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Dysfunkcje dna miednicy u pacjentów leczonych 

onkologicznie 

dr n. med. Agnieszka Karska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Wojskowy 

Szpital Kliniczny w Lublinie 

Ostatnimi laty, fizjoterapia staje się nieodłącznym  elementem 

wspomagania procesu leczenia i zaczyna być coraz szerzej włączana w 

poszczególne działy medycyny. Onkologia jest jedną z dziedzin, gdzie 

dochodzi do zmiany wartości rehabilitacji. Do niedawna powszechnym było 

marginalizowanie fizjoterapii w tej dziedzinie, aktualnie tendencja ta się 

zmienia. Lekarze zaczynają dostrzegać korzyści płynące z postępowania 

fizjoterapeutycznego w postaci polepszającego się stanu zdrowia lub jakości 

życia pacjentów. 

Obszar miednicy jest miejscem, w którym zlokalizowane jest wiele 

ważnych struktur ciała. Mogą się tu sumować zaburzenia lub kompensacje 

pochodzące z części dystalnych, to znaczy kończyn górnych i dolnych. 

Miednica jest również częścią osiowego układu głowowo-kręgowo-

krzyżowego. To w niej zlokalizowana jest część końcowa układu 

pokarmowego, układ rozrodczy oraz wydalniczy człowieka. Odpowiada ona 

również za siły przenoszone z górnej części ciała na kończyny dolne oraz jest 

obszarem współtworzącym cylinder brzuszny, kształtujący gradienty ciśnień 

w całym ciele. 

Dysfunkcje obszaru miednicy nie są uznawane wśród społeczeństwa za 

niebezpieczne bądź zagrażające życiu, co jest błędem. Pośród różnych 

jednostek chorobowych i zaburzeń dotyczących tej okolicy ciała, u mężczyzn 

dominuje nowotwór gruczołu krokowego. Rak stercza jest jednostką która 

przez niektórych badaczy uznawana jest za chorobę starzejącego się 

organizmu. To znaczy, że przy aktualnych tendencjach społecznych 

dotyczących wydłużającej się średniej długości życia, zagadnienie to będzie 

nadzwyczaj aktualne. 
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Pelvic floor dysfunctions in cancer patients 

In recent years, physiotherapy has become an inseparable element of 

supporting the treatment process and has started to be more and more 

widely included in most medical branches. Oncology is one of the areas 

where the value of rehabilitation is changing. Until recently, it was common 

to marginalize physiotherapy in this area, but this trend is now changing. 

Medical practitioners are beginning to see the benefits of physiotherapy in 

improving the health or quality of life among patients. 

 

The pelvic floor area is where many important body structures are located. 

Distal disturbances or compensations from the distal parts, that is, the upper 

and lower limbs, can be added together. The pelvis is also part of the axial 

head-vertebral sacral system. This is where the end part of the digestive 

system, the human reproductive and urinary systems are located. Moreover, 

this region is responsible for the forces transferred from the upper body to 

the lower extremities and it is also the area that co-creates the abdominal 

cylinder, shaping the pressure gradients throughout the body. 

 

Pelvic dysfunctions are not considered dangerous or life-threatening in 

society, which is a huge mistake. Among the various diseases and disorders 

related to this area of the body, prostate cancer is dominant in men. Prostate 

cancer is a state that some researchers consider a disease of an aging 

organism. This means that with the current social trends in increasing life 

expectancy, the issue will be extremely topical. 

  



VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia  

24 kwietnia 2021 r. Wystąpienia Gości Honorowych 
 

13 

Elektromechaniczne systemy wspomagania chodu – 

nowe ścieżki w fizjoterapii 

dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR, Katedra Fizjoterapii, Kolegium 

Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski 

Wiele osób po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego ma trudności 

z chodzeniem, a poprawa chodu jest jednym z głównych celów rehabilitacji. 

Zautomatyzowane urządzenia treningowe wspomagające naukę chodzenia  są 

powszechnie stosowane w rehabilitacji neurologicznej.  

Aktualne badania naukowe dostarczają umiarkowanych dowodów, że 

trening chodu z wykorzystaniem systemów elektromechanicznych i połączony  

z fizjoterapią może zwiększyć szansę na powrót do samodzielnego chodzenia 

osób po udarze w porównaniu z samą fizjoterapią.  

Pierwsze badanie, w którym skupiono się na zastosowaniu egzoszkieletu 

u osób z stwardnieniem rozsianym (SM), przeprowadzili Kozlowski. Stwierdził, 

że trening z wykorzystaniem egzoszkieletu był akceptowalny i satysfakcjonujący 

dla uczestników, a po 8-tygodniowym programie terapeutycznym w grupie 

zaobserwowano poprawę sprawności ruchowej.  

Celem własnych badań była ocena wpływy ćwiczeń z wykorzystaniem 

robotów wspomagających chód na równowagę, siłę mięśniową i chód osób 

z stwardnieniem rozsianym. 

Materiał.  

