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INTRODUCTION

Szanowni Państwo,
On behalf of the Scientific Committee and organizer of International Multidisciplinary Conference,
titled ‘Rehabilitation Yesterday – Today – Tomorrow’, 19–20 October 2018, we have the pleasure of
inviting you to participate and present a lecture at the conference. This momentous scientific event
is organized in time to celebrate the 10th anniversary of the establishment of both the Department
and the Clinic of Rehabilitation at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
It will be held in historical venue – Hotel Krasicki in Lidzbark Warmiński, Poland.
Rehabilitation is a multidisciplinary specialty and over the last few decades it has progressed
rapidly. Whilst taking up the challenge of organizing this international scientific event we aim to
integrate experts among numerous fields of medicine, who are committed to improve the quality
of rehabilitation delivered. Invited lecturers from Poland, Europe, Israel, and the USA will present
up-to-date knowledge, own experiences and further development direction in spinal surgery,
neurosurgery, neurorehabilitation, and physiotherapy.

Association
of Development and Science

Organizing and Scientific Committee
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workshop / Warsztaty • 19.10.2018

 8.30–9.30

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,
Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji „Rehabilitacja Wczoraj – Dziś – Jutro” z okazji dziesięciolecia Katedry i Kliniki Rehabilitacji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która odbędzie się w dniach 19–20 października
2018 roku w historycznym obiekcie Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim.
Rehabilitacja jest dziedziną interdyscyplinarną i bardzo dynamicznie rozwijającą się w ostatnich
dziesięcioleciach. Podejmując wyzwanie zorganizowania wydarzenia naukowego o charakterze
międzynarodowym, mamy na celu integrację specjalistów z różnych dziedzin medycyny, których
praca przyczynia się do podnoszenia poziomu szeroko pojętej rehabilitacji. Zaproszeni wykładowcy
z Polski, Europy, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki przedstawią aktualną wiedzę,
własne doświadczenia oraz kierunki rozwoju spodyloortopedii, neurochirurgii, neurorehabilitacji
i fizjoterapii.
Państwa obecność, najwyższy merytoryczny poziom, wyjątkowe miejsce dawnego pałacu biskupów
warmińskich są gwarantami wyjątkowości naszego spotkania.

Stowarzyszenie RiN

Komitet Naukowy i Organizacyjny
Konferencji

PROGRAMME
19.10.2018 (FRIDAY)
8:00–10:00

REGISTRATION OF PARTICIPANTS

WORKSHOP
8:30–9:30
60 min
Kinetic control – modern motor control training in physiotherapy
	Krzysztof Kozioł, PhD; Michał Hadała, PhD; Grzegorz Kuzdro, PhD; FIZJO-SPORT Physiotherapy Center Rzeszow, Kinetic Control Poland; Kinetic Control Spain; FISIO-SPORTS Poland; FISIO-SPORTS Spain p. 17
The goals of treatment in rehabilitation using virtual reality technologies – Clinical use of virtual reality systems in
rehabilitation
	Riki Brown, BPT, MSc. PT; Arie Burstin, BPT, MSc. PT; Geriatric Rehabilitation Center Day Hospital, Petach,
Tikva, Israel p. 18
Practical application of the Fourier M2 robot in the therapy of a spastic arm
Jan Krawiec, MA; Marek Christ, MA; BardoMed, Kraków, Poland p. 19
10:00–10:30 OPENING CEREMONY
	M o d e r a t o r : Prof. Wojciech Maksymowicz, MD, PhD; Prof. Ireneusz M. Kowalski, MD, PhD
10 min

Ten years of Department and Clinic of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia
and Mazury in Olsztyn
	Prof. Ireneusz M. Kowalski, MD, PhD; Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum,
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland p. 23
20 min

speeches of invited guests

SESSION I

Neurosurgery and neurorehabilitation /Adult spondyloorthopedics
	M o d e r a t o r : Prof. Wojciech Maksymowicz, MD, PhD; Prof. Daniel Zarzycki, MD, PhD
10:30–11:00 Treatment of patients with severe disturbances of consciousness
30 min	Prof. Wojciech Maksymowicz, MD, PhD; Department of Neurology and Neurosurgery, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
11:00–11:30 Virtual reality for rehabilitation: from the darkness of prehistory (20 years ago)… to the bright future!
30 min	Riki Brown, BPT, MSc. PT; Arie Burstin, BPT, MSc. PT; Rehabilitation Center Day Hospital, Petach Tikva,
Israel p. 29
11:30–11:50 The importance of minimally invasive surgery
20 min	Prof. Wojciech Kloc, MD, PhD; Department of Psychology, Clinical Logopedia and Social Sciences in Medicine,
Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland; Department of Neurosurgery, Copernicus PL, Gdańsk, Poland p. 30
11:50–12:10 Orthopedic treatment of spinal deformities
20 min 	Prof. Daniel Zarzycki, MD, PhD; Orthopedic-Rehabilitation University Hospital, Collegium Medicum, Jagiellonian
University in Kraków, Zakopane, Poland p. 31
12:10–12:25 COFFEE BREAK
15 min
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SESSION II

Children spondyloorthopedics and rehabilitation
	M o de r a t o r : Prof. Ireneusz M. Kowalski, MD, PhD
12:25–12:55 Long-term outcomes scoliosis treatment
30 min	Ass. Prof. Noelle A. Larson, MD; Pediatric Orthopedics and Scoliosis, Orthopedic Surgery,
Mayo Clinic, USA p. 35
12:55–13:15 Preoperative halo-gravity traction for patients with severe spinal deformities
20 min	Paweł Grabala, MD; Trauma and Orthopaedics Department, Prof. dr Stanislaw Popowski Regional Specialized
Children’s Hospital in Olsztyn, Poland p. 36
13:15–13:35 Pre- and postoperative rehabilitation in spinal deformities
20 min	Prof. Ireneusz M. Kowalski, MD; PhD, Halina Protasiewicz-Fałdowska, PhD; Clinic and Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland p. 37
13:35–13:55 The optimization of scoliosis treatment using Chêneau brace – a brace prototype with specific pressure forces sensors
20 min	Katarzyna Zaborowska-Sapeta, MD, PhD; Tomasz Giżewski, MEng, PhD; Prof. Ireneusz M. Kowalski, MD, PhD;
Clinic and Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and
Mazury in Olsztyn, Poland; Faculty of Electromechanics and Computer Science, Lublin University of Technology,
Lublin, Poland p. 39
13:55–15:00 LUNCH
65 min

SESSION III

Vascular and surgical aspects in rehabilitation
	Mo de r a t o r : Prof. Edgaras Stankevičius, MD, PhD
15:00–15:20 Ultrasound and mechanical shock induced vascular relaxation
20 min	Silvijus Abramavičius, MD; Prof. Vytautas Ostaševičius; Prof. Vytautas Jūrėnas; Prof. Edgaras Stankevičius, MD,
PhD; Institute of Physiology and Pharmacology, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania; Institute of Mechatronics, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania p. 43
15:20–15:40 The determination of the safe operating regime for the waveguide wire
20 min 	Silvijus Abramavičius, MD; Jonas Navickas, PhD; Prof. Algimantas Bubulis; Mantas Venslauskas, PhD; Prof. Edgaras Stankevičius, MD, PhD; Institute of Physiology and Pharmacology, Lithuanian University of Health Sciences,
Kaunas, Lithuania Institute of Mechatronics Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania p. 44
15:40–16:00 Advances in surgical technology and technique require an increasing role for physiotherapy in the recovery of
20 min
patients undergoing urological surgery
	Dr Piotr M. Kowalski, MD; Dr Evita Scott; Mr Aaron Leiblich, PhD; Mr Ashok Bhuvanagiri; Urology Department,
Churchill Hospital, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, UK; Department of Obstetrics and
Gynaecology, New Cross Hospital, Royal Wolverhampton NHS Trust, Wolverhampton, UK; Urology Department,
Ysbyty Gwynedd Hospital, Betsi Cadwaladr University Health Board, Bangor, UK p. 45
16:00–16:15 COFFEE BREAK
15 min

SESSION IV

Neuroorthopedics and rehabilitation
	M o de r a t o r : Ass. Prof. Noelle A. Larson, MD
16:15–16:45 Management of children treatement with neuromuscular spinal deformieties
30 min	Ass. Prof. Noelle A. Larson, MD; Pediatric Orthopedic and Scoliosis, Orthopedic Surgery,
Mayo Clinic, USA p. 49
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16:45–17:05 The stem cell transplantation and rehabilitation
20 min 	Ass. Prof. Joanna Wojtkiewicz, DVM, PhD; Anna M. Kamelska-Sadowska, PhD; Prof. Ireneusz M. Kowalski,
MD, PhD; Department of Pathophysiology, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and
Mazury in Olsztyn, Poland; Clinic of Rehabilitation, Prof. dr Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s
Hospital in Olsztyn, Poland; Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University
of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland p. 50
17:05–17:25 Vibroacoustic therapy as an option to treat adolescents low back pain
20 min	Prof. Juozas Raistenskis, MD, PhD, Tomas Aukstikalnis, MD; Physical and Sports Medicine, Department of Rehabilitation, Vilnius University, Lithuania p. 51

20.10.2018 (SATURDAY)

SESSION V

Hand with spastic paresis in cerebral palsy
	M o d e r a t o r : Prof. Marek Jóźwiak, MD, PhD
9:00–9:05
Upper limb deformity in cerebral palsy
5 min	Prof. Marek Jóźwiak, MD, PhD; Department of Pediatric Orthopedics and Traumatology, Wiktor Dega’s Orthopaedic and Rehabilitation Clinical Hospital, Poznan University of Medical Sciences, Poland p. 55
9:05–9:25
Prognosis of the hand function and the type of brain injury in children with hemiparesis
20 min	Małgorzata Szmurło, MD, PhD; Ludwik’s Children’s Hospital in Cracow, Rehabilitation Center for Children, Radziszow, Poland p. 56
9:25–09:45 Optimal selection of therapeutic method in spastic upper limb
20 min	Roksana Malak, PhD; Department of Reumatology and Rehabilitation, Poznań University of Medical Sciences,
Poland p. 57
9:45–10:05 Interdysciplinary therapeutic sesions in spastic upper limb
20 min	Marta Banach, MD; Children’s Rehabilitation Department, Specialist Hospital in Kościerzyna,
Dzierżążno, Poland p. 58
10:05–10:25 The role of botulin toxin in the treatment of hand with spastic paresis in cerebral palsy
20 min	Marcin Bonikowski, MD, PhD; Masovian Centre for Neuropsychiatry, Zagórze, Poland p. 59
10:25–10:45 Orthopedic treatment of spastic upper limb deformity
20 min	Prof. Marek Jóźwiak, MD, PhD; Department of Pediatric Orthopedics and Traumatology, Wiktor Dega’s Orthopaedic and Rehabilitation Clinical Hospital, Poznan University of Medical Sciences, Poland p. 60
10:45–11:05 Summary in the discussion of the „Round Table”
20 min	Moderator: Prof. Marek Jóźwiak, MD, PhD
11:05–11:20 COFFEE BREAK
15 min

SESSION VI

Nutritional problems and rehabilitation of swallowing disorders in children with neurological disorders
	M o d e r a t o r : Ass. Prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta, MD, PhD
11:20–11:40 Dysphagia in children
20 min	Ass. Prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta, MD, PhD; Department of Clinical Pediatrics, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland; Clinic of Paediatry, Gastroenterology and Nutrition,
Prof. dr Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn, Poland p. 63
11:40–12:00 Feeding and swallowing disorders therapy in enterally fed children
20 min	Ewa Winnicka, PhD; Department of Gastroenterology, Hepatology, Feeding Disorders and Pediatrics, Children’s
Memorial Health Institute, Warszawa, Poland p. 64
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12:00–12:20 Gastrointestinal problems in children with neurological impairments
20 min	Ass. Prof. Ewa Toporowska-Kowalska, MD, PhD; Department of Pediatric Allergology, Gastroenterology and Nutrition, Medical University of Lodz, Poland p. 65
12:20–12:40 Consequences of disease related malnutrition in children
20 min	Ass. Prof. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, MD, PhD; Department and Clinic of Paediatrics, Gastroenterology,
Hepatology and Paediatric Nutrition, Faculty of Medicine, Medical University of Gdansk, Poland p. 67
12:40–12:55 COFFEE BREAK
15 min

SESSION VII

Physiotherapy
	M o de r a t o r : Jacek Durmała, MD, PhD, Wojciech Kiebzak, PhD
12:55–13:10 Spasticity as a clinical symptom of spinal cord injury in the physiotherapist’s practice
15 min	Agnieszka Stępień, PhD; Department of Rehabilitation in Paediatrics and Neurology, Faculty of Rehabilitation,
Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland p. 71
13:10–13:25 The effects of the neurokinesiological concept of rehabilitation
15 min
Wojciech Kiebzak, PhD; Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland;
Department of Physiotherapy, Świętokrzyskie Centre of Paediatrics Provincial Integrated Hospital, Kielce, Poland
p. 72
13:25–13:40 The use of scol-as method in lying and sitting positions in the therapy of children with low-grade scoliosis
15 min	Anna M. Kamelska-Sadowska, PhD; Clinic of Rehabilitation, Prof. dr Stanislaw Popowski Regional Specialized
Children’s Hospital in Olsztyn, Poland p. 73
13:40–13:55 Exercise efficiency of patients with idiopathic scoliosis
15 min
Jacek Durmała, MD, PhD; Clinic and Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Medical
University of Silesia in Katowice, Poland p. 75
13:55–14:10 Specific physiotherapy in the treatment of spinal deformities
15 min	Ass. Prof. Dariusz Czaprowski, PhD; Department of Physiotherapy, Józef Rusiecki University College, Olsztyn,
Poland; Centre of Body Posture, Olsztyn, Poland p. 76
14:10–14:25 Carbon nanostructures – perspectives and realities in bioengineering
15 min 	Tomasz Giżewski, MEng, PhD; Faculty of Electromechanics and Computer Science, Lublin University of Technology, Poland p. 78

VARIA
Application of whole-body vibrations in medicine and sports
	Prof. Robertas Lažauskas, MD, PhD; prof. Ireneusz M. Kowalski, MD, PhD; Ass. Prof. Joanna Wojtkiewicz, DVM,
PhD; Rimvydas Miliauskas, Md, PhD; Prof. Edgaras Stankevičius, MD, PhD; Institute of Physiology and Pharmacology, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania; Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland; Department of Pathophysiology, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland; Lithuanian
Physiological Society, Lithuania p. 81

PROGRAM
19.10.2018 (PIĄTEK)
8:00–10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

8:30–9:30
60 min

WARSZTATY

Kinetic control – nowoczesny trening kontroli motorycznej w fizjoterapii
	Krzysztof Kozioł, PhD; Michał Hadała, PhD; Grzegorz Kuzdro, PhD; FIZJO-SPORT Centrum Fizjoterapii, Rzeszów,
Kinetic Control Polska; Kinetic Control Hiszpania; FIZJO-SPORT Polska; FISIO-SPORTS Hiszpania s. 17
Cele leczenia w rehabilitacji z wykorzystaniem technik wirtualnej rzeczywistości – kliniczne zastosowanie systemów
wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji
	Riki Brown, BPT, MSc. PT; Arie Burstin, BPT, MSc. PT; Geriatric Rehabilitation Center Day Hospital,
Petach, Tikva, Israel s. 18
Praktyczne zastosowanie robota Fourier M2 w terapii ręki spastycznej
Jan Krawiec, Marek Christ; BardoMed, Kraków, Polska s. 19
10:00–10:30 UROCZYSTE OTWARCIE
	Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz; Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
10 min
Dziesięć lat Katedry i Kliniki Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
	Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski; Katedra Rehabilitacji, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska s. 23
20 min

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

SESJA I

Neurochirurgia i neurorehabilitacja / Spondyloortopedia dorosłych
P r z e w o d n i c z ą c y : Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki

10:30–11:00 Leczenie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami świadomości
30 min	Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz; Katedra i Klinika Neurologii i Neurochirurgii, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
11:00–11:30 Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji: z mroków prehistorii (20 lat temu)... do świetlanej przyszłości!
30 min	Riki Brown BPT, MSc. PT; Arie Burstin BPT, MSc. PT; Rehabilitation Center Day Hospital,
Petach Tikva, Israel s. 29
11:30–11:50 Znaczenie chirurgii małoinwazyjnej
20 min	Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc; Katedra Psychologii, Logopedii Klinicznej i Nauk Społecznych w Medycynie,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska; Oddział
Neurochirurgii, Copernicus PL, Gdańsk, Polska s. 30
11:50–12:10 Ortopedyczne leczenie deformacji kręgosłupa
20 min	Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki; Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny, Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński, Zakopane, Polska s. 31
12:10–12:25 PRZERWA KAWOWA
15 min
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SESJA II

Spondyloortopedia i rehabilitacja dzieci
P r z e w o d n i c z ą c y : Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski
12:25–12:55 Odległe wyniki leczenia skolioz idiopatycznych
30 min	Ass. Prof. Noelle A. Larson, MD; Pediatric Orthopedics and Scoliosis, Orthopedic Surgery,
Mayo Clinic, USA s. 35
12:55–13:15 Wyciąg halo w leczeniu ciężkich deformacji kręgosłupa
20 min
Lek. Paweł Grabala; Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof dr.
Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Polska s. 36
13:15–13:35 Rehabilitacja przed- i pooperacyjna w deformacjach kręgosłupa
20 min	Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski; dr n. med. Halina Protasiewicz-Fałdowska; Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska s. 37
13:35–13:55 Optymalizacja leczenia skolioz gorsetem Cheneau – prototyp gorsetu z czujnikami sił nacisku
20 min	Dr n. med. Katarzyna Zaborowska-Sapeta; dr n. inż. Tomasz Giżewski; prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski;
Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska; Politechnika Lubelska, Polska s. 39
13:55–15:00 LUNCH
65 min

