkiego na występowanie dysfunkcji oraz zdolność do wykonywania 
różnego rodzaju wysiłku fizycznego wymaga dalszych badań. Sprawność tych mechanizmów, rozstrzygająca 
o zdolności do wykonywania różnego rodzaju wysiłków fizycznych, ich efektywności oraz tolerancji zależą 
nie tylko od intensywności treningu, ale także od określonych uwarunkowań genetycznych. Wśród nich 
wymienia się m.in. polimorfizm I/C genu ACE, polimorfizm R577X genu alfa aktyniny 3 ACTN3 czy 
polimorfizm - 9BDKBR12 genu baradykininy typu 2. Obecność określonych genotypów decyduje o większej 
zdolności do wykonywania albo intensywnego wysiłku siłowego, albo wytrzymałościowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: gen ACTN3, polimorfizm, fizjoterapia, sport 
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Jakość życia a dolegliwości bólowe u mężczyzn – pracowników policji, straży pożarnej,  
ratowników medycznych oraz pracowników biura. 

 
 
Wstęp: Według statystyk na dolegliwości bólowe kręgosłupa skarży się ok. 80% społeczeństwa w wieku 
30-40 lat. Wpływają one na każdą czynność życia codziennego, w tym także na jakość życia. Charakter 
wykonywanej pracy jest czynnikiem predysponującym do występowania dolegliwości bólowych i pośrednio 
ma wpływ na jakość życia.  
Cel pracy: Celem pracy było sprawdzenie czy wiek oraz staż pracy wpływają na intensywność dolegliwości 
bólowych kręgosłupa. Badano także na jakie komponenty jakości życia, wpływa intensywność dolegliwości 
bólowych kręgosłupa oraz czy monotypia ma wpływ na te dolegliwości. 
Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 307 mężczyzn w wieku 23-41 lat (x= 32,60 ± 6,18) 
w podziale na cztery grupy badane. Grupa A - funkcjonariusze policji, grupa B - pracownicy straży 
pożarnej, grupa C - pracownicy ratownictwa medycznego oraz grupa D - pracownicy biurowi. Badanie 
przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza SFv36, skali VAS oraz autorskiego kwestionariusza ankiety. 
Wyniki: Średnia intensywność dolegliwości bólowych kręgosłupa koreluje z wiekiem 
w grupie A (p=0,00004). Staż pracy koreluje ze średnią intensywnością dolegliwości bólowych kręgosłupa 
grupy A (p=0,000009). Komponenta fizyczna ma wpływ na średnią intensywność dolegliwości bólowych 
(p<0.001), staż pracy (p<0.03) tylko w grupie A. Średnia intensywność dolegliwości bólowych kręgosłupa 
koreluje w grupie B, z czasem przebywania w pozycji stojącej podczas pracy (p=0,007) oraz czasem 
wykonywania dodatkowej aktywności fizycznej (p=0,0007). Czas przebywania w pozycji siedzącej podczas 
pracy w grupie D koreluje ze średnią intensywnością dolegliwości bólowych kręgosłupa (p=0,003). 
Wnioski:  

1. Zarówno wiek, jak i staż pracy wpływają na intensywność dolegliwości bólowych kręgosłupa 
funkcjonariuszy policji. 

2. Intensywność dolegliwości bólowych kręgosłupa wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i zdrowie 
psychiczne pracowników. 

3. Staż pracy wpływa tylko na fizyczne komponenty zdrowia. 
4. Długie przebywanie w stałych pozycjach podczas pracy, zwiększa odczuwane dolegliwości bólowych 

kręgosłupa. 
5. Dodatkowa aktywność fizyczna ma wpływ na dolegliwości bólowe kręgosłupa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: ból, skala VAS, SF36, monotypia 
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Samoocena stanu zdrowia i aktywności fizycznej wśród lekarzy i pielęgniarek. 
 
