IV Międzynarodowa Konferencja
Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda
w ramach obchodów 30-lecia Wydziału
Rehabilitacji AWF Warszawa

4th International Conference Prof. Andrzej
Seyfried Physiotherapy’ Ideas combined with
the celebration of 30th anniversary of t
he Faculty of Rehabilitation at AWF Warsaw

Adaptowana aktywność
fizyczna w rehabilitacji
i edukacji

Adapted physical activity
in rehabilitation and
education

PROGRAM:

12:05 – 12:30
Prevention and Wellness: The Natural Progression of
Physical Therapy Practice / Prewencja i dobrostan: naturalny kierunek rozwoju praktyki fizjoterapeutycznej
James J. Laskin (University of Montana, USA)

Rejestracja / Registration
24.10 godz. 8:00 – 10:00
(PSW*, hol / hall)
Otwarcie / Opening Ceremony
24.10 godz.10:00 – 11:15
(PSW, sala A / room A)
Przerwa kawowa - wystawa „Świat Rehabilitacji”
/ Coffee break - Exhibition „Rehabilitation World”
24.10 godz. 11:15 – 11:45 (PSW, sala B / room B)
Sesja Plenarna / Plenary Session

24.10 godz. 11:45 – 13:20 (PSW, sala A / room A):
11:45 – 12:05
Z kart historii Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa
/ History of Faculty of Rehabilitation AWF Warsaw)
Wirginia Cytowicz-Karpiłowska (AWF Warszawa)

* Pawilon Sportów Walki / Combat Sports Pavilion

12:30 – 12:55
Problem Based Learning, is there a problem? / Nauczanie problemowe - czy jest jakiś problem?
Raija Kuisma (ENPHE)
12:55 – 13:20
Tendencje współczesnej rehabilitacji - wyzwania naukowe i dydaktyczne / Trends of modern rehabilitation
– scientific and didactic challenges
Bartosz Molik i Paweł Targosiński (AWF Warszawa)
Otwarcie sali wykładowej im. prof. Andrzeja Seyfrieda /
Opening of the prof. Andrzej Seyfried lecture hall
24.10 godz. 13:30 – 14:15 (WR**, SW 4)
Obiad / Lunch
24.10 godz. 14:15 – 15:00 (PSW, sala B / room B)

** Budynek Wydziału Rehabilitacji / Faculty of Rehabilitation building

Warsztat I / Workshop I

godz. 15:00 – 17:00 (PSW, sala A / room A)
Wprowadzenie do uczenia się poprzez rozwiązywanie
problemów (PBL) / Introduction to Problem Based Learning (PBL)
Dr. Raija Kuisma

15:50 – 16:00
Kończyna górna - co może fizjoterapeuta a co ortopeda?
/ Upper limb – what physiotherapist and orthopedist can?
Leszek Romanowski, Ewa Bręborowicz, Maciej Bręborowicz (UM Poznań)

Fizjoterapia w traumatologii sportowej i ortopedii /
Physiotherapy in sports traumatology and orthopedics
24.10 godz. 15:00 – 17:00 (WR, sala 60 / room 60)

16:00 – 16:10
Autokorekcja krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie
strzałkowej / Active self-correction of sagittal spinal
curvatures
Paulina Pawłowska (AWF Warszawa), Dariusz Czaprowski, Dominik Sitarski (OSW Olsztyn)

15:00 - 15:10
Second Spine – Innowacyjność urządzeń multifunkcyjnych BAFFIN jako klucz do poprawy jakości życia /
Second Spine - Innovation multifunctional devices BAFFIN as the key to improving the quality of life
Olszowski Aleksander, Gwiazda Michał (LIW Care
Technology)

16:10 – 16:20
Efekty zastosowania gipsów hamujących u dzieci
z idiopatycznym chodem na palcach / Inhibiting casts
effect in children with idiopathic too walking
Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa, Krzysztof Bąk, Weronika Gallert-Kopyto, Ryszard Plinta (Śląski UM Katowice)

15:10 – 15:20
Wpływ technik mobilizacyjnych wg terapii konceptu
OMT Kaltenborn-Evjenth na zakres ruchomości oraz
bolesność u pacjentów z koksartrozą / Effect of mobilization techniques by therapy OMT Kaltenborn-Evjenth
Concept on range of motion and pain in patients with
coxarthrosis
Krzysztof Dudziński, Karolina Załoga (AWF Warszawa)

16:20 – 16:30
Rehabilitacja w dysfunkcjach narządu ruchu u pacjentów z chorobą nowotworową / Rehabilitation of dysfunctional muscle- skeletal systems in patients with malignant diseas
Piotr Majcher (UM Lublin)