SESJA III

Naczyniowe i chirurgiczne aspekty w rehabilitacji
P r z e w o d n i c z ą c y : Prof. Edgaras Stankevičius, MD, PhD
15:00–15:20 Ultradźwięki i mechaniczny wstrząs wywołujący relaks naczyniowy
20 min	Silvijus Abramavičius, MD; prof. Vytautas Ostaševičius; prof. Vytautas Jūrėnas; prof. Edgaras Stankevičius, MD,
PhD; Institute of Physiology and Pharmacology, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania; Institute of Mechatronics, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania s. 43
15:20–15:40 Determinacja reżimu oszczędnej operacji z użyciem wewnątrznaczyniowego cewnika
20 min	Silvijus Abramavičius, MD; Jonas Navickas, PhD; prof. Algimantas Bubulis; Mantas Venslauskas, PhD; prof. Edgaras Stankevičius, MD, PhD; Institute of Physiology and Pharmacology, Lithuanian University of Health Sciences,
Kaunas; Lithuania Institute of Mechatronics, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania s. 44
15:40–16:00 Postępy w technologii i technice chirurgicznej wymagające wzrastającej roli fizjoterapii w powrocie do zdrowia
20 min
pacjentów poddanych urologicznym operacjom
	Dr Piotr M. Kowalski, MD; dr Evita Scott; Aaron Leiblich, PhD; Ashok Bhuvanagiri; Urology Department, Churchill Hospital, Oxford University Hospitals; NHS Foundation Trust, Oxford, UK; Department of Obstetrics and
Gynaecology, New Cross Hospital, Royal Wolverhampton NHS Trust, Wolverhampton, UK; Urology Department,
Ysbyty Gwynedd Hospital, Betsi Cadwaladr University Health Board, Bangor, UK s. 45
16:00–16:15 PRZERWA KAWOWA
15 min

SESJA IV

Neuroortopedia i rehabilitacja
P r z e w o d n i c z ą c a : Ass. Prof. Noelle A. Larson, MD
16:15–16:45 Strategia leczenia dzieci z deformacjami neurogennymi kręgosłupa
30 min	Ass. Prof. Noelle A. Larson, MD; Pediatric Orthopedics and Scoliosis, Orthopedic Surgery
Mayo Clinic, USA s. 49
16:45–17:05 Przeszczep komórek macierzystych a neurorehabilitacja
20 min	Prof. nadzw. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz; dr biol, dr n.k.f. Anna M. Kamelska-Sadowska, Ireneusz M.
Kowalski; Katedra Patofizjologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska;
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Klinika Rehabilitacji, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Polska; Katedra Rehabilitacji, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie s. 50
17:05–17:25 Terapia wibroakustyczna jako opcja leczenia w okresie dojrzewania bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
20 min 	Prof. Juozas Raistenskis, MD, PhD; Tomas Aukstikalnis, MD; Physical and Sports Medicine, Department of Rehabilitation, Vilnius University, Lithuania s. 51

20.10.2018 (SOBOTA)
SESJA V

Ręka spastyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym
Pr ze w o d n i c z ą c y : Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
9:00–9:05
Ręka spastyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym
5 min	Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak; Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Polska s. 55
9:05–9:25
Prognozowanie funkcji ręki a typ uszkodzenia mózgu u dzieci z postacią połowiczą mpd
20 min	Dr n. med. Małgorzata Szmurło; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie,
Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci, Radziszów, Polska s. 56
9:25–9:45
Dobór optymalnej metody terapeutycznej w spastycznej kończynie górnej
20 min	Dr Roksana Malak; Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu, Polska s. 57
9:45–10:05
20 min

Interdyscyplinarne sesje terapeutyczne spastycznej kończyny górnej
Lek. Marta Banach; Oddział Rehabilitacji Dziecięcej, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie,
Dzierżążno, Polska s. 58

10:05–10:25 Rola toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności kończyny górnej w mózgowym porażeniu dziecięcym
20 min	Dr n. med. Marcin Bonikowski; Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze, Polska s. 59
10:25–10:45 Leczenie ortopedyczne ręki spastycznej
20 min	Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak; Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska s. 60
10:45–11:05 Podsumowanie w dyskusji „okrągłego stołu”
20 min	P r z e w o d n i c z ą c y : Prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak
11:05–11:20 PRZERWA KAWOWA
15 min

SESJA VI

Problemy żywieniowe i rehabilitacja zaburzeń połykania u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
Pr ze w o d n i c z ą c a : Prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta
11:20–11:40 Zaburzenia połykania u dzieci
20 min	Prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta; Katedra Pediatrii Klinicznej, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska; Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Polska s. 63
11:40–12:00 Terapia zaburzeń karmienia i połykania u dzieci karmionych enteralnie
20 min	Dr Ewa Winnicka; Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii,
Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Polska s. 64
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12:00–12:20 Przewód pokarmowy w zaburzeniach neurologicznych u dzieci
20 min	Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska; Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska s. 65
12:20–12:40 Powikłania niedożywienia w chorobach przewlekłych u dzieci
20 min	Prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz; Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci, Gdański Uniwersytet Medyczny, Polska s. 67
12:40–12:55 PRZERWA KAWOWA
15 min

SESJA VII

Fizjoterapia
P r z e w o d n i c z ą c y : Dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr Wojciech Kiebzak
12:55–13:10 Spastyczność jako objaw kliniczny uszkodzenia rdzenia kręgowego w praktyce fizjoterapeuty
(15 min) 	Dr Agnieszka Stępień; Zakład Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii, Wydział Rehabilitacji, Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie, Polska s. 71
13:10–13:25 Efekty neurokinezjologicznej koncepcji rehabilitacji
(15 min)	Dr Wojciech Kiebzak; Katedra Fizjoterapii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska; Dział Fizjoterapii, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii, Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach, Polska s. 72
13:25–13:40 Zastosowanie metody scol-as w pozycjach leżącej i siedzącej w terapii dzieci z niskostopniową skoliozą
(15 min)	Dr n. biol., dr n. kf. Malwina Kamelska-Sadowska; Klinika Rehabilitacji, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, Polska s. 73
13:40–13:55 Wydolność fizyczna chorych ze skoliozą idiopatyczną
(15 min)	Dr hab. n. med. Jacek Durmała; Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska s. 75
13:55–14:10 Specyficzna fizjoterapia w leczeniu deformacji kręgosłupa
(15 min) 	Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. OSW; Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego im. J. Rusieckiego w Olsztynie, Olsztyn, Polska; Centrum Postawy Ciała, Olsztyn, Polska s. 76
14:10–14:25 Nanostruktury węglowe – perspektywy i realia w bioinżynierii
(15 min) 	Dr inż. Tomasz Giżewski; Wydział Elektromechaniki i Informatyki, Politechnika Lubelska, Polska s. 78

VARIA
Application of whole-body vibrations in medicine and sports
	Prof. Robertas Lažauskas, MD, PhD; prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski; Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Joanna Wojtkiewicz; Rimvydas Miliauskas, MD, PhD; Prof. Edgaras Stankevičius, MD, PhD; Institute of Physiology
and Pharmacology, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania; Katedra i Klinika Rehabilitacji,
Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska; Katedra Patofizjologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska; Lithuanian Physiological Society,
Lithuania s. 81
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Kinetic Control – modern motor control training
in physiotherapy

Kinetic Control – nowoczesny trening kontroli motorycznej w fizjoterapii
Krzysztof Kozioł1, Michał Hadała2, Grzegorz Kuzdro2
1
2

FIZJO-SPORT Physiotherapy Center Rzeszow, Kinetic Control Poland
FIZJO-SPORT Physiotherapy Center Rzeszow, FIZJO-SPORT Poland, FISIO-SPORTS Spain, Kinetic Control Poland/Spain

Keywords: movement dysfunction, the evaluation of the organ of motion, motor control training, kinetic control, motor control,
reeducation
Słowa kluczowe: dysfunkcja ruchu, ocena narządu ruchu, trening kontroli motorycznej, Kinetic Control, reedukacja, kontrola
motoryczna

Aim: The evaluation of the organ of motion within the lumbar spine. The paper proposes an exemplary method for
the therapeutic treatment designed to reeducate the motor-control based on the Kinetic Control concept.
Materials and methods: A patient with the lumbar spine pain ailments has been assessed. The evaluation was based
on the observation, estimation and the analysis of the patient in order to verify movement patterns. Then, tests based
on the Kinetic Control concept were performed to identify any movement dysfunction.
Results and discussion: The precise functional diagnostics can identify any faulty movement patterns.
Conclusions: Despite the lack of pain in patients performing everyday activities, there are very common movement
dysfunctions, which consequently lead to pain and pathology within the organ of motion. At the same time, by properly planned training of motor control, we are able to recreate the correct movement pattern.

Cel: Ocena narządu ruchu w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. W pracy zaproponowano przykładowy sposób postępowania terapeutycznego mający na celu reedukację kontroli motorycznej w oparciu o koncepcję Kinetic Control.
Funkcjonalny podział mięśni według Kinetic Control w diagnostyce i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie braku kontroli wyprostu kręgosłupa lędźwiowego
Materiał i metody: Ocenie został poddany pacjent z dolegliwościami bólowymi w obrębie kręgosłupa lędźwiowego. Diagnostyka polegała na obserwacji, ocenie i analizie pacjenta w celu zweryfikowania wzorców ruchowych. Wykonane zostały testy w oparciu o koncepcję Kinetic Control w celu zidentyfikowania dysfunkcji ruchu.
Wyniki i ich omówienie: Dokładna diagnostyka funkcjonalna pozwala na znalezienie błędnych strategii ruchowych.
Wnioski:. Pomimo braku dolegliwości bólowych w czasie codziennie wykonywanych czynności bardzo często występują dysfunkcje ruchowe, które w konsekwencji prowadzą do powstania bólu i patologii w obrębie narządzie ruchu.
Dzięki prawidłowo zaplanowanym treningom kontroli motorycznej jesteśmy w stanie odtworzyć prawidłowy wzorzec
ruchowy.

Corresponding
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The goals of treatment in rehabilitation using Virtual Reality
technologies – Clinical use of Virtual Reality Systems in
Rehabilitation

Cele leczenia w rehabilitacji z wykorzystaniem technologii wirtualnej
rzeczywistości – Kliniczne zastosowanie systemów wirtualnej
rzeczywistości w rehabilitacji
Riki Brown, Arie Burstin
Beit Rivka Geriatric Rehabilitation Center, Israel
Keywords: rehabilitation in virtual reality, SeeMe VR System, Vast Rehab System
Słowa kluczowe: rehabilitacja w wirtualnej rzeczywistości, system SeeMe VR, system Vast Rehab

Virtual reality (VR) is a novel technology used today in diverse fields of medicine. This workshop will focus on VR
use in physical, cognitive and perceptual rehabilitation, adapted physical training aimed to improve fitness, balance
and functional daily activities in various patients populations.
This is a mini workshop including active demonstrations and videotaped treatments. The program is suitable to movement scientists and rehabilitation professionals, physiatrists, physical and occupational therapists.
SeeMe VR System and Vast Rehab System will be used to demonstrate different evaluation strategies including
posturography, ROM, multidirectional reach, LOS (limit of stability), etc, and also therapeutic training of cognitive,
perceptual, motor and equilibrium problems using ‘game-like’ VR applications.
We will summarize the workshop bringing up to date clinical research demonstrating the utility of VR for evaluation
and treatment of different conditions.
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Practical application of the Fourier M2 robot in the therapy of
a spastic arm
Praktyczne zastosowanie robota Fourier M2 w terapii ręki spastycznej
Jan Krawiec, Marek Christ
BardoMed, Kraków, Poland
Keywords: spastic arm, Fourier M2 robot, therapy
Słowa kluczowe: ręka spastyczna, robot Fourier M2, terapia
Podczas warsztatów fizjoterapeuta, specjalista ds. neurorehabilitacji Jasiek Krawiec poruszy następujące zagadnienia:
1. Co się dzieje w stawach przy spastyczności kończyny górnej?
2. Zaburzenia czucia – które stymulować priorytetowo?
3. Mobilność a stabilność – co bardziej potrzebne?
4. Alignment and linearity – dlaczego osiowość i liniowość są tak niezbędne?
5. Jaką rolę pełni ustawienie pozycji wyjściowej do pracy kończyny górnej?
6. Dlaczego łańcuch zamknięty jest tak cennym narzędziem terapeutycznym?
7. Możliwości nowoczesnej robotyki fizjoterapii. Torowanie ruchu, wspomaganie ruchu, ruch aktywny.
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ten years of department and clinic of rehabilitation
school of medicine collegium medicum
university of warmia and mazury in olsztyn

dziesięć lat katedry i kliniki rehabilitacji collegium medicum uniwersytetu
warmińsko-mazurskiego w olsztynie
Ireneusz M. Kowalski
Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