 
 
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna jest elementem stylu życia człowieka i w bardzo dużym stopniu 
determinuje jego zdrowie. Monitorowanie zachowań zdrowotnych, w tym aktywności fizycznej, jest 
punktem wyjścia do prognozowania problemów zdrowotnych lekarzy i pielęgniarek oraz planowania 
programów profilaktycznych dla tych szczególnych grup zawodowych. 
Cel pracy: Celem pracy było zbadanie poziomu aktywności fizycznej oraz samooceny stanu zdrowia wśród 
lekarzy i pielęgniarek. 
Materiał i metody:  Badanie przeprowadzono wśród 55 pielęgniarek i 16 lekarzy pracujących na różnych 
oddziałach w szpitalu w Lublinie i Warszawie. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, narzędziem 
badawczym był autorski kwestionariusz. 
Wyniki:  Zdecydowana większość ankietowanych (87,3%) oceniła stan swego zdrowia jako bardzo dobry 
i dobry. Więcej niż połowa uznała się za osobę aktywną fizycznie (64,7%) i prawie wszyscy przyznali, 
iż ruch i aktywność mają wpływ na ich zdrowie (97,1%). Nie wykazano zależności statystycznej między 
aktywnością fizyczną a samooceną stanu zdrowia. 
Wnioski:  Pielęgniarki i lekarze dobrze oceniają swój stan zdrowia oraz poziom aktywności fizycznej. Dobry 
stan zdrowia i utrzymywanie aktywności fizycznej sprzyja budowaniu potencjału zdrowotnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, zdrowie, personel medyczny 



40 

 

Agnieszka Zdzienicka-Chyła 
 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie 

 
 
 

Fizjoterapia - od narodzin do starości. 
 
 
 
Wstęp: Fizjoterapia to dziedzina przeżywająca obecnie niezwykle intensywny rozwój. Istotnym czynnikiem 
sprzyjającym i wpływającym na kształt fizjoterapii są zachodzące wokół zmiany, zarówno cywilizacyjne, jak 
i kulturowe, ale także niezwykle prężny rozwój nauk medycznych, który daje szansę na zdrowie oraz lepszą 
jakość życia coraz większej liczbie ludzi, którzy jeszcze do niedawna byli nieuleczalnie chorzy.  
Cel pracy: Celem pracy jest wskazanie możliwości jakie daje fizjoterapia, na różnych etapach życia 
człowieka. Wskazanie na fizjoterapię nie w zakresie jej poszczególnych specjalizacji, ale w odniesieniu do 
przebiegu całego ludzkiego życia i zmian, które się do niego odnoszą. Fizjoterapia znajduje swoje miejsce 
już na wczesnym etapie życia, dając wsparcie dzieciom przedwcześnie urodzonym i towarzyszy przez 
kolejne etapy dorastania, dojrzałości, aż do starości. Coraz większą uwagę przywiązuje się także 
do fizjoprofilaktyki, zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć.   
Podsumowanie: Wykorzystanie fizjoterapii i fizjoprofilaktyki daje możliwość poprawy jakości ludzkiego 
życia na wszystkich jego etapach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: fizjoterapia, fizjoprofilaktyka, życie 
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Dostosowanie szkolnego wychowania fizycznego  
do potrzeb dzieci poruszających się na wózku. 

 
 
 
Wstęp: Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, na co dzień spotyka się z wieloma barierami, 
które dla przeciętnego człowieka nie sprawiają problemu. Prawo polskie w ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 
roku ustala przynależność, jaka obowiązuje osoby niepełnosprawne w celu lepszego funkcjonowania. 
Dotyczy to również edukacji. Z własnego doświadczenia wiem, że niestety mimo wielu rozporządzeń w tej 
sprawie, wciąż jest sporo osób, które o swoje prawa muszą zaciekle walczyć. Prawo nie zawsze jest 
interpretowane w sposób przychylny dla jednostek. Praca ta miała określić stan dostosowania szkół oraz 
zajęć wychowania fizycznego do potrzeb osób poruszających się na wózku. Do takiej oceny najbardziej 
kompetentnymi wydają się być rodzice dzieci niepełnosprawnych, ponieważ to właśnie oni od chwili pójścia 
swojego dziecka do szkoły podejmują walkę o dogodne warunki nauki.   
Cel pracy: Głównym celem pracy było ustalenie, czy osoby poruszające się na wózkach uczestniczą 
aktywnie w zajęciach wychowania fizycznego.  
Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 30 osób poruszających się na wózkach. Metodą badawczą była 
autorska ankieta skierowana do rodziców tychże jednostek.  
Wyniki:  Prawie cała grupa badanych pozytywnie stwierdziła, że osoby poruszające się na wózku lubią 
aktywność fizyczną. Niestety nie wszyscy z nich mają możliwość aktywnego udziału w lekcjach 
wychowania fizycznego. Najczęstszymi zamiennikami dla tych zajęć są zajęcia rehabilitacyjne, 
rewalidacyjne lub pedagogiczne. Od strony architektonicznej nie jest najlepiej. Połowa osób uczęszcza 
do klas przystosowanych, co gorsza tylko 54% badanych ma możliwość skorzystania z odpowiednio 
dostosowanych łazienek i toalet – najbardziej istotnego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, zdaniem 
ankietowanych.  
Wnioski:  Osoby poruszające się na wózkach, chcą uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego, lecz 
często nie mają możliwości, ze względu na niedostosowanie warunków do ich potrzeb. Szkoły wymagają 
podjęcia dalszych działań niwelujących bariery architektoniczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: szkolne wychowanie fizyczne, dzieci niepełnosprawne 
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Funkcjonalna stymulacja magnetyczna (FMS) – doświadczenia własne. 
 