Sesja 1 / Session 1

15:20 – 15:30
Mobilizacja stawu promieniowo-łokciowego bliższego
i jej wpływ na funkcję ręki po złamaniu przedramienia /
Mobilization of superior radioulnar joint and its influence
on the function of the hand after fracture of the forearm
Marek Woszczak (UJK Kielce), Katarzyna Syrewicz
(Pabianickie Centrum Rehabilitacji), Marek Kiljański
(WSIiU Łódź)
15:30 – 15:40
Skuteczność korekcji stóp płaskich za pomocą plastra
Kinesio Taping na podstawie badania podoskopowego
i analizy chodu / The effectiveness of flat foot correction
by means of Kinesio Taping based on podoscopic examination and gait analysis
Justyna Leszczewska (AWF Warszawa)
15:40 – 15:50
Zjawisko tenodezy w aspekcie funkcji poślizgowej ścięgna zginacza długiego kciuka / Tenodesis phenomenon in
aspect of gliding function of FPL tendon
Marek Pieniążek,, Piotr Krężołek, Jakub Szczechowicz,
Tomasz Róg, Krzysztof Jamka, Andrzej Markowski
(AWF Kraków)

16:30 – 17:00
Dyskusja / Discussion
Sesja 2 / Session 2

Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii / Functional
diagnostics in physiotherapy
24.10 godz. 15:00 – 17:00 (WR, sala 57 / room 57)
15:00 – 15:10
Ocena symetrii w chodzie swobodnym człowieka / Assessing the asymmetry of free gait in healthy subjects
Katarzyna Kaczmarczyk, Ida Wiszomirska, Michał Wychowański, Michalina Błażkiewicz, Lidia Ilnicka, Andrzej Wit (AWF Warszawa)
15:10 – 15:20
Odchylenia od prawidłowego wzorca chodu u dzieci
z niskostopniowa skoliozą / Gait patterns disturbances
in children with scoliosis
Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska-Szopa, Weronika Gallert-Kopyto, Ryszard Plinta (Śląski UM Katowice)

15:20 – 15:30
Zasadność uwzględniania lordozy szyjnej w diagnostyce posturalnej, z naciskiem na jej relacje kątowe
z pozostałymi krzywiznami kręgosłupa / The reasonableness of considering the cervical lordosis in the postural diagnosis, with emphasis on its relations with the
remainder of the angular curvatures of the spine
Katarzyna Efemberg, Agata Gil (Gabinet Terapii Ruchowej Czermno), Paweł Maria Muskała (UJK Kielce),
Ryszard Muskała (Gabinet Terapii Ruchowej Czermno)
15:30 – 15:40
Ocena termowizyjna zabiegów z wykorzystaniem metody dr Ackermanna, na wybranych przypadkach /
Thermal Evaluation of treatments using the methods
of Dr. Ackermann, in selected cases
Bartosz Wysoczański (AWF Warszawa)
15:40 – 15:50
Ocena podstawowych i złożonych czynności życia codziennego pacjentów przed i po 80 r.ż. po endoprotezoplastyce stawu biodrowego / The assessment of the basic and
complex activities of everyday life of patients before and
after the age of 80, who are after the hip joint replacement
Grzegorz Puzio, Agnieszka Stopa, Anna Szczygielska-Babich, Izabela Staszczak-Gawełda, Szymon Krupnik,
Marek Żak (AWF Kraków)
15:50 – 16:00
Efekty jednorazowego zastosowania bilateralnych
wzorców kończyn dolnych metody PNF i stymulacji
asymetrycznego oddychania u dziewcząt ze skoliozą
idiopatyczną / Effects of one- session application of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) bilateral
leg patterns and asymmetrical breathing stimulation in
girls with idiopathic scoliosis
Agnieszka Stępień, Krzysztof Graff (AWF Warszawa),
Małgorzata Podgórniak (SGGW Warszawa)
16:00 – 16:10
Próba kliniczna wprowadzania oceny tułowia za pomocą: Trunk Impairment Scale (Skali Niedowładu Tułowia) u pacjentów po udarze mózgu / Entering clinical
trials assessing the trunk using Trunk Impairment Scale
(Scale paresis trunk) in patients after stroke
Marta Sidaway, Maciej Krawczyk (AWF Warszawa),
Renata Ujma (IPiN Warszawa)
16:10 – 16:20
Gait, Functionality Testing, & Accelerometry Energy
Estimations / Testy funkcjonale chodu i szacowanie zużycia energii za pomocą akcelerometru
James J. Laskin, Rodolfo Villarreal-Calderon (University of Montana, USA)

16:20 – 16:30
Ocena elastyczności mięśni kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego oraz gibkości tułowia nie
pozwala na rozpoznanie uogólnionej hipermobilności
stawowej u dzieci w wieku 10-13 lat / The evaluation of
lumbo-pelvic-hip complex muscle and trunk flexibility in
children with generalized joint hypermobility
Dariusz Czaprowski (OSW Olsztyn), Agnieszka Kędra
(AWF Warszawa, WWFiS Biała Podlaska), Paulina Pawłowska, Aleksandra Kotwicz, Justyna Leszczewska
(OSW Olsztyn), Marcin Tyrakowski (CMKP Warszawa)
16:30 – 16:40
Ocena kontroli motorycznej odcinka lędźwiowego kręgosłupa u kobiet po 60. roku życia z osteoartrozą / Testing motor control of lumbar spine in women over the age
60 with ostheoarthrosis
Teresa Gniewek, Anna Misiorek, Sylwia Mętel, Aleksandra Kulis, Joanna Chitryniewicz-Rostek, Jacek Głodzik (AWF Kraków)
16:40 – 17:00
Dyskusja / Discussion
Sesja 3 / Session 3

Adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych. Problemy geriatrii / Adapted physical activity and
disability sport. Geriatric problems
24.10 godz. 15:00 – 17:00 (WR, sala 59 / room 59)
15:00 – 15:10
Warunki przygotowań polskich sportowców do startu w
Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich w latach 20062014 (w opinii zawodników) / Conditions for Winter Paralympic preparations of Polish athletes between 2006 and
2014 - the athletes’ views
Joanna Sobiecka (AWF Kraków), Wojciech Gawroński (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medium, Kraków), Marta Kądziołka (AWF Kraków), Jadwiga Kłodecka-Różalska (Instytut Sportu, Warszawa), Ryszard Plinta (Śląski UM, Katowice)
15:10 – 15:20
Z badań nad jakością życia osób chorych na stwardnienie rozsiane / From studies of quality of live in patients
with multiple sclerosis
Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa, Weronika Gallert-Kopyto, Anna Dawczyk, Ryszard Plinta
(Śląski UM Katowice)
15:20 – 15:30
Udział nauk kultury fizycznej w rozwoju polskiej rehabilitacji / Physical education sciences in the development of rehabilitation in Poland
Aleksander Ronikier (AWF Warszawa)

15:30 – 15:40
Ocena wydolności fizycznej osób z niepełnosprawnością trenujących żeglarstwo / Evaluation of physical fitness of people with disabilities trained sailing
Grzegorz Prokopowicz (AWF Warszawa), Katarzyna Prokopowicz (OSW Olsztyn), Bartosz Molik, Kosmol Andrzej, Anna Ogonowska- Słodownik, Judit Lencse- Mucha, Natalia Morgulec – Adamowicz, Krzysztof Perkowski
(AWF Warszawa), Tomasz Grzywacz, Tomasz Chamera
(AWFiS Gdańsk), Tomasz Boraczyński (OSW Olsztyn)
15:40 – 15:50
Analiza i wykorzystanie chodu z dodatkowym zadaniem w ustaleniu adaptowanej aktywności fizycznej u
osób w podeszłym wieku / Analysis and use of gait with
an additional task in determining the adapted physical
activity in the elderly
Agnieszka Kreska-Korus, Sylwia Mętel, Edward Golec
(AWF Kraków)
15:50 – 16:00
Wpływ programu treningu Hatha Yogi na równowagę statyczną dorosłych kobiet / The influence of Hatha
Yoga-based training program on feedback equilibrium
control in adult females
Tomasz Boraczyński, Michał Boraczyński, Radosław
Koczkodan, Barbara Juśkiewicz-Swaczyna, Sandra Boraczyńska (OSW Olsztyn)
16:00 – 16:10
Aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi zawodników rugby na wózkach / Antioxidant enzyme activities in blood of wheelchair rugby players
Elżbieta Hubner-Woźniak, Natalia Morgulec-Adamowicz (AWF Warszawa)
16:10 – 16:20
Wydolność beztlenowa kończyn górnych i sprawność
fizyczna osób trenujących ampfutbol / Upper limb anaerobic performance and skill performance of amputee
football players
Mateusz Szczepaniak, Paweł Wieczorek, Bartosz Molik
(AWF Warszawa)
16:20 – 16:30
Dostępność terenów sportu i rekreacji jako istotny element procesu rehabilitacji / Accessibility of sport and
recreation outdoor areas as an integral part of rehabilitation process
Anna Pawlikowska-Piechotka (AWF Warszawa)
16:30 – 17:00
Dyskusja / Discussion

Przerwa kawowa - wystawa „Świat Rehabilitacji” /
Coffee break - Exhibition „Rehabilitation World”
24.10 godz. 17.00-17.30 (PSW, sala B / room B)
Sesja Plakatowa/ Poster Session

24.10 godz. 17:30 – 18:30 (PSW, sala A / room A)
Analiza wyników w pływaniu kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością narządu ruchu uzyskanych podczas Igrzysk Paraolimpijskich w latach 2000 – 2012
/ Analysis of the sports results obtained by men and
women with physical impairment in swimming during
Paralympic Games in years 2000 – 2012
Grzegorz Bednarczuk, Waldemar Skowroński, Izabela
Rutkowska (AWF Warszawa)
Stabilność posturalna mężczyzn z dysfunkcją narządu
wzroku / Evaluation of the postural stability in visually
impaired men
Ida Wiszomirska, Katarzyna Kaczmarczyk, Agnieszka Zdrodowska, Michalina Błażkiewicz, Lidia Ilnicka
(AWF Warszawa)
Dotyk w fizjoterapii – granice kontaktu a płeć pacjenta
/ Touch in the physiotherapy – borders of contact in relation to patient’s sex
Emilia Dadura (AWF Warszawa)
Wydolność beztlenowa kobiet i mężczyzn z urazem
rdzenia kręgowego trenujących kajakarstwo / Anaerobic capacity of male and female paracanoers with SCI
Michał Starczewski (IS Warszawa, AWF Warszawa)
Pomiar aktywności fizycznej za pomocą sensorów ruchu u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach – przegląd piśmiennictwa /
Motion sensors as a measure of physical activity in wheelchair users with spinal cord injury - literature review
Natalia Morgulec-Adamowicz, Anna Ogonowska-Słodownik, Andrzej Kosmol (AWF Warszawa)
Ocena wpływu sztucznej kąpieli solankowej na parametry oddechowe u osób zdrowych / Assessment of the
impact of artificial chloride-sodium bath on respiratory
parameters in healthy subjects
Maciej Kochański, Krystyna Rożek-Piechura, Rafał
Szafraniec, Michał Jucha (AWF Wrocław)