The Department of Rehabilitation was established by the decision of the Faculty of Medical Sciences and Senate of the
University of Warmia and Mazury in Olsztyn – Resolution No. 17 of 16 June 2008. Within its organizational structure
a Rehabilitation Clinic has been established with a Rehabilitation Outpatient Clinic.
The Department deals with the education of students in the field of medical rehabilitation and the implementation of
other medical subjects in the fields of medicine, nursing, medical rescue and nutrition.
The Rehabilitation Clinic provides services in the field of orthopedic and neurological rehabilitation in the stationary,
day-stay and outpatient clinics.
• Grants
– 2017–2016 Currently, as part of the statutory research of Faculty of Medical Sciences UWM in Olsztyn, a project is underway: Research on autonomous collection system and analysis of pressure data exerted by Cheneau orthopedic brace.
– 2016 As part of the statutory research of Faculty of Medical Sciences UWM in Olsztyn, a project was underway:
Analysis of developmental resources of children during early childhood.
– 2014–2011 Grant founded by Ministry of Science and Higher Education No. N N518 288940 Comparison of the
aplication of advanced and traditional methods of posture assessment and motion system function in the diagnosis,
monitoring and evaluation of the effectiveness of kyphotic spine deformation therapy.
– 2012–2009 Grant founded by Ministry of Science and Higher Education No. N N518 413036 The use of modern
measuring and therapeutic devices for the clinical and anthropometric evaluation of postural disorders of children and
adolescents with particular regard to idiopathic scoliosis and the analysis of the effectiveness of its treatment methods.
– 2009–2007 Grant founded by Ministry of Science and Higher Education N518 037 32/2715 Analysis of the effect
of muscle electrostimulation on spinal curvature correction in experimental study.
– 2006–2003 Grant founded by KBN No. 4T11E009 25 Experimental and clinical evaluation of electrostimulation of
the muscles as an adjunctive therapy for the treatment of low-grade idiopathic scoliosis.
• European Projects
– 2012–2011 European Union Project under the European Social Fund nr. POKL.09.01.02-28-029 / 10-00. Man – the
best investment. Educational opportunity for children with disabilities.
– 2010–2009 Financial Mechanism of the European Economic Area, Cross-Border and Interregional Cross-Border
Funds FMG/III/129/09. Quality management in health care.
– 2009–2007 EU-Russia Cooperation Programme (Tacis) no. 2007/132-594. The establishment of international rehabilitation center for 7–14 year-old children with disabilities.
Head of Rehabilitation Department and his assistents are members of Editorial Boards of medical journal as Polish Annals
of Medicine, Journal of Elementology, Ogólnopolski Informator Osób Niepełnosprawnych, The Journal of Spine Surgery,
Polish Journal of Rehabilitation Research, Pediatric Dimensions (PD)/USA, SRL Pediatrics & Neonatal Care Journal/USA.
Our staff have participated in practices and trainings in different medical centries in countries as USA, United Kingdom, Germany, Netherlands, Lithuania, Mexico, Denmark and Italy.
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Katedra i Klinika Rehabilitacji jest ośrodkiem akademickim, który w strukturach Wydziału Lekarskiego Collegium
Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie znajduje swoje miejsce od 2008 roku. Od 1 lipca 2012
roku Katedra i Klinika Rehabilitacji ma swoją siedzibę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Celem powołania Katedry Rehabilitacji było stworzenie bazy dla działalności naukowej, badawczej, a także
dydaktycznej w zakresie rehabilitacji medycznej.
W czasie 10 lat jednostka zrealizowała:
• granty naukowe:
–	Projekt realizowany w latach 2017–2016 w ramach przyznanych środków statutowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt. Badania autonomicznym systemem kolekcji i analizy danych sił nacisku wywieranych
przez gorset ortopedyczny typu Cheneau.
–	Projekt realizowany w roku 2016 w ramach przyznanych środków statutowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt. Analiza zasobów rozwojowych dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa.
–	MNiSzW nr N N518 288940 w latach 2011–2014 pt. Porównanie przydatności zaawansowanych oraz tradycyjnych metod oceny postawy i funkcji układu ruchu w diagnostyce, monitorowaniu i ocenie skuteczności terapii
deformacji kyfotycznych kręgosłupa.
–	MNiSzW nr N518 413036 w latach 2009–2012 pt. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych oraz terapeutycznych do klinicznej i antropometrycznej oceny zaburzeń postawy ciała dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem skoliozy idiopatycznej oraz analizy skuteczności metod jej leczenia.
–	MNiSzW nr N518 037 32/2715 w latach 2007–2009 pt. Analiza wpływu elektrostymulacji mięśni na korekcję
skrzywienia kręgosłupa w badaniu doświadczalnym.
–	KBN nr 4T11E009 25 w latach 2003–2006 pt. Ocena doświadczalna i kliniczna elektrostymulacji mięśni jako terapii
wspomagającej w leczeniu niskostopniowej skoliozy idiopatycznej.
• projekty w ramach Unii Europejskiej:
–	EU–Russia Cooperation Programme (Tacis) nr. 2007/132-594 w latach 2007–2009 pt. The establishment of international rehabilitation center for 7–14-year-old children with disabilities.
–	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych nr FMG/III/129/09 w latach 2009–2010 pt. Zarządzanie jakością w służbie zdrowia.
–	Projekt Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-28-029/10-00 w latach 2011–2012 pt. Człowiek – najlepsza inwestycja. Szansa edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych.
Kierunki badań naukowych podejmowanych przez 10 lat istnienia Katedry i Kliniki Rehabilitacji obejmowały:
1. Wprowadzenie nowej – skróconej metody LESS (boczna elektryczna powierzchniowa stymulacja) do leczenia
skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży.
2. Wywołanie eksperymentalnej skoliozy u królików metodą LESS stosowaną w leczeniu skoliozy idiopatycznej dzieci i młodzieży oraz jej doświadczalna korekcja.
3.	Opracowanie modyfikacji kinezyterapii w leczeniu skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży.
4.	Opracowanie schematu rehabilitacji w leczeniu kompresyjnych złamań kręgosłupa w wieku rozwojowym.
5.	Opracowania zasad rehabilitacji szpitalnej w wieku rozwojowym.
6.	Przygotowanie analizy przydatności nowoczesnych i tradycyjnych urządzeń pomiarowych w diagnostyce i ocenie
skuteczności leczenia zachowawczego deformacji kręgosłupa.
7.	Prace środowiskowe i dotyczące żywienia.
8.	Prace elektrochemiczne i elektrotechniczne w medycynie.
Jednostka realizowała także podyplomowe, obowiązkowe, ogólnopolskie kursy dla lekarzy w zakresie rehabilitacji
pulmonologicznej, w ramach programu specjalizacji z rehabilitacji medycznej w kooperacji z Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego (CMKP).
Klinika Rehabilitacji jest największym ośrodkiem kształcącym kadrę medyczną w województwie warmińsko-mazurskim: posiada 6 miejsc akredytacyjnych w rehabilitacji medycznej oraz 4 miejsca akredytacyjne w fizjoterapii.
Klinika Rehabilitacji świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej, w trybie stacjonarnym
oraz dziennym i ambulatoryjnym, na łącznej powierzchni użytkowej 2800 m2, włącznie z Działem Rehabilitacji,
Poradniami Wad Postawy i Rehabilitacji, a także współpracującymi ośrodkami rehabilitacji mowy, słuchu, wzroku
i psychologii.
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Klinika Rehabilitacji zapewnia rehabilitację schorzeń:
– neurologicznych i neurochirurgicznych: stany po udarach mózgu, po operacjach OUN,
– po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego, z uszkodzeniami splotów nerwowych i nerwów obwodowych, dyskopatie przed i po leczeniu operacyjnym oraz leczone zachowawczo, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, przepukliny oponowo-mózgowe, niedowłady kończyn,
– ortopedycznych: stany po urazach narządu ruchu, po wszczepionych endoprotezach stawów obwodowych oraz
innych operacjach ortopedycznych, stany przed- i pooperacyjne skrzywień kręgosłupa i deformacji wrodzonych
kręgosłupa oraz kończyn,
– chirurgicznych: stany po amputacji kończyn, stany po oparzeniach, stany po operacjach przeszczepów skóry i układu dynamicznego narządu ruchu, deformacji klatki piersiowej, stany po operacjach naczyniowych,
– reumatologicznych: stany podostre upośledzające funkcje narządu ruchu, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa
oraz stawów obwodowych, choroby reumatologiczne.
Prowadzone są zabiegi fizjoterapeutyczne w zakresie:
– kinezyterapii: obejmują różnorodne formy terapii w zakresie zajęć indywidualnych i zespołowych (stosowane są
m.in. metody NDT, Bobath, Vojty, relaksacja poizometryczna, biofeedback, SI, PNF, McKenzie; dysponuje dużą salą
gimnastyczną oraz stanowiskami do ćwiczeń indywidualnych),
– masażu: klasycznego i limfatycznego,
– fizykoterapii: elektrolecznictwo, galwanizacja, jontoforeza, diadynamik, prądy interferencyjne, prądy bodźcowe
TENS, elektrostymulacja, tonoliza, leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej i niskiej częstotliwości, ultradźwięki, fonofereza, światłolecznictwo, naświetlanie promieniami podczerwonymi i ultrafioletowymi, laseroterapia,
światło spolaryzowane, ciepłolecznictwo, fango, hydrocolator, krioterapia, zabiegi za pomocą zimnego powietrza,
– hydroterapii: obejmują masaże podwodne, wirowe całkowite i częściowe kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia
w tanku Hubbarda.
Klinika Rehabilitacji zapewnia specjalistyczną współpracę lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek z psychologami klinicznymi, surdologopedami, neurologopedami, terapeutami zajęciowymi, pedagogami specjalnymi, technikami ortopedycznymi i pracownikami socjalnymi oraz z pełną bazą diagnostyczną i laboratoryjną szpitala.
W Katedrze Rehabilitacji przeprowadzono 2 dysertacje doktorskie, kolejne 2 doktoraty są w trakcie realizacji; recenzowano 15 dysertacji doktorskich, w tym 2 zagraniczne. Pracownicy Katedry są członkami zespołów redakcyjnych
polskich i zagranicznych czasopism medycznych, w tym: Polish Annals of Medicine, Journal of Elementology, Ogólnopolski Informator Osób Niepełnosprawnych, The Journal of Spine Surgery, Polish Journal of Rehabilitation Research,
Pediatric Dimensions (PD)/USA, SRL Pediatrics & Neonatal Care Journal/USA.
Kadra Katedry i Kliniki Rehabilitacji współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, Polską Komisją Akredytacyjną, Konferencją Rektorów Uczelni Medycznych, Narodową Radą Rehabilitacji, Fundacją Promyk Słońca i Stowarzyszeniem
Rozwój i Nauka.
Przedstawiciele Katedry należą do licznych struktur i organizacji uczelnianych, Senatu, komisji senackich i wydziałowych oraz towarzystw naukowych.
Pracownicy Katedry i Kliniki Rehabilitacji uczestniczyli w stażach naukowych w ośrodkach medycznych w USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Litwy, Meksyku, Danii i Włoch oraz w 17 sympozjach zagranicznych.
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Virtual Reality for rehabilitation: from the darkness
of prehistory (20 years ago)… to the bright future!

wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji: z mroków prehistorii (20 lat
temu)... do świetlanej przyszłości!
Arie Burstin, Riki Brown
Beit Rivka Geriatric Rehabilitation Center, Israel
Keywords: virtual reality, VR technologies, rehabilitation therapy
Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, technologie VR, rehabilitacja

Introduction: Virtual reality (VR) is a technology utilizing virtual and adaptable worlds, created by sophisticated computer systems with improved graphic capability (hardware) and interactive software allowing one to interact ‘naturally’
with the virtual environment.
It is well known that together with therapists and doctor’s capability, the most influencing factors in rehabilitation outcomes are frequency and intensity of the treatment. Unfortunately, rehabilitation therapy tasks are repetitive by nature
and achieving the recommended doses of therapy can be ‘boring,’ distracting and reducing motivation, compliance
and efficacy. In VR technologies individuals find themselves in a pleasant, challenging, motivating and ‘inviting’ functional environment, thus tending to forget their limitations or disability. VR encourages them to reach their goals which
are difficult to achieve in any other treatment setting.
Aim: To bring the trends and progress of VR technologies and therapeutic algorithms in rehabilitation, from cheap ‘on
the shelf’ video game consoles to expensive and sophisticated systems.
Discussion: To improve therapy outcomes, doctors and therapists have to implement new technologies based on
evidence and best clinical practice. The therapists, as pioneers in the field of VR, are required to maneuver and plan
treatments using different systems, and be aware of the advantages and the opportunities, offered by the different
technologies and devices. The common practice has to be, as always, somewhere in between the ‘non adaptable’
video game consoles and the most expensive and sophisticated professional systems.
Conclusions: Using VR, the interactive experience is perceived by both therapist and patient as positive, motivating
and adapted for personal needs. One of the reasons is because the patient can achieve the therapeutic recommended
dose without feeling fatigued or bored. The therapeutic intervention is delivered in a functional and challenging environment without the risk and cost of moving the patient into the ‘real world.’
We estimate that in the near future, VR technology complemented by telerehabilitation will be widely used.
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The importance of minimally invasive spine surgery
Znaczenie chirurgii małoinwazyjnej
Wojciech Kloc
Department of Psychology, Clinical Logopedia and Social Sciences in Medicine, Faculty of Health Sciences, Collegium Medicum,
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Department of Neurosurgery, Copernicus PL, Gdańsk, Poland
Keywords: minimally invasive spine surgery, MISS, spine diseasess
Słowa kluczowe: chirurgia małoinwazyjna kręgosłupa, MISS, schorzenia kręgosłupa

Treatment of spine diseases is long-lasting. It should be comprehensive and interdisciplinary. It requires patience. The
human spine, as the central axis of the body, has the task of dynamic and static functions, and the stability of the spine
is due to the system of ligaments and muscular system. Every spine surgeon should strive to maintain precision and
diligence in operating with due care for tissues and to eliminate unnecessary trauma to structures involved in repair
processes. Surgery belongs to the final forms of treatment. Minimally invasive spinal surgery (MISS) is a young field.
Its advantages are: reduction of surgical trauma, tissue edema, size of bleeding, shortening the patient’s stay in the
hospital, faster rehabilitation and return to normal life.
Modern diagnostics: CT, MRI, neurophysiology, etc. allow very precise localization of the cause and nature of the disease.
This forces surgeons to continue their studies using a microscope, an endoscope, modern precision surgical instruments
and operating under the control of intraoperative radiology and neurophysiology. We need to answer the question of
whether the majority of spinal surgery techniques require a first stage of hemilaminotomy or laminotomy. What is the
role of foraminotomy, microdiscectomy, percutaneous nukeoplasty, interspinous stabilization and various techniques of
cervical, thoracic and lumbar spine stabilization? How modern techniques affect the results of treatment and rehabilitation opportunities? How to ensure the proper mechanical and support function and how to prevent the instability of
the spine. Proper rehabilitation before and after minimally invasive surgery is crucial for the long-term results of surgical
operations. A better understanding of the problems of patients undergoing surgical treatment of the spine and better
cooperation between specialists dealing with spine disorders allows comprehensive solving of back pain.

Leczenie schorzeń kręgosłupa jest długotrwałe. Powinno być kompleksowe oraz interdyscyplinarne. Wymaga cierpliwości. Kręgosłup człowieka, jako centralna oś ciała, pełni funkcje dynamiczne i statyczne, a swą stabilność zawdzięcza układom więzadeł i mięśni. Dążeniem każdego chirurga kręgosłupa powinno być zachowanie precyzji i staranności w operowaniu, z zachowaniem należytej dbalości o tkanki oraz wykluczenie zbędnego uszkodzenia struktur zaangażowanych
w procesy naprawy. Zabieg chirurgiczny należy do ostatecznych form leczenia. Chirurgia małoinwazyjna kręgosłupa jest
młodą dziedziną. Jej zaletami są: zmniejszenie urazu operacyjnego, obrzęku tkanek, wielkości krwawienia, skrócenie
czasu pobytu pacjenta w szpitalu, szybsza rehabilitacja i powrót do normalnego życia.
Nowoczesna diagnostyka: TK, MRI, neurofizjologia itp. pozwalają na bardzo precyzyjne zlokalizowanie przyczyny
i charakteru schorzenia. Zmusza to chirurgów do dalszych badań z użyciem mikroskopu, endoskopu, nowoczesnych
precyzyjnych narzędzi chirurgicznych oraz operowania pod kontrolą śródoperacyjnej radiologii i neurofizjologii. Musimy odpowiedzieć na pytanie, czy większość technik chirurgii kręgosłupa wymaga wykonania w pierwszym etapie
hemilaminotomii lub laminotomii. Jaka jest rola foraminotomii, mikrodyskoidectomii, przezskórnej nukeoplastyki,
stabilizacji międzywyrostkowej oraz różnych technik stabilizacji kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego?
Jak nowoczesne techniki wpływają na wyniki leczenia i możliwości rehabilitacji? Jak zapewnić właściwą funkcję mechaniczną i podtrzymującą oraz jak zapobiegać niestabilności kręgosłupa. Właściwa rehabilitacja przed i po operacji
małoinwazyjnej kręgosłupa ma kluczowe znaczenie dla długofalowych rezultatów działań chirurgicznych. Lepsze
zrozumienie problemów chorych poddanych leczeniu operacyjnemu kręgosłupa oraz lepsza współpraca między specjalistami zajmującymi się schorzeniami kręgosłupa pozwala na kompleksowe rozwiązywanie bólów krzyża.
Correspondence to: wojciech.kloc@uwm.edu.pl; wojciechkloc@poczta.onet.pl (Wojciech Kloc)
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Orthopedic treatment of spinal deformities
Ortopedyczne leczenie deformacji kręgosłupa
Daniel Zarzycki
Department of Orthopedic, Orthopedic-Rehabilitation University Hospital, Collegium Medicum, Jagiellonian University in Kraków, Zakopane, Poland
Keywords: spine deformities, orthopedic treatment, surgical treatment, conservative management
Słowa kluczowe: deformacje kręgosłupa, leczenie operacyjne, leczenie zachowawcze

Deformacje kręgosłupa towarzyszą człowiekowi przez cały okres jego życia. Możemy je podzielić na trzy grupy:
1) deformacje u dzieci (0–10 rok życia),
2) deformacje u młodzieży (11–18 rok życia),
3) deformacje u dorosłych (19 rok życia i powyżej).
Najczęstsze deformacje kręgosłupa u dzieci to wrodzone skrzywienia kręgosłupa, wczesnodziecięce i dziecięce skrzywienia kręgosłupa, deformacje u chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową oraz atrofia rdzeniowa, dystrofia mięśniowa, mpd, zespół Turnera i wiele innych. Część wspomnianych schorzeń leczymy zachowawczo, lecz w znakomitej większości podlegają leczeniu operacyjnemu.
Wśród młodzieży najczęstszą deformacją są młodzieńcze skrzywienia idiopatyczne i choroba Scheuermanna. Leczenie tych schorzeń jest zarówno zachowawcze (gorsety), jak i operacyjne. Stosowane są różne techniki operacyjne,
w zależności od przypadku.
U dorosłych występują skrzywienia kręgosłupa związane z chorobą zwyrodnieniową, zaburzenia balansu strzałkowego i czołowego kręgosłupa, osteoporoza, nowotwory i zesztywniające zapalanie kręgosłupa. W tej grupie chorych
w znakomitej większości przypadków konieczne jest leczenie operacyjne. Nie ma złotych standardów w leczeniu
operacyjnym tej grupy pacjentów – do każdego przypadku program leczenia operacyjnego dobierany jest indywidualnie.
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Long-term outcomes of scoliosis treatment
Odległe wyniki leczenia skolioz idiopatycznych
Noelle A. Larson
Pediatric Orthopedics and Scoliosis, Orthopedic Surgery Mayo Clinic, USA
Keywords: adolescent idiopathic scoliosis, AIS outcomes, quality of life
Słowa kluczowe: adolescent idiopathic scoliosis, AIS outcomes, jakość życia

Adolescent idiopathic scoliosis (AIS) curves greater than 50° at skeletal maturity are reported to progress slowly over
time, resulting in worsening deformity and, in some thoracic curves, pulmonary deficits. As a result, surgical treatment
is typically recommended for spinal curvature greater than 50° in order to prevent lifelong progression. At presentation, many children with severe AIS have minimal pain and a high functional level. Published AIS outcomes studies
with greater than 20-year follow-up report on a relatively few number of patients.
This presentation will review the data supporting long-term outcomes of scoliosis and rationale for the 50° treatment
threshold.
New data from the Mayo Long-term Scoliosis Cohort shows similar health-related quality of life scores for patients
treated with bracing, observation, or fusion at a mean 30-year follow-up. For nonoperative patients, curves between
35°–50° progressed an average of 0.5° per year. Risk factors for curve progression in adulthood and subsequent morbidity are likely multifactorial, including genetic, sagittal, rotational, and bone quality parameters. As knowledge is
limited, decision for spinal surgery for the 40°–60° curve should be a shared-decision making process between surgeon, patients, and family.
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Preoperative halo-gravity traction for patients
with severe spinal deformities
Wyciąg HALO w leczeniu ciężkich deformacji kręgosłupa
Paweł Grabala
Trauma and Orthopaedics Department, Prof. dr Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn, Poland
Keywords: spinal deformities, halo-gravity traction, respiratory function
Słowa kluczowe: deformacje kręgosłupa, wyciąg halo, funkcja odddechowa

Introduction: Treatment of severe spinal deformities is a complicated process. Radical correction of large and stiff
curvatures increases the risk of neurological complications. In fact, large spinal deformities are also associated with
poor lung function, which makes surgery much more difficult.
Aim: Presentation of the preoperative halo-gravity traction (HGT), and the impact on the correction of spinal deformities, and improvement of respiratory and systemic functions.
Material and methods: We evaluated six patients treated with preoperative HGT to determine safety and preoperative efficacy in relation to deformity correction, and to quantify changes in lung function. All patients were treated in
the same children’s hospital. The inclusion criteria was preoperative HGT. Radiographs were taken before the start of
treatment, then every 2 weeks during the traction. The average duration of HGT was 85 days. The average applied
traction mass was 45% of the total body weight. The maximum traction weight was reached on average 30 days.
Results and discussion: We obtained an average of 38% for coronal correction (22%–46% according to Cobb), and
35% for saggital correction (28%–42% according to Cobb), which is similar to other studies. Treatment with HGT improved lung function. There were no serious complications.
Conclusions: HGT is well tolerated by children. Slow, gradual traction improves sagittal and coronal balance, minimizing the risk of complications, improving respiratory function, as well as having a positive systemic effect on the
entire body.