 
 
 
Wstęp: Ludzkie ciało jest dobrym przewodnikiem dla pola magnetycznego. W momencie przyłożenia 
wysokoenergetycznego pulsacyjnego pola magnetycznego tkanki organizmu są stymulowane, w miarę 
penetracji tego pola w głąb organizmu. Pobudza to komórki nerwowe, mięśnie oraz naczynia krwionośne. 
Stymulacja wywołana silnym polem magnetycznym przenika głęboko do wnętrza organizmu pobudzając 
tkanki, co nie jest możliwe przy funkcjonalnej stymulacji eklektycznej (FES). Pole elektromagnetyczne 
o szerokim zakresie amplitudy i częstotliwości może być przyczyną efektów biologicznych 
np. wystarczająco silne pole elektromagnetyczne wywołuje przepływ prądu, powoduje wzrost ciepła 
biologicznego w tkankach i rotację molekularnych dipoli. 
Cel pracy: Celem pracy jest ocena skuteczności zastosowania FMS (funkcjonalnej stymulacji magnetycznej) 
w leczeniu dolegliwości bólowych stawu łokciowego. 
Materiał i metoda: Badaniami objęta została grupa 18 mężczyzn, będących zawodnikami drużyny piłki 
ręcznej, z problemem bólowym stawu łokciowego, w wyniku przeciążeń potreningowych, oraz grupa 
kontrolna. Średnia ich wieku wynosiła 25 lat. Do oceny skuteczności terapii wykorzystano dolorymetr 
(algometr), dynamometr oraz skalę VAS. 
Wnioski:  Po zastosowaniu funkcjonalnej stymulacji magnetycznej zmniejszyły się dolegliwości bólowe 
stawów łokciowych, w następstwie czego zwiększyła się siła mięśniowa. Badania powinny być 
kontynuowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: funkcjonalna stymulacja magnetyczna, rehabilitacja, przeciążenie 
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Wykorzystanie tens w terapii bólu u pacjentów  
ze schorzeniami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. 

 
 