Porównanie dynamiki zmian temperatury powierzchniowej w obrębie kończyn górnych i kończyn dolnych
po kąpieli całkowitej w wodzie gospodarczej i sztucznej
kąpieli solankowej / Comparison of the dynamics of surface temperature changes in the upper limbs and lower
limbs after whole body bath in industrial water and artificial chloride-sodium bath
Maciej Kochański, Jan Wiesław Kochański, Rafał Szafraniec, Paulina Klary (AWF Wrocław)
Kwalifikacja do prowadzenia badań nad skutecznością
domowej rehabilitacji ruchowej pacjentów ze stwardnieniem bocznym zanikowym / Qualification of patients
with amyotrophic lateral sclerosis to research oneffectiveness of home rehabilitation
Jan Sznajder (AWF Warszawa), Magdalena Kuźma-Kozakiewicz (WUM Warszawa)
Ocena zmian masy i wysokości ciała osób z dysfunkcją wzroku w badaniach długofalowych / Evaluation of
changes in body height and body weight of people with
visual impairment in the long-term studies
Izabela Rutkowska (AWF Warszawa)
Ocena wpływu 4-miesięcznego treningu na sprawność
funkcjonalną osób po 60 roku życia – badanie pilotażowe / The effect of a 4-month physical training on functional status of people in their late 60 - a pilot study
Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Mariusz Drużbicki, Agnieszka Guzik, Agnieszka Wiśniowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Sprawność funkcjonalna i skład ciała aktywnych kobiet starszych w różnych kategoriach wiekowych / Functional fitness and body composition of active older women in different age categories
Anna Ogonowska-Słodownik, Eliza Maria Bober, Bartosz Molik (AWF Warszawa)
Ocena przydatności wybranych skal i metod stosowanych w ocenie równowagi i sprawności fizycznej seniorów / Evaluation of the usefulness of selected scales and
methods used in the assessment of balance and physical
fitness seniors
Agnieszka Wiśniowska, Agnieszka Ćwirlej-Sozańska,
Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Mariusz Drużbicki,
Agnieszka Guzik (Uniwersytet Rzeszowski)
Siedzący tryb życia a występowanie MSD u dzieci
w wieku szkolnym / Sedentary life style and MSD in children at school age
Aleksandra Szabert (NZOZ Reh-Med Łąck), Izabela
Zielińska (CSK MSW Warszawa)

Motywy uczestnictwa w zajęciach sportowych osób
z największymi ograniczeniami funkcjonalnymi, na
przykładzie boccii / Motives of disabled with the largest
functional limitations for participating in sport activities, exemplified by boccia
Bartosz Molik (AWF Warszawa), Robert Szyman (Chicago State University, USA), Grzegorz Bigas, Aleksandra
Drogomirecka, Kalina Maria Kaźmierska-Kowalewska
(AWF Warszawa), Gabriel Brizuela Costa (Universitat
de Valéncia, Hiszpania)
Analiza koszt-korzyść w przypadku leczenia bólu neuropatycznego metodą ładowalnego stymulatora przeciwbólowego / Cost-Benefit Analysis in use of rechargeable spinal cord stimulation in neuropathic pain
Wiktor Olijewski, Tomasz Szmuda, Paweł Słoniewski
(Gdański Uniwersytet Medyczny)
Stabilność kobiet w butach na obcasie / Women stability
in high heels
Katarzyna Mołodec, Aleksandra Truszczyńska (AWF
Warszawa)
Ocena stabilności posturalnej zdrowych kobiet w obuwiu z obcasem 10 cm / Assessment of postural stability
of healthy women in shoes with 10 cm heel
Zuzanna Stypińska, Katarzyna Homoncik, Aleksandra
Truszczyńska (AWF Warszawa)
Jakość życia kobiet z niepełnosprawnością fizyczną
uczestniczących w Wyborach Miss Polski na wózku /
Quality of life of women with physical disabilities participating in Miss Poland in a Wheelchair
Magdalena Koper, Monika Osińska, Anna Nadolska
(AWF Poznań)
Differences in quality of life domains in actively living
population with different health status / Różnice w jakości życia w populacji osób aktywnych o zróżnicowanym statusie zdrowotnym
Dagmar Nemček (Comenius University in Bratislava,
Słowacja)
Jakość życia zawodników uprawiających rugby na wózkach i nietrenujących osób po urazie rdzenia kręgowego
/ The quality of life wheelchair rugby players and people
with spinal cord injury who haven’t played sports
Marzena Bożyk (Krakowska Wyższa Szkoła Promocji
Zdrowia), Paweł Żychowicz (AWF Kraków)
Strategie radzenia sobie z przewlekłym bólem u pacjentów podstawowej opieki zdrowia / Pain coping strategies used by people suffering from chronic pain
Anna Cabak, Anna Dąbrowska-Zimakowska (AWF Warszawa)