Wstęp: Leczenie ciężkich deformacji kręgosłupa jest procesem skomplikowanym. Radykalna korekcja dużych i sztywnych skrzywień zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych. Jakoż że duże deformacje kręgosłupa związane są również ze słabą funkcją płuc, utrudnia to znacznie leczenie operacyjne.
Cel: Prezentacja przedoperacyjnego wyciągu czaszkowego grawitacyjnego halo (HGT) i wpływu na zmniejszenie
deformacji kręgosłupa oraz na poprawę funkcji oddechowej i ogólnoustrojowej.
Materiał i metody: Oceniliśmy sześciu pacjentów leczonych przedoperacyjnym HGT pod kątem określenia bezpieczeństwa i skuteczności przedoperacyjnej w odniesieniu do korekcji deformacji oraz do ilościowego określenia zmian
w funkcji płuc. Wszyscy pacjenci byli leczeni w tym samym szpitalu dziecięcym. Kryterium włączenia do badania było
przedoperacyjne HGT przed leczeniem operacyjnym. Radiogramy wykonano przed rozpoczęciem leczenia, następnie co 2 tygodnie w trakcie wyciągu. Średni czas trwania HGT wynosił 85 dni. Średnia zastosowana masa trakcyjna
wynosiła 45% całkowitej masy ciała. Maksymalna waga trakcji była osiągnięta średnio 30. dnia.
Wyniki i ich omówienie: Uzyskaliśmy średnio 38 % korekcję czołową (22–46 % wg Cobba), oraz 35% korekcję
strzałkową (28–42% wg Cobba), co jest zgodne z innymi badaniami. Leczenie za pomocą HGT poprawiło wydolność
płuc. Nie było poważnych komplikacji.
Wnioski: Wyciąg czaszkowy grawitacyjny HALO jest dobrze tolerowany przez dzieci. Powolna, stopniowa trakcja
poprawia balans strzałkowy i czołowy, minimalizując ryzyko powikłań, poprawiając funkcję oddechową, jak również
ma pozytywny wpływ ogólnoustrojowy na cały organizm.
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Pre- and postoperative rehabilitation in spinal deformities
Rehabilitacja przed- i pooperacyjna w deformacjach kręgosłupa
Ireneusz M. Kowalski, Halina Protasiewicz-Fałdowska
Clinic and Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Keywords: spinal deformities, preoperative rehabilitation, postoperative rehabilitation
Słowa kluczowe: deformacje kręgosłupa, rehabilitacja przedoperacyjna, rehabilitacja pooperacyjna

Introduction: Greater spinal deformities that do not undergo conservative treatment, require surgical correction.
However, each surgical procedure is associated with a specific risk of perioperative complications, including anesthesia. The curve correction and implantation of instrumentation change the biomechanics of the spine and the work of
muscle and fascial chains functioning. This leads to changed muscle stability, balance and coordination.
Aim: The aim of this study is to present the principles and practical recommendations for pre- and postoperative
rehabilitation of patients with severe spinal deformities.
Disussion: The rehabilitation program should include an individual training aims based on the child’s needs. The preoperative plan is focused on helping to improve the overall capacity of the body in order to reduce perioperative risk.
The aim of preoperative interventions is to support the improvement of the overall capacity of the body in order to
reduce perioperative risk. The cardiovascular system could be supportedby the asymmetric breathing technique facilitation (during breath in phase) and by the stimulation of the development of muscle mass with general-improvement
exercises and muscular endurance in functional positions. This is particularly important for patients with extreme
deformities of spine and rib cage, which affects the patient’s lungs functioning and leads to chronic respiratory failure.
The preparation for the surgical procedure includes also the elongation of the spine through active movement and
building stabilization of the muscles of the trunk and limbs. In the case of patients with a low body mass, the treatment program must includes energy supplementation balanced diet. The postoperative rehabilitation program is quite
different and it includes: early breathing reahabilitation, izometric exercises of paraspinal muscles a tan early stage
of disease, restoration and re-facilitation of new path patterns, the improvement of proprioception, prophylaxis of
repeated overloads of the spinal segments with preserved mobility of non-operative parts of the body.
Conclusions: (1) An individual tretment plan should be an indispensable step in the comprehensive treatment of
patients with severe deformities. (2) The preoperative interventions program is focused on increasing the general
capacity, increase in cardiorespiratory fitness and the elongation of the spine. (3) The postoperative rehabilitation
program is completely different and includes the adaptive changes of posture after correction using the implantation
of the instrumentation.

Wstęp: Znaczne deformacje kręgosłupa, które nie poddają się leczeniu zachowawczemu, wymagają korekcji operacyjnej. Każdy zabieg operacyjny związany jest z ryzykiem powikłań okołooperacyjnych, w tym również anestezjologicznych. Korekcja skrzywienia oraz implantacja instrumentarium zmieniają warunki biomechaniczne kręgosłupa
oraz pracę łańcuchów mięśniowych i powięziowych, co wpływa na stabilność mięśniową, równowagę, a także koordynację.
Cel: Celem pracy jest przedstawienie zasad i praktycznych zaleceń prowadzenia rehabilitacji przed- i pooperacyjnej
pacjentów z ciężkimi deformacjami kręgosłupa.
Materiał i metody: Plan rehabilitacji powinien zawierać indywidualny program usprawniania uwzględniający potrzeby pacjenta. Program działań przedoperacyjnych jest zogniskowany na wspomaganie poprawy wydolności ogólnej organizmu, co ma zmniejszyć ryzyko okołooperacyjne. Wspomaganie pracy układu krążeniowo-oddechowego
można uzyskać poprzez torowanie asymetrycznego toru oddychania (faza wdechu) oraz poprzez stymulację rozwoju
masy mięśniowej ćwiczeniami ogólnousprawniającymi z akcentowaniem siły i wytrzymałości mięśniowej w pozycjach
funkcjonalnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentów ze skrajną deformacją kręgosłupa i klatki pierCorresponding
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siowej, która upośledza pracę płuc pacjenta i prowadzi do przewlekłej niewydolności oddechowej. Przygotowanie do
zabiegu operacyjnego to również wspomaganie elongacji kręgosłupa przez ruch czynny oraz budowanie stabilizacji
mięśni tułowia i kończyn. W przypadku pacjentów z niedoborem masy ciała program usprawniania musi obejmować
prowadzoną suplementację energetyczną, wspomagającą odbudowę mięśniową i pokrywającą wydatek energetyczny w trakcie terapii.
Program usprawniania pooperacyjnego jest całkowicie odmienny i obejmuje: wczesne usprawnianie oddechowe,
ćwiczenia izometryczne mięśni przykręgosłupowych we wczesnym okresie, odbudowę i przetorowanie nowych
wzorców ruchu, poprawę propriocepcji, ćwiczenia adaptacyjne skorygowanej postawy po operacji, oraz profilaktykę
wtórnych przeciążeń odcinków kręgosłupa z zachowaną ruchomością nie objętych działaniami operacyjnymi.
Wnioski: 1. Indywidualny plan usprawniania powinien stanowić nieodzowny etap kompleksowego leczenia pacjentów z deformacjami kręgosłupa. 2. Program działań przedoperacyjnych jest zogniskowany na zwiększenie sprawności
ogólnorozwojowej, zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej i elongacji kręgosłupa. 3. Program usprawniania pooperacyjnego jest całkowicie odmienny i obejmuje działania adaptacyjne skorygowanej postawy ciała po implantacji instrumentarium.
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The optimization of scoliosis treatment using ChÊneau brace –
a brace prototype with specific pressure forces sensors
Optymalizacja leczenia skolioz gorsetem ChÊneau – prototyp gorsetu
z czujnikami sił nacisku
Katarzyna Zaborowska-Sapeta1, Tomasz Giżewski2, Ireneusz M. Kowalski1
1

2

Clinic and Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in
Olsztyn, Poland
Faculty of Electromechanics and Computer Science, Lublin University of Technology, Lublin, Poland

Keywords: idiopatic scoliosis, Chênau brace, brace prototype
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Introduction: Idiopathic scoliosis (IS) is a three-dimensional progressing deformity with yet unknown etiology. The
Chêneau orthopedic brace is an orthosis which corrects spinal deformities by exerting multi-point pressure forces on
the trunk. The determination of the optimal pressure forces will increase the brace correction capacity and the effectiveness of the this treatment.
Aim: The presentation of the originally designed brace for the correction of scoliosis with the specific pressure forces
sensors.
Material and methods: This study has been performed with an integrated measurement system, which was designed
from a set of tensometric sensors. The latter has been used to assess the normal preasure forces relative to the brace
plane. This was connected individually to analog-digital converters and an electronic data acquisition system, enabling
24-hour data registration and the conditioning it on demand.
The measurement system is designed to use the STM32 microcontroller, which is integrated with the motherboard
containing analogue and digital inputs, touch screen and GSM and LAN communication management systems. As a
standard, the device is a high-quality multimedia data service platform. The adaptation of this system for the diagnosis
purposes is guaranteed by open configuration, large memory size and low energy consumption.
Results and discussion: The assembly of electronic systems in the brace enables measuring the pressure forces exerted during daily life activities of patients. This will allow to describe the impact of sitting, standing and lying positions,
as well as body movement on the determination of the effectiveness of the brace’s impact on spinal deformities, as
well as on the assessment of the effectiveness of the exercises with brace on the body.
The set of obtained data will allow to determine the correlation of the achieved correction and the applied pressure
forces depending on Cobb angle, bone age and spinal rotation.
Conclusions: The results will allow more accurate prediction of therapeutic effects and the determination of new
indications and recommendations for the adjustment of ortosis in particular age and angular groups.

Wstęp: Skolioza idiopatyczna (idiopathic scoliosis – IS) jest trójpłaszczyznową deformacją kręgosłupa o charakterze
progresującym i jak dotąd nieustalonej jednoznacznie etiologii. Gorset ortopedyczny typu Chêneau jest ortozą korygująca deformację kręgosłupa poprzez wywieranie wielopunktowych sił nacisku na tułów. Określenie optymalnych sił
nacisku podniesie korektywność gorsetu i skuteczność metody.
Cel: Prezentacja autorskiego projektu prototypu gorsetu do korekcji skolioz z czujnikami sił nacisku.
Materiał i metody: Badania zostaną przeprowadzone w zintegrowanym systemie pomiarowym, zaprojektowanym
z zespołu czujników tensometrycznych do pomiaru sił nacisku normalnych względem płaszczyzny gorsetu, połączonych indywidualnie do przetworników analogowo-cyfrowych i elektronicznego systemu akwizycji danych, umożliwiających całodobową rejestrację danych oraz ich kondycjonowanie na żądanie. System pomiarowy będzie wykorzystywać układ mikrokontrolera STM32 zintegrowanego z płytą główną zawierającą wejścia analogowe, cyfrowe,
ekran dotykowy oraz układy zarządzania komunikacją GSM, LAN. Standardowo urządzenie stanowi wysokiej jakości
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platformę obsługi danych multimedialnych. Zaadoptowanie jej dla celów diagnostyki gwarantuje otwarta konfiguracja, duży rozmiar pamięci oraz małe zużycie energii.
Wyniki i ich omówienie: Zamontowanie w gorsecie elektronicznych układów dokonujących pomiarów wywieranych
sił nacisku podczas zwykłej codziennej aktywności pacjentów pozwoli na opis wpływu pozycji siedzącej, stojącej,
leżącej oraz ruchu ciała na obiektywne określenie skuteczności oddziaływania gorsetu na deformacje kręgosłupa,
a także obiektywną ocenę skuteczności stosowanych ćwiczeń w gorsecie. Zbiór uzyskanych danych umożliwi określenie korelacji uzyskanej korekcji skrzywienia i wywieranych sił nacisku w zależności od kąta Cobba, wieku kostnego
oraz rotacji kręgosłupa.
Wnioski: Wyniki umożliwią właściwsze prognozowanie efektów terapeutycznych oraz określenie nowych wskazań
i zaleceń co do dopasowania ortozy w poszczególnych grupach wiekowych i kątowych.
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Ultrasound and mechanical shock induced vascular
relaxation

Ultradźwięki i wstrząs mechaniczny wywołujący relaks naczyniowy
Silvijus Abramavičius1, Vytautas Ostaševičius2, Vytautas Jūrėnas2, Edgaras Stankevičius1
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2
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Introduction: In 2015 the world’s population of 60 years and older has reached 900 million. By 2050, population aged 60 years and older is expected to reach 2 billion. In the people group aged 65 and older cardiovascular
dysfunction will take a place in more than 40% of all deaths and triple the cost of treatment. Thus focusing on the
treatment of cardiovascular disease is a top priority. Ultrasound (US) based technologies have been successfully used
in medicine, usually as a diagnostic tool. Attempts have been made to apply US as a therapeutic modality (e.g. intracoronary US plaque ablation). By establishing the vasomodulatory effects of US and mechanical waves, we provide
the physiological basis for the development of therapeutic and rehabilitation devices exhibiting therapeutic effects via
the aforementioned methods.
Aim: The objective of the current study was to quantify the vasomodulatory effects of ultrasound and mechanical
shock.
Material and methods: 2 mm segments of rat (WISTAR) superior and small mesenteric arteries were dissected,
isolated, and transferred into 4°C physiological saline solutiond and mounted in myographs (model – 420A; DMT,
Aarhus, Denmark) for functional studies. The arterial segments were stretched to their optimal lumen diameters for
active tension development. Ultrasound waves and mechanical shock were applied on the vessels, precontracted
with noradrenalin (NA). Acetylcholine-induced (10 μM ACh) relaxation was used as control and as proof of intact
endothelial function. The changes in isometric tension were recorded. Vascular relaxation is presented as isometric
tension and percentage change in mN from plateau of vascular contraction with NA. Data are expressed as median
and interquartile range Mdn (IQR). Changes from baseline were evaluated using Wilcoxon Signed Ranks Test.
Results and discussion: 12 vessel segments were obtained from 4 Wistar male rats. The isometric tension (mN)
decreased significantly in comparison to plateau (defined as peak isometric tension after contraction with NA) in the
vessel segments exposed to: US waves – from 8.07 (1.74) mN to 6.44 (2.55) mN, 35.03 (32.55) %, p = 0.001, to
mechanical shock – from 10.94 (5.14) to 6.92 (3.39), 38.32 (21.95) %, p = 0.002 and in control from 17.55 (14.78)
to 5.37 (13.29), 48.28 (58.09) %, p = 0.043.
Conclusions: US waves and mechanical shock induce vascular relaxation in rat mesenteric arteries and may have
therapeutic applications.
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The determination of the safe operating regime for the
waveguide wire
Określenie bezpiecznego reżimu oszczędnej operacji z użyciem
wewnątrznaczyniowego cewnika
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Edgaras Stankevičius1
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Introduction: Majority of limb amputations are caused by circulatory disturbances such as vascular occlusions and
strictures and ultrasonic device could be used for the vascular plaque debulking. There is a lack of research regarding
the ultrasound’s effect on physiological functions of human blood cells. We propose a tube-shaped ultrasound waveguide wire with orifices for vascular debulking, capable of inducing cavitation process that may lead to temperature
rise in the surrounding tissues and tissue damage. Thus the finding of safe operating regimen is of vital necessity.
Aim: To determine the safe operating regimen of the proposed device.
Material and methods: The ultrasonic waveguide was used on human blood to establish the length of insonation
required to produce coagulation and blood cell necrosis.
Results and discussion: The human blood microscopic analysis revealed that after exposing blood for 15 s to insonation, the blood clots are formed, and after 30 s – some cells necrotize. The established safe regimen that avoids
heating of the environment to the temperatures harmful for the medium (blood) and surrounding tissues, is achieved
when the system is 40% on, and 60% off over the period of 1 s.
Conclusions: A safe operating regiment of the proposed intravascular device was established
Acknowledgements/Funding.
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Advances in surgical technology and technique require an
increasing role for physiotherapy in the recovery of patients
undergoing urological surgery