 
Wstęp: Ból w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa ma różne natężenie. Najbardziej charakterystyczne dla 
zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego są ostre napady bólów krzyża z towarzyszącą rwą 
kulszową. Główne cele leczenia w ostrym okresie choroby to zmniejszenie bólu i stworzenie warunków 
do wygojenia się uszkodzenia. 
Cel pracy: ocena zmian nasilenia dolegliwości bólowych po zastosowaniu TENS u pacjentów 
ze schorzeniami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. 
Materiał i metody:  Badaniem objęto 42 pacjentów z dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowym 
kręgosłupa. Wiek badanych mieścił się w przedziale od 54 do 72 lat. Pośród badanych 26 pacjentów 
stanowili mężczyźni, 16 zaś kobiety. Wszyscy badani pacjenci otrzymywali przeciwbólowe leczenie 
farmakologiczne. Metodą uzupełniającą leczenia było zastosowanie TENS wysokoczęstotliwościowego 
ECO240. Do oceny bólu wykorzystano 11 stopniową skalę numeryczną NRS. Ból w powyższej skali 
oceniano przed serią zabiegów TENS oraz po ich zakończeniu. Zastosowano serię 5 zabiegów po 45 min 
raz w tygodniu o częstotliwości 1000Hz. Badania przeprowadzono w Poradni Leczenia Bólu w Tarnobrzegu 
w okresie od 5.01.2016 do 15.03.2016. W tym okresie badani pacjenci nie stosowali innych metod 
rehabilitacji.  
Wyniki:  Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu kolejności par Wilcoxona. Odnotowano istotny 
statystycznie spadek odczuwania bólu (Z=5,645, p<0,001) po zastosowaniu TENS w porównaniu 
do odczuwania bólu przed zabiegami zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet. Mediana bólu w skali NRS 
przed wykonaniem zabiegów wynosiła 7,05, zaś po zabiegach M=4,98. Nie odnotowano istotnych 
statystycznie różnic w odczuwaniu dolegliwości bólowych pomiędzy grupą mężczyzn a kobiet.   
Wnioski:  TENS wysokoczęstotliwościowy jest korzystną metodą wspomagającą leczenie bólu u pacjentów 
ze schorzeniami odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Po zastosowaniu TENS odnotowano istotne statystycznie 
zmniejszenie dolegliwości bólowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: TENS, kręgosłup lędźwiowy, dolegliwości bólowe 
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Skuteczność stosowania wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych  
w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej. 

 
 
 
Wstęp: Dyskopatia kręgosłupa lędźwiowego stanowi  problem medyczny i ekonomiczny ze względu na dużą 
częstość występowania, złożoną etiopatogenezę oraz wielość metod leczenia. Najczęstszą metodą leczenia 
zachowawczego jest fizjoterapia, która ma dużą skuteczność i małą ilość przeciwwskazań.  
Cel pracy: Celem badań było określenie skuteczności działania kompleksowego leczenia 
fizjoterapeutycznego poprzez porównanie efektów łączenia zabiegów pola magnetycznego niskiej 
częstotliwości, okładów borowinowych i kinezyterapii.  
Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w Ośrodku Medycznym DMP w Lublinie. W badaniu udział 
wzięło 119 ankietowanych, których losowo podzielono na trzy grupy. Pacjenci korzystali z następujących 
zabiegów: grupa I: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, borowinoterapia, kinezyterapia; grupa II: 
borowinoterapia, kinezyterapia; grupa III: pole magnetyczne niskiej częstotliwości, kinezyterapia. Do oceny 
skuteczności terapii wykorzystano skale bólu VAS i Laitinena, zakres ruchomości kręgosłupa lędźwiowego 
mierzono za pomocą miarki centymetrowej. Ewaluacji podlegał również stopień niepełnosprawności, 
oceniany za pomocą indeksu Oswestry i Kwestionariusza Rolanda-Morrisa.  
Wnioski:  

1. Wszystkie zastosowane w badaniach kombinacje zabiegów fizjoterapeutycznych przyniosły dobre 
efekty w leczeniu objawów dyskopatii lędźwiowej.  

2. Najkorzystniejszy wpływ na zmianę poziomu bólu oraz poprawę stanu funkcjonalnego obserwowano 
w grupie pacjentów korzystających z borowinoterapii oraz kinezyterapii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Słowa kluczowe: dyskopatia lędźwiowa, fizykoterapia 
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Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

(ul. Jaczewskiego 4, Lublin) 
 

OORRGGAANNII ZZAATTOORRZZYY  
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii  

Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 
Zakład Balneoterapii 

Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
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DDoojj aazzdd  ddoo  MM uuzzeeuumm  WWssii   LL uubbeellsskkiieejj   

Adres: al. Warszawska 96, 20-824 Lublin 

 

 

PPllaann  MM uuzzeeuumm  WWssii   LL uubbeellsskkiieejj   
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BIESIADA W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ  
(al. Warszawska 96, wejście bramą główną do godz. 20.00, po godz. 20.00 wejście po uzgodnieniu 
telefonicznym z organizatorami: 606-278-146, 693-410-929) 

Czworak z Brusa Starego – miejsce spotkania integracyjnego 
IX Majówki z Fizjoterapi ą 