Fundamentalne wzorce ruchowe oraz potencjalne
ryzyko kontuzji wśród I i II ligowych piłkarzy ręcznych / Fundamental movement patterns and potential
risk of injury among Division I and II handball players
Robert Słodownik, Anna Ogonowska-Słodownik, Natalia Morgulec-Adamowicz, Paweł Targosiński (AWF
Warszawa)
Aktywność elektrodermalna (EDA) u osób trenujących
wyczynowo sport mierzona metodą Ryodoraku / Measured by the Ryodoraku method electrodermal activity
(EDA) in people practicing competitive sport
Edyta Szczuka (AWF Wrocław)
Weryfikacja systemu klasyfikacji w piłce siatkowej na
siedząco na podstawie opinii zawodników / Verification
of the classification system in sitting volleyball – players’
opinion
Jolanta Marszałek, Bartosz Molik, Judit Lensce-Mucha
(AWF Warszawa), Bożydar Abadżijew (Reprezentacja
Polski w Piłce Siatkowej na Siedząco)
Ocena laboratoryjna i pośrednia wysiłków krótkotrwałych o maksymalnej intensywności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Laboratory and field-based
evaluation of short time effort with maximal intensity in
individuals with intellectual disabilities
Judit Lencse-Mucha, Bartosz Molik, Jolanta Marszałek
(AWF Warszawa)
Rehabilitacja neurologiczna nowe możliwości / Neurological rehabilitation: new opportunities
Mirosław Mikicin, Marek Kowalczyk (AWF Warszawa)

Sesja 4 / Session 4

Adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych. Problemy geriatrii / Adapted physical activity and
disability sport. Geriatric problems.
25.10 godz. 9:30 – 11:30 (WR, sala 62 / room 62)
9:30 – 9:40
Podstawowe umiejętności dużej motoryki wśród dzieci warszawskich w wieku przedszkolnym na tle dzieci
amerykańskich / Basic gross motor skills among children in Warsaw in preschool children against the U.S.
Waldemar Skowroński, Grzegorz Bednarczuk, Izabela Rutkowska, Kalina Kaźmierska-Kowalewska (AWF
Warszawa)
9:40 – 9:50
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo w odniesieniu do ich sposobu lokomocji /
Physical activity of disabled children and adolescents in
regard to the way of their locomotion
Joanna Kruk (Uniwersytet Szczeciński), Marcin Hawrylak (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Police)
9:50 – 10:00
Physical activity and sedentary behavior of children
with moderate-to-severe intellectual disability in Icelandic primary schools / Aktywność fizyczna i zachowania sedentaryjne u dzieci z umiarkowaną do ciężkiej niepełnosprawnością intelektualną w islandzkich szkołach
podstawowych
Ingi Þór Einarsson (University of Iceland, Islandia), Daniel Daly (KU Leuven, Belgia), Erlingur Jóhannsson,
Sigurbjörn Árni Arngrímsson (University of Iceland,
Islandia)

Warsztat II / Workshop II

10.00 – 10:10
Aktywność fizyczna młodzieży niedosłyszącej w wieku
gimnazjalnym / Physical activity of young people with
hearing impairments in junior high school
Eugeniusz Bolach, Bartosz Bolach, Mirosław Fic (AWF
Wrocław)

Warsztat III / Workshop III

10:10 – 10:20
Turystyka bez barier na starówkach Krakowa i Warszawy / Barrier – free tourism in the old towns of Krakow
and Warsaw
Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka
(AWF Warszawa)

Uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów (PBL)
w praktyce / Problem Based Learning (PBL) in practice
Dr. Raija Kuisma
25.10 godz. 9:30 – 11:30 (PSW, sala 55 / room 55)

Obecne trendy fizjoterapii w ortopedii. Zastosowanie
technik tkanek miękkich w leczeniu dysfunkcji mięśniowo-powięziowych / Current trends in orthopedic
physical therapy. Application of soft tissue technique in
treatment of myofascial dysfunction
mgr Jacek Mańka, mgr Grzegorz Balik
25.10 godz. 9:30 – 11:30 (WR, sala 58 / room 58)