Postępy w technologii i technice chirurgicznej wymagają zwiększenia roli
fizjoterapii w pacjentów poddawanych zabiegom urologicznym
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Introduction: Urology has a deserved reputation for innovation, and embracing advances in surgical technology to
the benefit of its patients. The advent of laparoscopic surgery in the 1990s and more latterly the adoption of robotic
assisted surgery, have improved patient outcomes for a variety of complex urological surgeries, particularly with regard
to postoperative recovery. As such, these refinements in surgical technique have contributed to the broadened casemix of patients now undergoing complex surgery. Compared to 20 years ago, we now operate on a patient group that
is, on average, older and more co-morbid than we did in the past.
Aim: To demonstrate surgical techniques used in robotic assisted radical prostatectomy, radical cystectomy with
neobladder reconstruction and to emphasize the role of physiotherapy in perioperative management of a urological
patient.
Discussion: Minimally invasive operations such as robotic assisted radical prostatectomy (RARP), radical cystectomy
and neobladder reconstruction have already a well-established position in modern surgery. Nevertheless, these procedures are associated with significant complications as well as postoperative health-related quality of life changes.
Prostate cancer is the most common cancer in men and RARP is a treatment option for localized disease. Intraoperatively, prostate gland is being removed along with seminal vesicles and periprostatic fat. Nerve sparing technique
provides a degree of preservation of neurovascular bundles, but postoperative erectile dysfunction and urinary incontinence is common. Pelvic floor muscle exercises implemented early after catheter removal under physiotherapist’s
guidance optimise postoperative recovery and promote gradual return to satisfactory bladder function. Pelvic rehabilitation has its application also in the management of patients with neobladders. Surgery involves creating a pouch
for storage of urine from a portion of the small intestine. After this procedure, among other complications, stress incontinence is one of the most prevalent ones that affect patient’s quality of life and psychological status. The ultimate
outcome of the treatment depends on multidisciplinary team cooperation as well as holistic approach.
Conclusions: Multidisciplinary approach with recognition of a vital role of physiotherapy in the management of a
urological patient provides one with the best holistic care available.
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Management of children treatment with neuromuscular spinal
deformities
strategia leczenia dzieci z deformacjami neurogennymi kręgosłupa
Noelle A. Larson
Pediatric Orthopedics and Scoliosis, Orthopedic Surgery, Mayo Clinic, USA
Keywords: neuromuscular spinal deformities, spinal deformities, children, perioperative management
Słowa kluczowe: deformacje neurogenne, deformacje kręgosłupa, dzieci, postępowanie okołooperacyjne

Patients with neuromuscular spinal deformities are among the highest risk spine patients. They are at increased risk
for infection, particularly patients with indwelling devices such as G-tubes, tracheostomies, or those who require
frequent catheterization. Use of careful multidisciplinary planning and preoperative preparation with nutrition, infectious disease, pulmonology, and physical therapy consultations can lower the risks of surgery. This patient population
frequently has poor bone quality and complex deformity. Junctional problems with loss of fixation are common,
particularly for insensate patients. Children with myopathies or respiratory compromise may not tolerate anterior
procedures. Preoperative or intraoperative traction is reasonable alternative, and a high density pedicle screw construct can obviate the need for anterior procedures in the younger child with open triradiate cartilage. Despite these
risks, neuromuscular patients have immediate benefit from spinal deformity correction including improved transfers,
wheelchair seating, respiration and digestion, and alleviation of pressure points and pain. The goals of surgery should
be a balanced spine and a safe surgical encounter rather than perfect correction. Perioperative management with a
medical ICU, respiratory therapist, wheelchair seating, and physical therapy are essential to a successful outcome.
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The stem cell transplantation and neurorehabilitation
Przeszczepy komórek macierzystych a neurorehabilitacja
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Department of Pathophysiology, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Clinic of Rehabilitation, Prof. dr Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn, Poland
3
Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
1
2

Keywords: stem cell therapy, rehabilitation process, spinal cord injury
Słowa kluczowe: deformacje neurogenne, deformacje kręgosłupa, dzieci, postępowanie okołooperacyjne

The management involving stem cell (SC) therapy along with physiotherapy offers tremendous chance for patients
after spinal cord injury (SCI), traumatic brain injury, stroke etc. However, there are still only a limited number of reports assessing the impact of SCs on the rehabilitation process and/or the results of the simultaneous use of SC and
rehabilitation.
Additionally, since there is still not enough convincing evidence about the effect of SC therapy on humans, e.g. in
stroke, there have been no studies conducted concerning rehabilitation program formation and expected outcomes.
It has been shown that bone marrow-derived mesenchymal SC (BMSCs) transplantation in rats combined with hyperbaric oxygen therapy (HBO) can promote the functional recovery of hind limbs after SCI. An anti-inflammatory effect
has been shown.
One case study showed that after the simultaneous use of SC therapy and rehabilitation, an SCI patient progressed
from ASIA Grade A to ASIA Grade C. Such promising data in the case of complete tetraplegic could be a breakthrough
in the treatment of neurologic disorders in humans.
Although SC therapy appears as a promising method for the treatment of neurological conditions, e.g. complete tetraplegic, much work should be done towards the development of rehabilitation protocols.

Stosowanie terapii komórkami macierzystymi (SC) wraz z fizjoterapią stanowi ogromną szansę dla pacjentów po
urazie rdzenia kręgowego (SCI), urazowym uszkodzeniu mózgu, udarze itp. Jednak nadal istnieje niewiele raportów oceniających wpływ SC na proces rehabilitacji, jak również niewiele jest wyników dotyczących jednoczesnego stosowania SC i rehabilitacji. Ponadto nie ma wystarczająco przekonujących wyników badań efektów terapii
SC u ludzi. Brak jest przy terapii komórkowej udaru badań, które dotyczą opracowania programów rehabilitacji
oraz przeanalizowanie uzyskanych rezultatów. Wykazano, że przeszczep szpiku kostnego (BMSCs) u szczurów w
połączeniu z hiperbaryczną tlenoterapią (HBO) może wspomagać odzyskiwanie funkcji tylnych kończyn po urazie rdzenia kręgowego. Wykazano również działanie przeciwzapalne. Pojedyncze badanie (studium przypadku)
wykazało, że po jednoczesnym stosowaniu terapii SC i rehabilitacji pacjent z SCI przeszedł w skali ASIA ze stopnia
A do C. Takie obiecujące dane w przypadku pełnego tetraplegii mogą być przełomem w leczeniu zaburzeń neurologicznych u ludzi. Chociaż przeszczepy SC wydają się obiecującą metodą leczenia schorzeń neurologicznych,
np. paraliżu czterokończynowego, wciąż wymagają wiele badań w kierunku opracowania protokołów rehabilitacyjnych.
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Vibroacoustic therapy as an option to treat adolescent’s
low back pain

terapia wibroakustyczna jako opcja leczenia bólu odcinka lędźwiowego
kręgosłupa w okresie dojrzewania
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Introduction: Low back pain (LBP) is a very common global health problem, especially increases for adolescents.
Vibrating devices are used to relieve pain and induce relaxation. Vibroacoustic therapy‘s junction with exercise is a
quite new field for adolescents, as the pain mechanism is not known well.
Aim: The aim of this study was to assess the effect of vibroacoustic therapy on the treatment of LBP in adolescents.
Material and methods. Patients from a children’s hospitals outpatients section participated in a 3-week rehabilitation
program for LBP treatment. A total of 84 adolescents, 13–17 years old (mean ± SD age: 15.41 ± 1.57 years), met the
inclusion criteria, were randomly divided into two equal groups: exercise and exercise-with-vibroacoustic therapy. Patients performed the same exercise program 5 times per week, 30 minutes pro session. Vibroacoustic group additionally received treatment on a special vibro-chair (20 min). The assessment performed before rehabilitation program, 5
days later and at the end of program (16 days later). Standard tests – Oswestry disability index and the visual analogue
pain scale (VAS) – were used to monitor changes during intervention.
Results and discussion: After 5-days of rehabilitation program vibroacoustic therapy group demonstrated a significant decrease in VAS, but without significant changes on exercise-only group.
After 16-days intervention, both groups demonstrated a significant decrease in VAS and Oswestry disability index.
There were no significant differences between groups before and after the intervention in VAS, both groups displaying
a similar improvement post-intervention.
Conclusions: This study demonstrate, that vibroacoustic therapy’s influence on treatments of adolescents LBP in long
term isn‘t so important, but could be a good additional option to get faster analgetic effect in short term.
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Upper Limb Deformity in Cerebral Palsy

Ręka spastyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym
Marek Jóźwiak
Department of Pediatric Orthopedics and Traumatology, Wiktor Dega’s Orthopaedic and Rehabilitation Clinical Hospital, Poznan University of Medical Sciences, Poland
Keywords: cerebral palsy, upper limb deformity, diagnosis
Słowa kluczowe: dziecięce porażenie mózgowe, ręka spatyczna, diagnoza

The aim of this paper is better understanding of all pathological processes controlling hand function and the mechanisms of hand motor development and functional perception. The hand function is inseparably under the control of
spinal motoneurons by the cerebral cortex. It determine all aspects of diagnosis, and treatment.
This presentation is the introduction into the session. Children with cerebral palsy (CP), both bilateral or unilateral
form, underwent the damage of one or two sides of brain, which results in involvement of both sides or contralateral
side of the body. Generally, all topographical types of CP present different level of upper limb involvement. For the
hemiplegic or bilateral hemiplegic types the impairment of hands function is more severe than lower limbs. Poorer
muscle force coordination and movement control appeared in the hands. This dysfunction is also seen in diplegic form of CP. Children with hemiplegic CP frequently present functional overcompensation of disabled side with
‘healthy’ hand. This process is not only under the peripheral control but the sources of it, appeared in the brain. All
this manifestations of functional hand disability in CP determine final child’s dexterity, self-service ability and it’s independence in daily live.
Human being depends on the ability to use hands for realization ideas, self care, communication and improving
environmental relations. The movement potential, trunk position, head and trunk control have to facilitate this fundamental human feature. On this basis I would like to suggest some changes of traditionally approach to intervention
in children with CP. Improving of daily living activities is impossible to gain with treatment directed to facilitate only
gross motor function like crawling, sitting or walking. Therapists should focus their effort on diagnosis and improvement of fine motor skills determined by hand function and treat the gross motor ability as a functional prerequisite for
improving quality of life.
The session is focused on the auditory of physicians, physiotherapists, nurses and teachers. Presentation of basic
knowledge concerning diagnosis and therapeutic options of upper limb deformity in cerebral palsy children.

Celem wystąpienia jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu rozumienia patologii, diagnostyki i leczenia
problemów funkcjonalnych rąk u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Zarówno nieoperacyjne, jak i operacyjne metody leczenia zaburzeń funkcjonalnych kończyn górnych u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym powinny być traktowane jako jedna faza w procesie rehabilitacji. Klasyczne interdyscyplinarne i transdyscyplinarne postępowanie wymaga szczegółowej wiedzy i umiejętności od specjalistów zajmujących się zagadnieniem. Wybór metody leczenia oraz jej realizacja uzależnione są określonym celem, wynikającym
z wielkości prezentowanych deficytów funkcjonalnych oraz rokowania funkcjonalnego. Cele leczenia zgodnie z programem SMART muszą być określone w czasie, szczegółowe, mierzalne, osiągalne i odpowiadające możliwościom
funkcjonalnym dziecka. Wymagane jest określenie spodziewanego długoterminowego wyniku funkcjonalnego. Stąd
też wynika potrzeba zrównania poziomu wiedzy wszystkich leczących, bez względu na zakres świadczonych usług
medycznych.
W sesji zostaną omówione wybrane metody leczenia: diagnostyki, rehabilitacji funkcji jedno- i oburęcznych, zaopatrzenia ortopedycznego kończyny górnej. Omówione zostaną zagadnienia leczenia toksyną botulinową i operacyjnego oraz zasady następowego leczenia rehabilitacyjnego.
Sesja przeznaczona jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek. Uczestnicy poznają podstawowe informacje o zasadach diagnostyki i leczenia deformacji kończyny górnej w poszczególnych typach deformacji. Ponadto będą potrafić dokonać diagnostyki różnicowej oraz ustalić wskazania do wyboru poszczególnych
metod leczenia.
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Prognosis of the hand function and the type of brain injury
in children with unilateral Cerebral Palsy
Prognozowanie funkcji ręki a typ uszkodzenia mózgu u dzieci
z postacią połowiczą mózgowego porażenia dziecięcego
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The aim of this paper is to present the current knowledge on the etiopathogenetic classification of brain lesions and
mechanisms of neuronal reorganization in children with unilateral cerebral palsy (CP). Review of contemporary literature on correlations between types of brain injury and patterns of neuronal reorganization and hand function.
The use of modern neuroimaging and neurophysiological techniques allows us to better understand the etiopathogenesis of brain damage, compensatory plasticity mechanisms and their effect on upper limb activity in children with CP.
On the basis of MRI, including the criteria for the time of damage to the developing brain, Cioni et al. developed in
2009 a classification of archetypes of the hemiplegic CP. Type I – malformative, type II – prenatal, type III – connatal
and type IV – acquired. The occurrence of damage induces different mechanisms of adaptive reorganization in the
sensomotor system: contralateral, ipsilateral and mixed, which were determined on the basis of transcranial magnetic
stimulation (TMS), functional MRI (fMRI), diffusion tensor imaging (DTI). Functional consequences of different patterns of neuronal reorganization are currently the subject of numerous scientific studies.
There is a correlation between the type of brain injury and the pattern of neural reorganization and hand function in
children with unilateral CP. This may be important for predicting the function and adjusting the appropriate therapy
method. It can be assumed that the earlier damage occurred in the development of the child’s brain, the greater the
neuroplastic possibilities.
Determination of the type of brain injury according to the Cioni classification can be helpful in predicting the hand
function in children with unilateral CP.

Celem pracy jest przedstawienie współczesnej wiedzy na temat klasyfikacji etiopatogenetycznej uszkodzeń mózgu
oraz mechanizmów reorganizacji neuronalnej u dzieci z postacią połowiczą mózgowego porażenia dziecięcego
(MPD). Przegląd współczesnej literatury dotyczącej korelacji między typami uszkodzenia mózgu oraz wzorcami reorganizacji neuronalnej a funkcją ręki.
Wykorzystanie nowoczesnych technik neuroobrazowania i neurofizjologicznych pozwala na coraz lepsze zrozumienie etiopatogenezy uszkodzeń mózgu, mechanizmów plastyczności kompensacyjnej oraz ich wpływu na aktywność
kończyny górnej u dzieci z MPD. Na podstawie badania MRI, z uwzględnieniem kryteriów czasu powstania uszkodzenia rozwijającego się mózgu, zespół Cioni i wsp. opracował w 2009 roku klasyfikację archetypów postaci połowiczych
MPD. Typ I – malformacyjny, typ II – wcześniaczy, typ III – wrodzony oraz typ IV – nabyty. Powstanie uszkodzenia
indukuje zróżnicowane mechanizmy reorganizacji adaptacyjnej w układzie sensomotorycznym: kontralateralny, ipsilateralny i mieszany, które zostały określone na podstawie badań z użyciem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej
(TMS), czynnościowego MRI (fMRI), traktografii tensora dyfuzji (DTI). Konsekwencje funkcjonalne różnych wzorców
reorganizacji neuronalnej są obecnie przedmiotem licznych badań naukowych.
Istnieje korelacja między typem uszkodzenia mózgu oraz wzorcem reorganizacji neuronalnej a funkcją ręki u dzieci
z postacią połowiczą MPD. Może to być istotne dla prognozowania funkcji oraz dostosowania odpowiedniej metody
terapii. Można przypuszczać, że im wcześniej w rozwoju mózgu dziecka doszło do uszkodzenia, tym większe możliwości neuroplastyczne.
Określenie typu uszkodzenia mózgu według klasyfikacji Cioni może być pomocne w prognozowaniu funkcji ręki u
dzieci z postacią połowiczą MPD.
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Optimal selection of therapeutic method in spastic upper limb
Dobór optymalnej metody terapeutycznej w spastycznej kończynie górnej
Roksana Malak
Department of Reumatology and Rehabilitation, Poznan University of Medical Sciences, Poland
Keywords: spastic upper limb, therapy, cerebral palsy
Słowa kluczowe: spastyczna kończyna górna, terapia, mózgowe porażenie dziecięce

Celem pracy jest omówienie metod terapeutycznych mających zastosowanie w usprawnianiu kończyny górnej u osób
z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD).
Funkcja ręki powinna zostać oceniona w najwcześniejszych etapach życia. Funkcja ręki bywa zaburzona zwłaszcza
u dzieci z problemami dystrybucji napięcia mięśniowego. U dzieci z MPD ręka jako element układu ruchu powinna
zostać oceniona, a następnie usprawniana w odniesieniu do całego ciała. Nie jest bowiem odosobnioną częścią, a zależną od innych parametrów składową postawy ciała.
Usprawnianie kończyny górnej nigdy nie odbywa się osobno u dzieci z MPD, pomimo iż określone techniki terapeutyczne stosowane są konkretnie na rękę. Składowymi terapii w spastycznej kończynie górnej powinny być z jednej strony
metody neurorozwojowe, takie jak: NDT Bobath, Vojta, PNF, ale tekże metody szczegółowe nacelowane bezpośrednio
na rękę, takie jak terapia wymuszonego ruchu (CIMP), techniki osteopatyczne.
Metody terapii powinny uwzględniać terapię nacelowaną na zmniejszenie reaktywności odruchów, takich jak odruch
chwytny ręki czy asymetryczny toniczny odruch szyjny, ale tekże terapię skupiającą się na rozluźnieniu mięśni i powięzi, i tym samym zwiększeniu zakresu ruchu. Nadrzędnym celem terapii zdecydowanie jest funkcja. Dobrze jeśli
pomimo uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego możliwe jest osiągnięcie prawidłowej jakości funkcji, tj. ruchu
kończyny górnej bez patologicznych ułożeń, takich jak ulnaryzacja nadgarstka czy protrakcja kompleksu barkowego.
Jednakże należy pamiętać, iż nie zawsze prawidłowa jakość funkcji jest możliwa. Zdecydowanie pomocne w tym
aspekcie bywają zabiegi operacyjne. Dodatkowym ważnym elementem terapii jest także zabawa czy rozwijanie pasji
dziecka, które mogą odbywać się uwzględnieniem udziału kończyny górnej. Coraz bardziej popularne jest uczestnictwo dzieci w zajęciach muzycznych, np. w nauce gry na perkusji. Efektem kompleksowego leczenia uwzględniającego
fizjoterapię, ortopedię i terapię zajęciową jest zazwyczaj poprawa w zakresie funkcji i jakości wykonania czynności.
Wykład przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek.
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Interdysciplinary therapeutic sesions in spastic upper limb
Interdyscyplinarne sesje terapeutyczne spastycznej kończyny górnej
Marta Banach
Children’s Rehabilitation Department, Specialist Hospital in Kościerzyna, Dzierżążno, Poland
Keywords: spastic upper limb, cerebral palsy, CIMT, BIMT
Słowa kluczowe: ręka spastyczna, mózgowe porażenie dziecięce, CIMT, BIMT

Celem wykładu jest przedstawienie doświadczenia w prowadzeniu turnusów terapii hybrydowej CIMT oraz BIMT na
Oddziale Rehabilitacji Dziecięcej Szpitala w Dzierżążnie.
Terapia ręki metodą wymuszonej konieczności (CIMT) oraz intensywny trening oburęczny (BIMT) to nowoczesne
interwencje terapeutyczne oparte na EBM i rekomendowane dla dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem
dziecięcym pod postacią niedowładu połowiczego. Od 2013 roku na Odziale Rehabilitacji Dziecięcej Placówki
w Dzierżążnie organizowane są tematyczne turnusy terapii ręki metodą hybrydową CIMT, tj. łączące CIMT oraz
BIMT, oraz odrębne turnusy BIMT. Specyfiką przedstawionego modelu usprawniania ręki niedowładnej jest jego
intensywność (łącznie 60–90 godzin terapii) oraz atrakcyjność programu, w którym dominuje zabawa i sportowe
współzawodnictwo. Tematy turnusów, takie jak: Wioska Indiańska, Bajkowo, Magia Świąt, Sztuczki Magiczne, dostosowane są do wieku uczestników i pór roku. Turnus organizowany i prowadzony jest przez interdyscyplinarny zespół
terapeutyczny, który tworzą: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuci, lekarz, logopeda, psycholog oraz studenci w roli
interwencjonistów. Dotychczas uczestnikami turnusów było blisko 100 pacjentów z hemiplegią w wieku 4–18 lat.
W wykładzie omówione zostaną praktyczne aspekty organizacji turnusów, kryteria kwalifikacji oraz metody ewaluacji
pacjentów przed i po terapii.
Metoda hybrydowa CIMT oraz BIMT są terapiami szeroko stosowanymi w krajach wysokorozwiniętych, a mało znanymi w kraju. Słuchacze zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz naszymi dotychczasowymi doświadczeniami,
które wskazują na skuteczność i atrakcyjność terapii, wysoki odsetek osiągniętych indywidualnych celów funkcjonalnych oraz bardzo dobrą akceptację terapii przez młodych pacjentów i rodziców . Przedstawiony model może być realizowany w warunkach stacjonarnych Oddziałów Rehabilitacji Dziecięcej. Pożądane byłoby zapewnienie celowego
finasowania przez NFZ.
Wykład przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów.
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The role of botulin toxin in the treatment of hand with spastic
paresis in Cerebral Palsy
Rola toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności kończyny górnej
w mózgowym porażeniu dziecięcym
Marcin Bonikowski
Masovian Centre for Neuropsychiatry, Zagórze, Poland
Keywords: cerebral palsy, spastic paresis, botulin toxin
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność kończyny górnej, toksyna botulinowa

Celem wykładu jest omówienie wskazań do stosowania toksyny botulinowej (BoNT) w leczeniu zaburzeń kończyny
górnej u mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Pierwotne zaburzenia struktury i funkcji kończyny górnej są
najczęstszym wskazaniem do leczenia preparatami BoNT. W celu uzyskania poprawy na poziomie aktywności niezbędne jest włączenie tej terapii w odpowiedni proces usprawniania.
Zaburzenia funkcji kończyn górnych dotyczą 50–70% wszystkich dzieci z MPD. Spastyczność, osłabienie siły mięśniowej i zaburzona kontrola motoryczna to zaburzenia pierwotne na poziomie funkcji organizmu wg ICF-CY. Zaburzenia
te mogą prowadzić do wtórnych zmian mięśniowo-szkieletowych, takich jak przykurcze czy deformacje kostno-stawowe. Zaburzenia funkcjonalne (aktywności) kończyny górnej wynikają z powyższych i mogą się nasilać przy zaburzeniach czucia, postrzegania i innych. Iniekcje BoNT do mięśni kończyny górnej stosuje się z powodzeniem od wielu
lat w celu zmniejszenia zaburzeń na poziomie struktury i funkcji organizmu. Zmniejszenie hipertonii zarówno wynikającej ze spastyczności, jak i dystonii pozwala na zwiększenie zakresu ruchu biernego i czynnego oraz przeciwdziała
rozwojowi zmian wtórnych. By uzyskać poprawę w zakresie aktywności i funkcjonowania, niezbędne jest połączenie
terapii BoNT z intensywnymi programami rehabilitacji, np. opartymi na terapii wymuszonej, terapii dwuręcznej czy
ćwiczeniach z oporem. Nieodzowne jest też stosowaniem zaopatrzenia ortopedycznego i w wybranych przypadkach
redresji gipsowych. Szczególnie w przypadku kończyny górnej istotne jest odpowiednie dozowanie leczenia hipertonii, tak by znaleźć złoty środek pomiędzy koniecznością zachowania odpowiedniej długości mięśni i ich elastyczności
a zachowaniem ich odpowiedniej siły. Prawidłowo prowadzona rehabilitacja pozwala znacznie ograniczyć potrzeby
leczenia BoNT i zmniejszyć częstość iniekcji do jednej na 8–12 miesięcy. Zaprogramowanie odpowiedniej sekwencji
terapii wykorzystującej redukcje hipertonii w pierwszym okresie, a następnie poprawiającej kontrole ruchu i siłę mięśniową, oraz oparcie jej na programach realizowanych w domu wydaje się najlepszym sposobem osiągnięcia trwałej
poprawy funkcjonalnej.
Wykład przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek.
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Orthopedic Treatment of Spastic Upper Limb Deformity
Leczenie ortopedyczne ręki spastycznej
Marek Jóźwiak
Department of Pediatric Orthopedics and Traumatology, Wiktor Dega’s Orthopaedic and Rehabilitation Clinical Hospital,
Poznan University of Medical Sciences, Poland
Keywords: spastic upper limb, orthopedic treatment, surgery treatment, postsurgery rehabilitation
Słowa kluczowe: ręka spastyczna, leczenie ortopedyczne, leczenie chirurgiczne, rehabilitacja pooperacyjna

The aim of this presentation is to indicate technical considerations and postsurgery rehabilitation after spastic upper limd
deformity treatment in cerebral pasly children. The typical spastic upper limb deformation includes adducted and internally rotated arm, elbow flexed, forearm pronated, the wrist and fingers flexed, and the thumb adducted and flexed in the
palm. Similarly to nonsurgery treatment, surgery focused on the correction of this deformity as a goal of treatment, but the
main task is to improve patients manual ability. The purposes for upper hand surgery are improving function, prevention or
correction of contractures, improving self-care, diminishing pain and improving cosmetic appearance. The selection of the
candidates for surgery is based on clinical and functional examination and on established goals of treatment.
One of the most important contraindication for soft tissue procedures is presence of involuntary movements and lack
of selective motor control.
The best candidates for the surgery are children with pure spastic type of muscular pathology, with moderate or good voluntary movement control, with small sensory deficits specially in the area of stereognosis, with normal or minimal deficits of intelligence, at the age over 8 years old. Preoperative functional evaluation should contain dynamic ROM examination, MACS
level, Zancoli & Zancoli test, House test for thumb examination and upper extremity movements pattern examination.
Based on collected clinical data surgeon must chose the optimal procedure from a long list of possible interventions.
Postoperative occupational therapy is inseparably connected with surgery procedure. It is necessary to get optimal
outcomes. After immobilization period with using cast or rigid splints active or passive ROM exercises are recommended. Muscle strengthening is possible usually 6–10 weeks after surgery.
The session is focused on the auditory of physicians, physiotherapists, nurses, occupational therapists and teachers.
In conclusion the algorithm protocol of orthopedic upper deformity treatment based on Miller F. experience. These
protocol concerned three general types of deformity: in children with hemiplegia with good function in the contralateral limb, in children with quadriplegia with functional upper extremities, and in children with quadriplegia with
nonfunction upper extremities. It may be used as a guide for hand deformity treatment in cerebral palsy children.

Celem wykładu jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu określenia wskazań i przeciwskazań do leczenia
operacyjnego problemów funkcjonalnych kończyn górnych u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD).
W wybranych sytuacjach klinicznych, głównie u dzieci z hemiplegią spastyczną lub tetraplegią, konsekwencje kliniczne i funkcjonalne istniejących ograniczeń lub deformacji mogą być skorygowane lub pomniejszone jedynie na drodze
operacyjnej. Wraz z rozwojem nowych technik operacyjnych liczba wskazań do tej formy leczenia powoli ulega
rozszerzeniu. Obecnie około 30% osób z hemiplegią spastyczną kwalifikuje się do leczenia operacyjnego z zamiarem
uzyskania poprawy funkcjonalnej. Dla osób z tetraplegią liczba ta jest mniejsza, co wynika z bardziej nasilonych dysfunkcji oraz braków wzorców kontroli funkcji motorycznych.
Specyficzne cele leczenia operacyjnego obejmują: stabilizację stawów, korekcję deformacji rotacyjnych, korekcję
przykurczy stawowych, zwiększenie zakresu ruchów, poprawę siły mięśniowej – szczególnie w zakresie chwytu jednoręcznego, poprawę odwodzenia i opozycji jedno- i oburęcznej.
Selekcja przedoperacyjna przeprowadzana jest na podstawie oceny klinicznej i funkcjonalnej będącej podstawą określenia
celów leczenia. Pooperacyjna rehabilitacja, obejmująca terapię zajęciową, jest nierozerwalnie połączona z przeprowadzonym leczeniem operacyjnym. Jest warunkiem osiągnięcia założonych celów funkcjonalnych. Jednym z podstawoych jej
form jest trening wzmacniający siłę mięśniową, rozpoczynający się bezpośrednio po zakończeniu wymaganego unieruchomienia pooperacyjnego. Wykład przeznaczony jest dla lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek.
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DYSPHAGIA IN CHILDREN

ZABURZENIA POŁYKANIA U DZIECI
Elżbieta Jarocka-Cyrta
Department of Clinical Pediatrics, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Clinic of Pediatrics, Gastroenterology and Nutrition Prof. dr Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn, Poland
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Słowa kluczowe: dysfagia, połykanie, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia neurologiczne

Swallowing is a well-organized movement of the mouth, tongue, throat, esophagus, and sphincters and results in transport of the bolus from the mouth to stomach. A swallow can be divided into three phases: oral, pharyngeal, and esophageal. The onset of swallowing is voluntary, but the rest of sequence that follows is reflexogenic. Swallowing and breathing
are tightly coordinated. Airway protection during swallowing is critical, and its failure can have serious consequences.
Laryngeal penetration is defined as passage of the material transported from the mouth or regurgitated from the esophagus into the larynx above the vocal folds. Aspiration is defined as passage of material below the vocal folds.
Dysphagia (abnormal swallowing) can result from a wide variety of functional or structural deficits of the oral cavity, pharynx, larynx, and esophagus. In pediatric populations the most common causes of dysphagia is neurological
impairment (NI): cerebral palsy and other neuromuscular disorders. The neurological lesions associated with NI may
affect any phase of swallowing, which manifest as difficulties with controlling saliva, eating, drinking, swallowing and
speaking. In healthy people liquid or food entering larynx triggers a cough, a major protective mechanism of the airway. In NI patients the aspirations commonly not cause clinical symptoms (silent aspirations). Dysphagia in NI children
presents as feeding difficulties, prolonged feeding time, malnutrition, and/or a history of aspiration pneumonia.
Dysphagia may lead to serious complications including impaired physical and mental development, micronutrients
deficiency, dehydration, severe aspiration pneumonia, or acute airway obstruction.
Diagnosis of pediatric dysphagia include: clinical evaluation, videofluoroscopic swallow study and endoscopic assessment.

Połykanie jest złożonym aktem ruchowym z udziałem warg, języka, gardła, przełyku, mającym na celu transport pokarmów i płynów do żołądka. Połykanie składa się z trzech faz: ustnej, gardłowej i przełykowej. Faza ustna jest zależna od
woli, pozostałe mają charakter odruchowy. Struktury anatomiczne biorące udział w połykaniu uczestniczą także w oddychaniu, a obie czynności są ściśle skoordynowane. Zamknięcie dróg oddechowy podczas pasażu pokarmu jest kluczowym mechanizmem zabezpieczającym drogi oddechowe. Niewydolność tego mechanizmu w przebiegu schorzeń neurologicznych, wad rozwojowych powoduje zarzucanie pokarmów, płynów lub treści z przełyku do dróg oddechowych.
Zaburzenia połykania, określane mianem dysfagii, mogą wynikać z nieprawidłowości anatomicznych lub/i czynnościowych struktur jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku. W populacji pediatrycznej dysfagia w większości przypadków
jest następstwem uszkodzenia centralnego układu nerwowego i schorzeń nerwowo-mięśniowych. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia OUN u dzieci jest dziecięce porażenie mózgowe. Zmiany OUN o różnej etiologii mogą upośledzać każdą fazę aktu połykania, co prowadzi do zaburzeń jedzenia, picia, mowy o osobniczo zmiennym stopniu nasilenia. U zdrowych osób aspiracja płynów lub pokarmu do dróg oddechowych wywołuje odruch obronny w postaci
kaszlu. U dzieci ze schorzeniami neurologicznymi występują „nieme aspiracje”, którym nie towarzyszy odruchowe
oczyszczania dróg oddechowych. Dysfagia u dzieci klinicznie manifestuje się trudnościami w karmieniu, wydłużonym
czasem posiłków, ślinieniem, kaszlem podczas jedzenia związanym z aspiracją treści pokarmowej, nawracającymi
zapaleniami płuc. Następstwem zaburzeń połykania jest niedożywienia, nieprawidłowe wzrastanie, odwodnienie,
zapalenia płuc prowadzące do przewlekłej niewydolności oddechowej, ostra niedrożność dróg oddechowych.
Diagnostyka dysfagii obejmuje dane z wywiadu, badanie kliniczne, ocenę dynamiki połykania wideofluoroskopia)
w oraz badania endoskopowe.
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Feeding and swallowing disorders therapy in enterally fed
children
Terapia zaburzeń karmienia i połykania u dzieci karmionych enteralnie
Ewa Winnicka
Department of Gastroenterology, Hepatology, Feeding Disorders and Pediatrics, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw,
Poland
Keywords: dysphagia, enteral nutrition, swallowing therapy
Słowa kluczowe: dysfagia, żywienie enteralne, terapia połykania

Inability of safe and efficacious oral feeding in children suffering from dysphagia is a multifactorial problem. Qualification to enteral nutrition is performed in situations, when daily nutritional requirement is not possible to cover due to
oral feeding and children need feeding via gastrostomy or nasogastric tube.
It leads to reduction of oral feeding as well as frequency of swallowing stimulation. Children feeded enterally due to
lack of sufficient skills in oral feeding and swallowing should be included in systematic swallowing therapy. It is especially important among this group of patients, for it provides a chance to increase oral feeding rate, or even enable
complete discontinuation of enteral nutrition.
This presentation will be focused on problems with refeeding treatment or maintaining good condition of swallowing
despite of enteral nutrition. Sensory, motor and behavioral factors will be discussed.