10:20 – 10:30
Multimodal Training Intervention: An Approach to
Successful Aging / Wielowymiarowy trening - podejście
do pomyślnego starzenia się
Janus Fridrik Gudlaugsson, Erlingur Johannsson, Sigurbjorn A Arngrimsson (University of Iceland, Islandia), Vilmundur Gudnason, Thor Aspelund (Icelandic
Heart Association, Islandia), Tamara B. Harris (National
Institute of Aging, USA), Palmi V. Jonsson (Landspitali – University Hospital, Islandia), Anna S. Olafsdottir
(University of Iceland, Islandia)
10:30 – 10:40
Ocena aktywności fizycznej uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w Zwoleniu / Assessment of physical activity
of students of secondary school in Zwolen
Honorata Piasecka, Anna Cieślik, Andrzej Gryglewicz
(AWF Warszawa)
10:40 – 10:50
Analiza wpływu fizjoterapii na szybkość reakcji i równowagę u osób starszych – doniesienie wstępne / The
influence of physiotherapy on patients speed of the reaction and balance – preliminary report
Anna Olczak, Włodzisław Kuliński, Krzysztof Górecki
(Wojskowy Instytut Medyczny)
10:50 – 11:00
Wpływ trzymiesięcznego pobytu w mieszkaniu chronionym-treningowym na samodzielność osób z niepełnosprawnością ruchową / The influence of three months
stay in a protective-training flat on independence of physically disabled people
Zuzanna Gierlak (WUM Warszawa)
11:00 – 11:10
Wyzwania fizjoterapii w geriatrii / Challenges of geriatrics physiotherapy
Anna Szczygielska - Babich, Izabela Staszczak - Gawełda, Agnieszka Stopa, Grzegorz Puzio, Joanna Czesak,
Kinga Nowakowska, Marek Żak (AWF Kraków)
11:10 – 11:30
Dyskusja / Discussion

Sesja 5 / Session 5

Fizjoterapia neurologiczna i pediatryczna - nowe spojrzenie na rehabilitację / Neurological and pediatric
physiotherapy – a new look at rehabilitation
25.10 godz. 9:30 – 11:30 (WR, Sala wykładowa im. prof.
Andrzeja Seyfrieda, SW4 / Lecture hall of prof. Andrzej
Seyfried, SW 4)
9:30 – 10:00
Czy akupunktura może wspomagać zabiegi fizjoterapeutyczne? / Can acupuncture support physical therapy
procedures?
Marek Kowalczyk, Mirosław Mikicin (AWF Warszawa)
10:00 – 10:10
Ocena ruchów globalnych u dzieci urodzonych przedwcześnie / General movements quality in preterm infants
Jolanta Stępowska (AWF Warszawa), Katarzyna Rodzeń
(Centrum Rehabilitacji „MALUCH”)
10:10 – 10:20
Ruchy globalne - ocena jakości ruchu u niemowląt
w wieku 3-5 miesięcy / General movements- assessment
of quality of motor repertoire in infants at 3-5 month
Joanna Suchocka (AWF Warszawa)
10:20 – 10:30
Zastosowanie testu Test of Infant Motor Performance
w ocenie rozwoju ruchowego dzieci z zespołem Downa
/ Use of Test of Infant Motor Performance in assessment
of motor development of Down syndrome children
Anna Kloze (AWF Warszawa)
10:30 – 10:40
Osiągnięcie elementów rozwoju motorycznego dla 3.
miesiąca warunkuje, choć nie gwarantuje dalszego poprawnego rozwoju / Achieving motor development milestones at the age of three months may determine, but
does not guarantee, proper further development
Ewa Gajewska, Magdalena Sobieska (UM Poznań)
10:40 – 10:50
Wpływ asymetrii niemowlęcej i nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśni na wskaźniki POTSI, ATSI i hipermobilność stawów u dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym / The influence of postural asymmetry
and hypertonia or hipotonia in infants on POTSI, ATSI
and joint hipermobility in preschool age children
Anna Matlęga, Jolanta Stępowska, Krzysztof Graff
(AWF Warszawa)

10:50 – 11:00
Wzajemne ruchy obręczy miednicznej i barkowej w czasie cyklu chodu pacjentów po udarze mózgu w okresie
podostrym / Reciprocal movements of shoulder girdle
and pelvis girdle during gait in subacute stroke patients
Maciej Krawczyk (AWF Warszawa), Małgorzata Syczewska, Małgorzata Kalinowska, Ewa Szczerbik
(IPCZD Warszawa), Bartosz Morawski (AWF Warszawa)

10:00 – 10:10
Ocena skuteczności oddziaływania wybranych metod
fizykalnych na subiektywne i obiektywne objawy zespołu cieśni kanału nadgarstka / The evaluation of effectiveness of popular physical methods on subjective and
objective symptoms of carpal tunnel syndrome
Łukowicz Małgorzata (AWF Warszawa), Ciechanowska
Katarzyna (CM UMK Bydgoszcz)

11:00 – 11:10
Metodologia kliniczna autorskiego programu usprawniania z wykorzystaniem Terapii Ruchem Wymuszonym Koniecznością chorych po udarze mózgu / Methodology of Clinical rehabilitation program in post stoke
patients using Constraint Induced Movement Therapy
Marta Sidaway, Maciej Krawczyk (AWF Warszawa)

10:10 – 10:20
Metody hydrobalneologiczne w programie rehabilitacji
i w odnowie biologicznej / Balneological and hydrotherapeutic methods in rehabilitation and biological regeneration
Włodzisław Kuliński (Wojskowy Instytut Medyczny)