Brak możliwości bezpiecznego i skutecznego karmienia doustnego u dzieci z dysfagią jest problemem wieloczynnikowym. Kwalifikacja do żywienia enteralnego odbywa się w sytuacjach, gdy codzienne zapotrzebowanie na składniki
odżywcze nie może być pokryte poprzez karmienie doustne, co powoduje, że potrzebne jest karmienie przez gastrostomię lub zgłębnik nosowo-żołądkowy.
Taka sytuacja prowadzi do redukcji karmienia doustnego, jak również zmniejszenia stymulacji połykania. Dzieci
karmione enteralnie z powodu braku wystarczających umiejętności w karmieniu doustnym i z powodu zaburzeń
połykania powinny być objęte systematyczną terapią połykania. Jest to szczególnie ważne w tej grupie pacjentów, ponieważ daje szansę na zwiększenie zakresu karmienia doustnego, a nawet umożliwia całkowite odstawienie żywienia
enteralnego.
Prezentacja będzie skoncentrowana na problemach związanych z ponownym wprowadzeniem karmienia doustnego
lub utrzymaniem dobrej kondycji połykania pomimo stosowania karmienia enteralnego. Zostaną omówione czynniki
sensoryczne, motoryczne oraz behawioralne.
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Gastrointestinal problems in children with neurological
impairments
Przewód pokarmowy w zaburzeniach neurologicznych u dzieci
Ewa Toporowska-Kowalska
Department of Pediatric Allergology, Gastroenterology and Nutrition, Medical University of Lodz, Poland
Keywords: gastrintestinal problems, neurological impairment, undernutrition, oropharyngeal dysfunction, dysphagia
Słowa kluczowe: zaburzenia przewodu pokarmowego, zaburzenia neurologiczne, niedożywienie, dysfunkacja układu ruchowego
narządu żucia, dysfagia

The presentation is aimed to provide an overview of undernutrition, gastrointestinal problems and nutritional support
in children with neurological impairments.
Children with neurological impairments often present with feeding difficulties what can lead to undernutrition, growth
failure, osteopenia and other comorbidities.
The main factor contributing to undernutrition in patients with neurological impairments is oropharyngeal dysfunction, which affects 58%–89% children with cerebral palsy. The degree of oropharyngeal dysphagia corresponds with
gross motor function dysfunction. Apart of dysphagia, the most common gastrointestinal symptoms include gastroesophageal reflux and constipation.
The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Guidelines for Evaluation and Treatment of Gastrointestinal and Nutritional Complications in Children with Neurological Impairment has
recently published. The ESPGAHN Working Group defined ‘red flags’ indicating the increased risk for undernutrition:
decubitus skin problems and poor peripheral circulation; weight for age z-score less than –2; triceps skinfold thickness
less than 10th centile for age and sex; mid-upper arm fat or muscle area less than 10th percentile; faltering weight
and/or failure to thrive.
Videofluoroscopy has been recommended as first method for evaluation of an abnormal pharyngeal phase of swallowing. In children with unsafe/inefficient oral feeding gastrostomy should be the preferred method of feeding.
In children with GER symptoms the ESPGHAN guidelines suggests empirical trial of proton pump inhibitors with
careful clinical monitoring, while routine use of prokinetics is not advised. Also the trial of whey-based formula and
thickening of the formula might be helpful. The diagnosis of GER should be based on objective procedures such as
pH-metry/pH-impedance monitoring, gastroscopy with biopsy. Routine antireflux surgery is not recommended, however fundoplication might be indicated in children unresponsive to optimal medical GER therapy.
Constipation is another common gastrointestinal complaint in children with neurological impairment. The therapy is
based on standard treatment including macrogols and liquid paraffin and increasing intake of fiber and fluid.

Celem prezentacji jest omówienie uwarunkowań niedożywienia i najczęstszych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego oraz zaleceń leczenia żywieniowego u dzieci z uszkodzeniami OUN.
Uszkodzenia OUN u dzieci często przebiegają z zaburzeniami karmienia, prowadząc do niedożywienia, zaburzeń
wzrastania, osteopenii i innych problemów zdrowotnych związanych z niedożywieniem. Niedożywienie jest przede
wszystkim konsekwencją dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia. Dysfagia ustno-gardłowa dotyczy 58–89%
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, jej częstość i nasilenie korelują ze stopniem upośledzenia motoryki
dużej. Poza dysfagią do najczęściej raportowanych objawów ze strony przewodu pokarmowego należą: refluks żołądkowo-przełykowy/choroba refluksowa (GER/GERD) i zaparcie.
Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) opublikowało rekomendacje
w zakresie diagnostyki i terapii niedożywienia i zaburzeń gastrologicznych u dzieci z uszkodzeniami OUN. Grupa
robocza ESPGHAN zdefiniowała tzw. czerwone flagi ryzyka niedożywienia: odleżyny i zburzenia krążenia obwodowego, z-score masy dla wieku poniżej –2, fałd skórno-tłuszczowy nad mięśniem trójgłowym ramienia poniżej 10
percentyla dla wieku i płci, wskaźnik wielkości powierzchni mięśni ramienia, zaburzenia wzrastania / zaburzenia
przyrostu masy ciała.
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W diagnostyce dysfagii ustno-gardłowej za podstawową metodę uznano videofluoroskopię – dzieci, u których rozpoznawane są istotne, niedające się skorygować zaburzenia połykania z aspiracją płucną, należy kwalifikować do
żywienia przez zgłębnik (gastrostomii).
U dzieci z objawami sugerującymi GER dopuszczalna jest terapia empiryczna inhibitorami pompy protonowej z uważnym monitorowaniem stanu klinicznego, natomiast leki prokinetyczne nie są zalecane do rutynowego stosowania.
Korzystne może być zagęszczanie diety oraz stosowanie mieszanek serwatkowych. W diagnostyce GERD, szczególnie
u dzieci kwalifikowanych do gastrostomii, zaleca się stosowanie metod obiektywnie oceniających wykładniki refluksu
(pH-meria/pH-impedancja, gastroskopia z biopsją). Rutynowe wykonywanie zabiegów antyrefluksowych jest niezalecane, fundoplikację należy rozważać u pacjentów nieodpowiadających na optymalne leczenie zachowawcze.
Kolejnym częstym objawem gastrologicznym u dzieci z uszkodzeniami OUN jest zaparcie. Nasilenie problemu koreluje ze stopniem niepełnosprawności, w terapii zalecane są makrogole, płynna parafina i zwiększenie spożycia
błonnika i płynów.
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Consequences of disease related malnutrition in children
Powikłania niedożywienia w chorobach przewlekłych u dzieci
Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
Department and Clinic of Paediatrics, Gastroenterology, Hepatology and Pediatric Nutrition, Faculty of Medicine, Medical University in Gdansk, Poland
Keywords: malnutrition, chronic diseases, children
Słowa kluczowe: niedożywienie, choroby przewlekłe, dzieci

Nutrition is one of necessary and modulating factors implicating development of children. Malnutrition is a result of
insufficient energy, macro- and microelements supply according to actual requirement. It leads to changes in body
composition and organ disorders. There are two major kinds of malnutrition defined: Simple and related to chronic
disease such as cystic fibrosis, chronic liver, cardiac and renal failure, oncological disease, immune defeciences, neurological diseases.
Chronic malnutrition in childhood results with morphological and functional disorders of a number of systems:
respiratory, circulatory, bones, muscles and central nervous system. Chronic malnutrition combined with inflammation,
negative protein balance, macro- and microelements defeciency, decrease in physical activity leads to muscle loss
which results in pure prognosis, higher infection and postopertive complication rate, prolonged hospital stay and
Tome of recovery. The analysis of nutritional status and indications for nutritional intervention should become an
integral part of treatment of all chronic disease.

Prawidłowe żywienie jest jednym z czynników niezbędnych i modelujących rozwój organizmu. Niedożywienie wynika z niedostatku energii, makro- i mikroskładników w stosunku do aktualnego zapotrzebowania, co prowadzi do
zmian w składzie ciała oraz zaburzeń funkcji narządów. Rozróżnia się obecnie niedożywienie proste oraz to związane
z chorobami przewlekłymi takimi jak mukowiscydoza, przewlekła niewydolność wątroby, układu krążenia, przewlekła
choroba nerek, choroby nowotworowe, zespoły obniżonej odporności, schorzenia neurologiczne. Przewlekłe
niedożywienie w okresie rozwoju organizmu skutkuje licznymi zaburzeniami w zakresie morfologii i funkcji wielu
układów, w tym oddechowego, sercowo-naczyniowego, kostnego, mięśniowego ośrodkowego układu nerwowego
oraz pokarmowego. W wyniku procesów zapalnych połączonych z niedożywieniem, ujemnego bilansu białkowego,
niedoborów makro- i mikroskładników odżywczych oraz ograniczenia aktywności fizycznej dochodzi do utraty masy
mięśniowej, co z kolei jest jednym z czynników pogarszających rokowanie w chorobach przewlekłych oraz wiąże się
z wyższym ryzykiem powikłań infekcyjnych, pooperacyjnych oraz z wydłużonym okresem rekonwalescencji. Ocena
stanu odżywienia oraz analiza wskazań do interwencji żywieniowej powinna być integralną częścią postępowania
terapeutycznych we wszystkich chorobach przewlekłych.

Corresponding
podać dane adresowe
Correspondenceaddress:
to: agnieszka.szlagatys-sidorkiewicz@gumed.edu.pl
(Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz)

68

Corresponding address: podać dane adresowe

workshop / Warsztaty • 19.10.2018

 8.30–9.30

session VII
Physiotherapy
Moderator:
Jacek Durmała, MD, PhD
Wojciech Kiebzak, PhD

SESJA VII
Fizjoterapia
Przewodniczący:
Dr hab. n. med. Jacek Durmała
Dr Wojciech Kiebzak

70

Corresponding address: podać dane adresowe

workshop / Warsztaty • 19.10.2018

 8.30–9.30

Session VII / sesja VII • 20.10.2018  12.55–13.10

71

Spasticity as a clinical symptom of spinal cord injury
in the physiotherapist’s practice

Spastyczność jako objaw kliniczny uszkodzenia rdzenia kręgowego
w praktyce fizjoterapeuty
Agnieszka Stępień
Department of Rehabilitation in Paediatrics and Neurology, Faculty of Rehabilitation, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
Keywords: spasticity, spinal cord injury, tumor, planning physiotherapy
Słowa kluczowe: spastyczność, uszkodzenie rdzenia kręgowego, planowanie fizjoterapii

Introduction: Spasticity is one of the symptoms that can occur after spinal cord injury (SCI). Increased muscle tone,
usually assessed locally, affects the quality of daily activities. Therefore, it is important to examine not only the quality
of muscle tension in the process of prephysiotherapy diagnosis, but also to analyze the functioning of the patient, in
accordance with the International Classification of Functioning, Disability and Health.
Aim: The aim of the work is to present an individual algorithm of proceeding with individuals with spasticity resulting
from spinal cord dysfunction, including functional diagnostics and physiotherapy.
Material and methods: Functional analysis included patients with transverse SCI, with lower limb paresis after surgical treatment of scoliosis and after removal of the spinal cord tumor.
Results and discussion: In the case of a patient with transverse SCI, there was a close dependence between the
spasticity of the lower limb and the activities performed in the sitting position. Stimulation of the trunk resulted in the
reduction of the lower limb tension. Direct stimulation of the lower limb of a person after spinal surgery improved the
parameters of gait as well as superficial and deep feeling. The spinal cord tumor initiated the development of scoliosis,
hip dislocation and a change in the walking pattern. The stimulation of the whole body was purposeful. The hip joint
surgery significantly increased muscle tone within the limb and trunk, making it difficult to conduct physiotherapy.
Conclusions: The basis for planning physiotherapy in individuals with spinal cord dysfunction is an individual detailed
examination of the structures and functions of the body and movement activities. The reduction of spasticity and the
improvement of the level of activity can be obtained by stimulating muscles showing increased tension as well as by
stimulating the distant body structures.

Wstęp: Spastyczność jest jednym z objawów, który może pojawić się po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Zwiększone
napięcie mięśni, oceniane najczęściej miejscowo, wpływa na jakość podejmowanych codziennie aktywności. Istotne jest
zatem, by w procesie diagnostyki poprzedzającej fizjoterapię, badać nie tylko jakość napięcia mięśni, ale także analizować
funkcjonowanie pacjenta, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia.
Cel: Celem pracy jest zaprezentowanie indywidulanego algorytmu postępowania z osobami ze spastycznością wynikającą
z uszkodzenia rdzenia kręgowego, uwzględniającego diagnostykę funkcjonalną oraz prowadzenie fizjoterapii.
Materiał i metody: Analizie funkcjonalnej poddano osoby: z poprzecznym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, z niedowładem kończyny dolnej po operacyjnym leczeniu skoliozy oraz po usunięciu guza rdzenia kręgowego.
Wyniki i ich omówienie: W przypadku chorego z poprzecznym uszkodzeniem rdzenia kręgowego zaobserwowano
ścisły związek pomiędzy wymuszonym spastycznością ustawieniem kończyny dolnej a czynnościami wykonywanymi
w pozycji siedzącej. Stymulacja tułowia skutkowała zmniejszeniem napięcia w obrębie kończyny dolnej. Bezpośrednia
stymulacja kończyny dolnej osoby po operacji kręgosłupa poprawiła parametry chodu oraz czucie powierzchowne
i głębokie. Guz rdzenia kręgowego zainicjował rozwój skoliozy, zwichnięcie stawu biodrowego i zmianę wzorca chodu.
Celowe okazało się działanie w obrębie całego ciała. Operacja stawu biodrowego istotnie zwiększyła napięcie mięśniowe w obrębie kończyny i tułowia, utrudniając prowadzenie fizjoterapii.
Wnioski: Podstawą planowania fizjoterapii u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego jest indywidulane szczegółowe badanie struktur i funkcji ciała oraz aktywności ruchowych. Zmniejszenie spastyczności oraz poprawę poziomu
aktywności można uzyskać zarówno poprzez oddziaływanie na mięśnie wykazujące zwiększone napięcie, jak i przez
stymulację odległych struktur ciała.
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THE EFFECTS OF THE NEUROKINESIOLOGICAL CONCEPT
OF REHABILITATION
EFEKTY NEUROKINEZJOLOGICZNEJ KONCEPCJI REHABILITACJI
Wojciech Kiebzak
Department of Physiotherapy, Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Department of Physiotherapy, Świętokrzyskie Centre of Paediatrics Provincial Integrated Hospital, Kielce, Poland
Keywords: neurokinesiological concept, central coordination disorders, infant, upper limb activity
Słowa kluczowe: koncepcja neurokinezjologiczna, zaburzenia centralnej koordynacji, niemowlęta, sprawność kończyn górnych

Introduction: Proper human psychomotor activity enables ergonomic area exploration and shaping social behaviour.
Responsible for this process are, among others: the mechanism conditioning the development of the ability to resist
gravity and automatic posture control. These behaviors to a large extent depend on upper limbs activity.
Material and methods:
• The study participants: Children with central coordination disorders (CCD): Group I – 158 in-term born children with CCD, the average birth weight of 3652 g, average length of pregnancy 39.64 (wk); Group II – 123 preterm born children with CCD, the average birth weight of 1555 g, average length of pregnancy 30.77(wk).
• Methods: Assessment – social interaction level, motor behaviour in the prone and supine position, reaction levels:
Collis horisontal, Peiper-Isbert and Vojta.
• Treatment: A combination of neurophysiological techniques and methods.
• Statistical analyses: The T1 and T-test scale.
Results and discussion: The improvement of upper limbs efficiency was preceded by the efficiency of social behaviour: group I in the 4th examination, group II in the 5th examination, results on the T1 scale.
•	The degree of CCD: Group I – 90.62% moderate to severe, 9,38% severe; group II 75,90% moderate to severe,
severe 24.10%.
•	The average time for treatment initiation (mth): Group I – 3.55, group II – 2.92.
•	The average treatment time (mth): Group I – 5.99, group II – 9.89.
Conclusions: Motor functions of the upper extremities are the main determinant for subsequent development stages
of a child. Early infants improvement prevents fixation of abnormal movement patterns.