11:10 – 11:30
Dyskusja / Discussion
Sesja 6 / Session 6

Współczesna medycyna fizykalna i balneoklimatologia; Biomedyczne aspekty rehabilitacji / Contemporary
physical medicine and balneoclimatology; Biomedical
aspects of rehabilitation
25.10 godz. 9:30 – 11:30 (WR, sala 60 / room 60)
9:30 – 9:40
Trendy tematyczne prac doktorskich i magisterskich
w ciągu 30 lat istnienia pierwszego w Europie Wydziału
Rehabilitacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie / Trends thematic doctoral dissertations and master’s theses within 30 years of the
first in Europe Department of Rehabilitation at the Jozef
Pilsudski University of Physical Education in Warsaw
Kinga Żebrowska (AWF Warszawa)
9:40 – 9:50
Fizjoterapia u pacjentów leczonych z powodu mięsaków tkanek miękkich w obszarze uda / Physical therapy
for patients treated from soft tissues sarcoma in upper
leg area ( in thigh muscle)
Hanna Tchórzewska-Korba (AWF Warszawa), Patrycja
Strzelczyk (Centrum Onkologii w Warszawie)
9:50 – 10:00
Ocena skuteczności oddziaływania wybranych metod fizykalnych na parametry przewodnictwa nerwowego w nerwie
pośrodkowym zdrowym oraz uwięźniętym / Evaluation of influence of different physical methods on nerve conduction of
median nerve in healthy patients and in carpal tunnel syndrome
Katarzyna Ciechanowska (CM UMK Bydgoszcz), Małgorzata Łukowicz (AWF Warszawa)

10:20 – 10:30
Zastosowanie zabiegów fizykoterapeutycznych w traumatologii sportowej / The use of physiotherapy treatment in sports traumatology
Barbara Goraj-Szczypiorowska (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie), Agnieszka Kurach
(NZOZ Medica-Med.), Renata Skalska-Izdebska (Uniwersytet Rzeszowski)
10:30 – 10:40
Kriostymulacja w kinezyterapii dzieci autystycznych /
Cryostimulation in kinesitherapy of autistic children
Joanna Łuczak (CSK MSW Warszawa), Joanna Michalik
(WUM Warszawa)
10:40 – 10:50
Wpływ kinesiotapingu na zmianę ciepłoty wybranego
obszaru ciała w miejscu aplikacji - badanie pilotażowe /
The effect of kinesiotaping applications on the temperature
distribution at the site of application - preliminary report
Bartosz Słomka, Dorota Laskowska, Paweł Ruszczuk,
Janusz Sierdziński, Witold Rongies (WUM Warszawa)
10:50 – 11:00
Bielizna funkcjonalna w rehabilitacji sportowej i profilaktyce zdrowotnej / Functional underwear in sports
rehabilitation and health prevention
Włodzimierz Lewin (JJW, Konstancin Jeziorna)
11:00 – 11:10
Metoda nowoczesnej fotodiagnostyki i terapii fotodynamicznej - podstawy i aparatura / Modern photodynamic
diagnosis (PDD) and photodynamic therapy (PDT)- base
knowledge and equipment
Mirosław Kwaśny (Wojskowa Akademia Techniczna),
Tomasz Klepaczewski (WEROMED)

11:10 – 11:30
Dyskusja / Discussion
Przerwa kawowa / Coffee break
25.10 godz. 11:30 – 12:00 (PSW, sala B / room B)
Warsztat IV / Workshop IV

Konwergencja i kompleksowość metod stosowanych
w fizjoterapii neurologicznej / Convergence and comprehensiveness of methods applied in neurological physiotherapy
dr Agnieszka Stępień, dr Maciej Krawczyk
25.10 godz. 12:00 – 14:00 (WR, sala 59 / room 59)
Warsztat V / Workshop V

Najnowsze metody fizjoterapii w pediatrii / Newest
methods of physiotherapy in pediatrics
dr Anna Kloze, dr Jolanta Stępowska, dr Joanna Suchocka
25.10 godz. 12:00 – 14:00 (WR, sala 64 / room 64)
Sesja 7 / Session 7

Fizjoterapia w traumatologii sportowej i ortopedii /
Physiotherapy in sports traumatology and orthopedics
25.10 godz. 12:00 – 14:00 (WR, sala 60 / room 60)
12:00 – 12:10
Kontrola postawy u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego kręgosłupa lędźwiowego / Postural control in
patients with lumbar spinal canal stenosis
Aleksandra Truszczyńska (AWF Warszawa), Justyna
Drzał-Grabiec (Uniwersytet Rzeszowski), Zbigniew
Trzaskoma (AWF Warszawa), Kazimierz Rąpała (Społeczna Akademia Nauk Fizjoterapii)
12:10 – 12:20
Znaczenie analizy funkcjonalnej na bazie testu FMS i
działań prewencji urazowej w treningu motorycznym /
The role of functional analysis with using FMS Test and
prevention of injures in biathletes motor training
Paweł Niewiadomy, Katarzyna Szuścik, Tomasz Nowacki (ŚUM Katowice)
12:20 – 12:30
Zmiany tłuszczowe w mięśniach przykręgosłupowych
towarzyszące przepuklinie jądra miażdżystego odcinka
lędźwiowego kręgosłupa / Paraspinal muscles degeneration accompanying lumbar spine disc extrusion Aleksandra Truszczyńska, Bruno Krauze (AWF Warszawa),
Adam Tarnowski (Uniwersytet Warszawski)