Wstęp: Prawidłowa aktywność psychomotoryczna człowieka pozwala na ergonomiczną eksploracje terenu
i kształtowanie zachowań społecznych. Odpowiedzialne za ten proces są m.in.: mechanizm warunkujący rozwój
umiejętności przeciwstawiania się grawitacji oraz automatyczna kontrola postawy ciała. Zachowania te w dużym
stopniu zależne są od sprawności kończyn górnych.
Materiał i metody:
• Uczestnicy badania. Dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji (ZCK): Grupa I – 158 dzieci z ZCK urodzonych jako dojrzałe, śr. waga ur. 3652 g, średni czas trwania ciąży 39.64 tygodnia; grupa II – 123 dzieci
z ZCK urodzone jako wcześniacze, śr. waga ur. 1555 g, średni czas trwania ciąży 30.77 tygodnia.
• Metody. Ocena:poziomu kontaktów społecznych, zachowań motorycznych w pozycji na brzuchu i na plecach,
reakcji: Collis poziomy, Peiper–Isbert oraz Vojty.
• Leczenie. Kombinacja technik metod neurokinezjologicznych.
• Statystyczna analiza. Skala T1 oraz T-test.
Wyniki i ich omówienie: Poprawa sprawności kończyn górnych była wyprzedzana poprawą zachowań społecznych:
dla grupy I w 4. badaniu, a dla grupy II w 5. badaniu, wyników w skali T1.
• Stopień ZCK: grupa I – 90,62% średnio-ciężkie, 9,38% ciężkie; grupa II – 75,90% średnio-ciężkie, 24,10% ciężkie
• Średni czas rozpoczęcia terapii (m-c): grupa I – 3,55; grupa II – 2,92.
• Średni czas trwania terapii (m-c): grupa I – 5,99, grupa II – 9,89
Wnioski: Funkcje motoryczne kończyn górnych stanowią główny wyznacznik uzyskania kolejnych etapów rozwoju
dziecka. Wczesne usprawnianie niemowląt zapobiega utrwalaniu się nieprawidłowych wzorców ruchowych.
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THE USE OF SCOL-AS METHOD IN LYING AND SITTING POSITIONS
IN THE THERAPY OF CHILDREN WITH LOW-GRADE SCOLIOSIS
ZASTOSOWANIE METODY SCOL-AS W POZYCJACH LEŻĄCEJ I SIEDZĄCEJ
W TERAPII DZIECI Z NISKOSTOPNIOWĄ SKOLIOZĄ
Anna Malwina Kamelska-Sadowska1, Halina Protasiewicz-Fałdowska1,2,3
1
2
3

Clinic of Rehabilitation, Prof. dr Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn, Poland
HUMANUS Centre of Rehabilitation, Olsztyn, Poland
Clinic and Department of Rehabilitation, School of Medicine, Collegium Medicum, University of Warmia and Mazury in
Olsztyn, Poland
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Introduction: Recommendations based on the SOSORT (The Society of Scoliosis, Orthopedic Rehabilitation and
Treatment) guidelines set specific treatment aims for patients with scoliosis. The most commonly used methods of
treatment are observation, exercise, bracing, manual therapy, as well as surgical correction of the curvature. Recently,
the biofeedback method has become more important in these patients. The aim of such interventions is to increase
patients’ awareness and self-control of the patient in their daily life.
Aim: Evaluation of the effect of a novel, innovative postural training SCOL-AS method based on biofeedback in a
group of children with low-grade scoliosis.
Materials and methods: Twenty eight people were qualified for the therapy on the basis of X-ray images. The study
group consisted of patients with low-grade scoliosis (of mean 14.5o) aged from 6 to 16 years. Before and after the
three-month exercise using the SCOL-AS device, the assessment of the patient’s height, body weight, the angle of
trunk rotation (ATR), and three-dimensional SpinalMeter body posture in a standing and sitting position has been
performed.
Results and discussion: As a result of SCOL-AS therapy, a statistically significant decrease in the following parameters
was observed: the angle of trunk rotation (ATR), the asymmetry of the posterior superior iliac spine in standing as well
as in sitting position. The decrease in the asymmetry of clavicles and scapulae in standing position was observed in 10
patients, in sitting position in 18 patients (for clavicles) and 11 patients (for scapulae). The decrease in the asymmetry of
the iliac crests in standing position was demonstrated in 14 patients. However, most of the observed differences were
not statistically significant.
Conclusions: The decrease in the asymmetry of the posterior superior iliac spines and the decrease in the angle of trunk
rotation could indicate a correct mechanism of pelvis correction and trunk de-rotation after using the SCOLAS method.

Wstęp: Rekomendacje oparte o zalecenia SOSORT (Międzynarodowego Towarzystwa Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz; The Society of Scoliosis Orthopedic Rehabilitation and Treatment) wyznaczają konkretne
kierunki terapii pacjentów ze skoliozą. Najczęściej stosuje się obserwację, ćwiczenia, gorsetowanie, terapię manualną, a także operacyjną korekcję skrzywienia. W ostatnim czasie metoda biofeedback nabiera większego znaczenia
u tych pacjentów. Celem takiego działania jest zwiększenie świadomości oraz samokontroli pacjenta w czynnościach
dnia codziennego.
Cel: Ocena efektywności nowej, innowacyjnej metody treningu posturalnego SCOL-AS z wykorzystaniem metody
biofeedback w grupie dzieci z niskostopniową skoliozą.
Materiał i metody: Na podstawie zdjęć RTG do terapii zakwalifikowano 28 osób. Grupę badaną stanowili pacjenci
z niskostopniową skoliozą (średnio 14,5°) w wieku od 6 do 16 lat. Przed terapią i po trzymiesięcznych ćwiczeniach
przy użyciu aparatu SCOL-AS oceniono wzrost pacjentów, masę ciała, rotację tułowia (ATR) oraz przeprowadzono
trójpłaszczyznową ocenę ciała aparatem SpinalMeter w pozycji stojącej i siedzącej.
Wyniki i ich omówienie: W wyniku terapii metodą SCOL-AS zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie parametrów: kąta rotacji tułowia (ATR), asymetrii kolca biodrowego tylnego górnego zarówno w pozycji stojącej, jak i siedząCorresponding
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cej. Zmniejszenie asymetrii obojczyka oraz łopatek w pozycji stojącej tyłem obserwowano u 10 pacjentów, natomiast
w siadzie u 18 pacjentów (dla obojczyka) i 11 pacjentów (dla łopatki). Zmniejszenie asymetrii talerzy biodrowych w pozycji stojąc tyłem wykazano u 14 pacjentów. Większość z zaobserwowanych różnic nie była jednak istotna statystycznie.
Wnioski: Zmniejszenie asymetrii ustawienia kolców biodrowych tylnych górnych oraz kąta rotacji tułowia świadczyć może
o prawidłowym mechanizmie korekcji ustawienia miednicy oraz derotacji tułowia podczas ćwiczeń z zastosowaniem metody SCOLAS.
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Exercise efficiency of patients with idiopathic scoliosis
Wydolność fizyczna chorych ze skoliozą idiopatyczną
Jacek Durmała
Clinic and Department of Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Keywords: idiopathic scoliosis, exercise efficiency, specific physiotherapy
Słowa kluczowe: skolioza idiopatyczna, wydolność wysiłkowa, swoista fizjoterapia

Introduction: Untreated idiopathic scoliosis (IS) may lead to large deformations of the trunk, limiting capacity and
biomechanics functions of the chest and exercise efficiency.
Aim:The study was to estimate the exercise efficiency of girls with IS treated by using specific physiotherapy.
Material and methods: 64 patients (10-17 years) with diagnosed IS and treated by DoboMed – Cobb angle 11°–75°;
mean 33°, SD 15.5. The exercise test (CPET) was performed on cycle ergometer Jaeger ER 900 collaborating with
Oxycon spirometric device For sequel analysis was used percentage of predicted values. The major value – height or
upper limbs distance in study group was used for calculated percent of predicted values.
Results and discussion: Percentage of predicted value of maximal oxygen uptake – mean 98% ± 9.7%.
Percentage of predicted value of ventilatory anaerobic threshold – mean 97% ± 8.5%.
Percentage of predicted value of maximal workload – mean 101% ± 10.2%.
Conclusions:The exercise efficiency of girls with IS treated by DoboMed is normal.

Wprowadzenie: Nieleczona, progresująca skolioza idiopatyczna doprowadza do dużej deformacji tułowia, ograniczając funkcjonowanie układu oddechowego, równocześnie przyczynia się do zmniejszenia wydolności wysiłkowej.
Cel: Celem pracy jest ocena wydolności wysiłkowej dziewcząt ze skolioza idiopatyczną, leczonych za pomocą swoistej fizjoterapii.
Materiał i metody: Sześćdziesiąt czterech pacjentów (10–17 lat) ze skoliozą, leczonych za pomocą DoboMed (wielkość skrzywienia – kąt Cobba śr. 33° ± 15.5°; zakres=11°–75°).
Wydolność wysiłkową badano, przeprowadzając test ergospirometryczny na cykloergometrze z zastosowaniem aparatury Jaeger ER900, wykorzystując bezpośredni pomiar wymiany gazowej. Uzyskane wyniki odniesiono do wartości
należnych określanych w tych samych warunkach na zdrowych dziewczętach (w analizie wykorzystano wartość większą – wysokości ciała lub rozpiętość ramion).
Wyniki i ich omówienie: Procent wartości należnej maksymalnego poboru tlenu – śr. 98% ± 9.7%.
Procent wartości należnej wentylacyjnego progu beztlenowego – śr. 97% ± 8.5%.
Procent wartości należnej maksymalnego obciążenia – śr. 101% ± 10.2%.
Wnioski: Wydolność dziewcząt ze skolioza idiopatyczną leczonych zachowawczo swoistą fizjoterapią jest prawidłowa.
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Specific physiotherapy in the treatment of
spinal deformities

Specyficzna fizjoterapia w leczeniu deformacji kręgosłupa
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Treatment of spinal deformities consist of conservative and surgical treatment. The important part of the conservative
treatment are physiotherapeutic scoliosis-specific exercises (PSSE). Its purpose is to stop the progression of the deformation as well as to limit the necessity of brace and surgical treatment. The aim of the therapy is also to improve the
aesthetics and the quality of life.
The efficacy of the PSSE used in patients with spinal deformities must be confirmed according to the requirements of
the evidence based medicine. Moreover, the therapy should fulfill the following criteria:
(1)	Individualization – taken into account patient’s needs, type and pattern of deformation, risk of progression, phase
of treatment.
(2)	Education of the patient and her/his parents – the aim of the education is to explain the characteristic of the deformation, the expected natural history, the potential consequences of lack of the treatment, the realistic aims of the
treatment, the role of the child and parents.
(3)	Three dimensional self-correction of deformation.
(4)	Teaching the maintaining self-corrected posture in activities of daily living.
(5)	Stabilizing the corrected posture.
(6)	The physiotherapists competence: qualification in the use of PSSE, experience in the treatment of children with
musculoskeletal disorders, ability to analyze the variability of body posture during development, and work in the
therapeutic team led by physician supervising the treatment.
The definition of PSSE is not fulfilled by e.g. overall exercises, exercises aimed at increasing spinal mobility (including
exercises that use technical equipment), the therapy based only on the manual therapy, stabilizing exercises and exercises on unstable surface. Inappropriate is also to recommend as a treatment: extension exercises aimed at improving
the strength of back muscles (for scoliosis), swimming, gymnastics and other physical activity.

W ramach leczenia deformacji kręgosłupa wyróżnia się leczenie zachowawcze oraz operacyjne. Istotnym elementem
leczenia zachowawczego jest specyficzna fizjoterapia (ang. physiotherapeutic scoliosis-specific exercises, PSSE). Jej
celem jest zatrzymanie progresji deformacji, w tym ograniczenie leczenia gorsetowego i operacyjnego. Celem terapii
są również poprawa estetyki ciała oraz jakości życia.
Aby metodę terapeutyczną można było uznać za specyficzną dla danej deformacji kręgosłupa (skoliozy, choroba
Scheuermanna), musi mieć ona potwierdzoną zgodnie z wymogami medycyny opartej na dowodachnaukowych
skuteczność. Ponadto terapia musi się opierać na następujących zasadach:
1) indywidualizacja – uwzględniając potrzeby chorego, wzorzec i typ deformacji, ryzyko progresji;
2) edukacja chorego i jego rodziców – wyjaśnienie charakteru deformacji, jej przewidywanego przebiegu, potencjalnych konsekwencji braku podjęcia leczenia, realnych celów terapeutycznych, roli dziecka i jego opiekunów
w procesie leczenia;
3) trójpłaszczyznowa, czynna korekcja deformacji oraz całej postawy ciała;
4) nauka utrzymywania skorygowanej pozycji kręgosłupa oraz postawy ciała podczas czynności dnia codziennego;
5) trening stabilizacyjny w skorygowanej postawie ciała;
6) kompetencje fizjoterapeuty: kwalifikacje w posługiwaniu się PSSE, doświadczenie w realizacji fizjoterapii w schorzeniach narządu ruchu dzieci i młodzieży, umiejętność analizy zmienności postawy ciała w ontogenezie, oraz
praca w zespole terapeutycznym, któremu przewodzi lekarz nadzorujący proces leczenia.
Correspondence to: dariusz.czaprowski@interia.pl (Dariusz Czaprowski)
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Kryteriów PSSE nie spełniają m.in.: ćwiczenia ogólnousprawniające, redresje (w tym prowadzone z wykorzystaniem urządzeń technicznych), terapia prowadzona jedynie w oparciu o terapię manualną, ćwiczenia stabilizacyjne
oraz ćwiczenia na niestabilnym podłożu. Za niewłaściwe należy uznać także rekomendowanie jako formy leczenia:
ćwiczeń wyprostnych mających na celu wzmacnianie długich mięśni grzbietu (skoliozy), pływania, gimnastyki czy
innych form sportowej aktywności fizycznej.
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The Carbon, as the chemical element, is belonged to most widespread substance in the environment. It is well
known in some different allotropic forms. The first one is called graphite, most stable form in the room temperature and normal pressure and the most expensive - the diamond. The Carbon is present in all organic cells and the
created them any chemical structures. The carbon compounds are widely used as a raw material in any industrial
processes. Their products are called as plastics, detergents, medicines and food components. In practice, the total
human surrounding has been made from substances coms from carbon structures or compounds, included any nanostructures as well.
In the presentation, some principle issues and progress directions of the carbon nanotechnology and the carbon
bio-nanotechnology have been considered. The Author focused his attention on some pharmacological aspects of
the Carbon Nanotubes and the Fullerenes applications and on the modern material science and some paramedical
design as well. Taking into account the context of the hybridised carbon bonding and some carbon crystal structures
the physical properties and its applications possibility have been discussed. The main purpose of the presentation
is to present the latest research achievement in the field of Carbon Nanotubes with their biomedical applications.
Concluding the consideration one can observe that the novel carbon structures and its properties initiated new
research age. Many authors recall about carbon age, which should reduce any metal applications in the energy
transport or conversions in the near future. The new carbon age is not age in the earth history, it is age in the history
of technology.

Węgiel, jako pierwiastek chemiczny, należy do najbardziej rozpowszechnionych substancji w przyrodzie. Znany
jest z występowania w kilku formach alotropowych. Pierwszą z nich, najczęściej spotykaną jest grafit, a najbardziej
pożądaną diamenty. Węgiel jest również obecny w komórkach i tworzących je strukturach chemicznych wszystkich żywych istot. Związki węgla są szeroko stosowane jako surowce w procesach przemysłowych. Produktami ich
zazwyczaj są tworzywa sztuczne, detergenty, żywność i leki. Praktycznie całe otoczenie człowieka wykonane jest
ze związków zawierających przeróżne złożone struktury węglowe, w tym również nanostruktury.
W referacie przedstawione zostaną główne zagadnienia i kierunki rozwoju nanotechnologii i bionanotechnologii
węgla. Autor zwróci uwagę na zarówno aspekty farmakologiczne zastosowań nanorurek węglowych i fullerenów,
a także na nowoczesne materiałoznawstwo i aplikacje w paramedykamentach. W kontekście własności wiązań
i budowy krystalicznej przedyskutowane zostaną właściwości fizyczne, wpływające na wyjątkowe możliwości aplikacyjne. W referacie przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w zakresie badań nad nanorurkami węglowymi,
których aplikacje biomedyczne zataczają coraz szersze kręgi.
Nowo odkryte struktury i ich właściwości pobudziły szerokie zainteresowanie materiałami węglowymi. Coraz częściej wspomina się o nowej erze węgla, która w przyszłości ma szanse zredukować rolę metali w transporcie i przetwarzaniu energii elektrycznej. Sugeruje nową erę węgla – już nie okres historii ziemi, ale okres historii technologii.
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Application of whole-body vibrations in medicine and sports
Zastosowanie wibracji całego ciała w medycynie i sporcie
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For a long time, based on industrial experience, all body vibrations were considered to be harmful to human’s health (Seidel
1993; Ling 1998). However, it appears, that the use of certain frequencies and intensities might be useful (Cardinale 2003,
2005; Jordan 2005). The whole body vibration method for muscle training and healing has been introduced in the last decade and has become very popular. Vibration as a non-pharmacological measure is attempted in a variety of cases, although
the mechanism of vibration exposure is unclear. A variety of whole body vibration platforms have been produced and used.
They are generating 5–45 Hz vibrations with amplitude from peak to peak from 1 mm to 11 mm (Martínez-Pardo 2015).
We reviewed 60 articles from the PubMed database, of which 58 were published from 2003 to 2018. All publications deal with identified types of disorders and illness where the whole body vibration have been. A meta-analysis
was applied in 11 publications. One part of studies has been analyzing the effect of whole body vibrations from one
perspective (e.g. muscle forces), another part has been analyzing several aspects (e.g. muscle strength, body position,
bone mineral density, etc.). We have tried to evaluate each aspect separately based on the conclusions presented using graduation: no effect, weak effect, partial effect, average effect, clearly positive effect.
Table 1. Effect of vibrations on body functions.

No.

Sign

1

Muscle strength

No effect

Weak

Partial

Average

Positive

Total

1

2

10

1

4

18

2

Muscle activity

–

1

–

–

1

3

Muscle spasticity

–

–

1

–

–

1

4

Muscle blood flow

–

–

1

–

–

1

5

Myalgia

1

–

–

–

–

1

6

Level of training

–

–

4

–

–

4

7

Agility

–

–

4

–

1

5

8

Motoric Performance

–

–

1

1

–

2

9

Physical Fitness

–

–

2

–

–

2

10

Gait

–

–

1

–

–

1

11

Body Flexibility

–

–

1

–

–

1

12

Body Balance

1

1

5

–

1

8

13

Bone mineral density

–

4

5

2

2

13

14

Arterial stiffness

–

–

1

–

–

1

15

Energy consumption

–

–

1

–

–

1

Total publications

60

The most pronounced effect of vibration has been observed in assessing bone mineral density, muscle strength, balance and agility. Studies during last 15 years observing partial positive effect of vibration equipment, what has been
clinically and statistically proven. Adverse effects have not been observed.
Data suggest that vibrations should be recommended to use as one of complex clinical applications in order to achieve
maximal results.
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