12:30 – 12:40
Zastosowanie „Symulatora prawidłowej postawy ciała”
w kształtowaniu jednostce optymalnego wzorca posturalnego / The use of „Simulator of proper posture” in shaping individual optimal postural pattern and diagnostics
Katarzyna Efemberg, Agata Gil, Paweł Maria Muskała,
Ryszard Muskała (Gabinet Terapii Ruchowej Czermno,
UJK Kielce)
12:40 – 12:50
Terapia N.A.P. na schodach -usprawnianie neuro-ortopedyczne na poziomie aktywności / N.A.P. therapy on
the stairs- neuro-orthopedic treatment at activity level
Sylwia Mętel (AWF Kraków), Renata Horst (Institute for
Further Education for Medical Professions, Ingelheim,
Niemcy), Tomasz Maicki, Rafał Trąbka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
12:50 – 13:00
Fizjoprofilaktyka i edukacja według programu
„learn&move” w klasach I-III szkoły podstawowej /
Physioprophylaxis and education by the education by
the “Learn & Move” in class I-III primary school
Tomasz Iwański (AWF Warszawa)
13:00 – 13:10
Wykorzystanie testu Derbolowskiego w przywracaniu
względnej długości kończyn dolnych „Wyciągiem osiowo-skrętnym” / The use of Derbolowski’s test in restoring
the relative length of the lower limbs by “Axial torsion lift”
Katarzyna Efemberg, Agata Gil, Paweł Maria Muskała,
Ryszard Muskała (Gabinet Terapii Ruchowej Czermno,
UJK Kielce)
13:10 – 14:00
Dyskusja / Discussion
Sesja 8 / Session 8

Pielęgniarstwo w naukach o zdrowiu; Psychospołeczne i bioetyczne aspekty rehabilitacji; Terapia zajęciowa
w naukach o zdrowiu / Nursing in the health sciences;
Psychosocial and bioethical aspects of rehabilitation;
Occupational therapy in health sciences
25.10 godz. 12:00 – 14:00 (WR, Sala wykładowa im. prof.
Andrzeja Seyfrieda, SW 4 / Lecture hall of prof. Andrzej
Seyfried, SW 4)
12:00 – 12:10
Wielokierunkowy projekt wsparcia osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego: skutki psychospołeczne /
Multidirectional support project in people with spinal
cord injury: psychosocial effects
Tomasz Tasiemski (AWF Poznań)

12:10 – 12:20
Możliwości wykorzystania terapii EMDR w rehabilitacji / The possibilities of using EMDR in rehabilitation
Andrzej Gryglewicz (AWF Warszawa)
12:20 – 12:30
Medycyna Przyszłości: czego opieka zdrowotna może
nauczyć się od innych? / Future medicine: what health
care can learn from others?
Piotr Soszyński (Medicover Sp. z o.o.)
12:30 – 12:40
Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób
Cywilizacyjnych PoZdro pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego / National program
for prevention of diabetes and life-style related diseases
PoZdro under the auspices of Polish Society of Diabetology
Małgorzata Kiljańska (Medicover sp. z o.o.), Marcin Radziwiłł (Fundacja Medicover), Piotr Soszyński (Medicover sp. z o.o.)
12:40 – 12:50
Ocena poziomu wypalenia zawodowego w środowisku
pielęgniarek i lekarzy – badania porównawcze / The
evaluation of the burn –out syndrome level in the nurses
and doctors population – comparative research
Magdalena Śniegocka, Maciej Śniegocki, Małgorzata
Wojciechowska (AWF Warszawa)
12:50 – 13:00
Podstawowe problemy zdrowotne populacji pracowników w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem chorób
układu ruchu na podstawie danych pacjentów pod
opieką Medicover / Basic health problems of the population of workers in Poland, with a particular focus on
diseases of the musculoskeletal system based on data
from patients under the care of Medicover
Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, Piotr Soszyński (Medicover sp. z o.o.)
13:00 – 13:10
Adaptacja domowej łazienki do potrzeb osoby chorującej na stwardnienie rozsiane – projekt własny / Bathroom adaptation for the needs of person with Multiple
Sclerosis – author’s project
Jolanta Derbich (AWF Warszawa)
13:10 – 13:20
O potrzebie kształcenia terapeutow zajęciowych / New
perspectives in the training of occupational therapists
Andrzej Gryglewicz, Marianna Barlak (AWF Warszawa)

13:20 – 13:30
Poczucie koherencji i radzenie sobie ze stresem przez
młodych dorosłych z mózgowym porażeniem / Sense of
coherence and coping in young adults with cerebral palsy
Anna Dąbrowska-Zimakowska (AWF Warszawa)
13:30 – 14:00
Dyskusja / Dicussion
Zakończenie konferencji /Conference closing
25.10 godz. 14:15 – 14:30 (WR, Sala wykładowa im. prof.
Andrzeja Seyfrieda, SW. 4 / Lecture hall of prof. Andrzej Seyfried, SW 4)
Obiad / Lunch
25.10 godz.14:30 (PSW, sala B / room B)