Do badania zakwalifikowano 43 osoby z SM (EDSS od 5 do 6).  

Metoda.  

Badanie I: prospektywne nierandomizowane badanie z pojedynczą grupą 

(n = 14) i 12 tygodniowym okresem zbierania danych. Oceniano prędkość 

chodu, siłę mięśniową kończyn dolnych, równowagę ciała i zmęczenie. Każdy 

uczestnik zrealizował 15 sesji w ciągu 3 tygodni. Do treningu chodu 

wykorzystano zewnętrzny egzoszkielet Ekso GT (Ekso Bionics, Richmond, 

CA, USA). 

Badanie II: prospektywne randomizowane badanie z 3 tygodniową 

interwencją. Zakwalifikowanych uczestników losowo przydzielono do grupy 
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realizującej program z wykorzystaniem egzoszkieletu Ekso GT oraz do grupy 

realizującej program z wykorzystaniem robota wspomagającego chód (Lokomat).  

Wyniki.  

Badanie I. Program ukończyło 14 osób. Wykazano, że pod koniec treningu 

chodu wspomaganego egzoszkieletem nastąpiła istotna statystycznie poprawa  

szczytowego momentu obrotowego mięśni prostowników kolana w porów-

naniu z okresem ćwiczeń bez egzoszkieletu. Nie stwierdzono poprawy 

w zakresie równowagi ciała.  

Badanie II. W badaniu końcowym uczestniczyło 29 osób (7 osób odpadło 

w czasie trwania programu). W badanych grupach wykazano istotną statys-

tycznie poprawę siły mięśniowej prostowników i zginaczy stawu kolanowego). 

Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy ocenianymi para-

metrami w obu grupach. 

Wnioski.  

Zastosowane w obu projektach urządzenia są akceptowalne przez osoby 

z SM oraz bezpieczne w użytkowania pod warunkiem spełnienia kryteriów 

kwalifikacji określonych przez producenta. Zastosowanie robotów 

w programie rehabilitacji wpływa na poprawę siły mięśniowej, mechanizmu 

chodu i równowagi osób z SM 
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Budowa i obciążenie stóp z brachymetatarsją 

Aleksandra Filipek, olaweronika3@gmail.com, praca realizowana w ramach 

projektu pod kierunkiem dr hab. prof. AWF Krystyny Górniak, Katedra Promocji 

Zdrowia, Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Białej Podlaskiej, Akademia 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

Brachymetatarsja należy do bardzo rzadkich wad genetycznych. Polega na 

skróceniu kości, najczęściej jest to IV kość śródstopia. W większości 

przypadków wada występuje w obu stopach i częściej dotyczy kobiet. 

Brachymetatarsja powoduje zmiany w wysklepieniu poprzecznym stopy, 

przez co zaburza jej funkcje. 

Celem pracy jest ocena morfofunkcjonalna stóp 21-letniej kobiety 

z obustronną brachymetatarsją.  

W gromadzeniu materiału wykorzystano badania podoskopowe, ocenę sił 

reakcji podłoża na platformie dynamograficznej Zebris FDM oraz badanie 

oglądowe stóp w warunkach odciążenia i obciążenia z wykorzystaniem wybra-

nych testów funkcjonalnych, uzupełnione danymi z dokumentacji lekarskiej.  

Wyniki badań wskazują na występowanie stopy płaskiej statycznej, 

przywiedzenie przodostopia, palucha koślawego, klinodaktylię III promienia, 

palce szponiaste i brachymetatarsję. W wysklepieniu stóp zaobserwowano 

obustronne płaskostopie, brak pełnego obrazu łuku poprzecznego przedniego 

i występujące twarde modzele w obrębie głów kości śródstopia. Najbardziej 

obciążane jest przodostopie, szczególnie w okolicy II i III głowy kości 

śródstopia przy większym obciążaniu stopy lewej. Zaobserwowano brak 

reakcji podłoża w okolicy palców stóp oraz wystąpienie problemów 

z utrzymaniem równowagi w staniu jednonóż.  

Wywnioskowano, że występujące patologie w budowie i wysklepieniu stóp 

obniżają jakość życia kobiety poprzez występujące dolegliwości bólowe 

i względy estetyczne. Oceniono, iż potrzebne jest wspólne działanie 

podologiczno-kosmetologiczno-fizjoterapeutyczne. 
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Structure and loading of feet with brachymetatarsia 

Brachymetatarsia is a very rare genetic defect that involves shortening of 

usually the 4th metatarsal bone. In most cases, the defect occurs in both feet 

and more often affects women. It causes changes in the transverse arches of 

the foot and impairs its functions. 

The aim of the study was the morphofunctional evaluation of the feet of 

a 21-year-old female with bilateral brachymetatarsia.  

Podoscopic examination, assessment of ground reaction forces on the Zebris 

FDM dynamographic platform and visual examination of the feet under 

weight-bearing and loading conditions using selected functional tests, 

supplemented with data from medical records, were used in the collection of 

material.  

Findings indicated the presence of a static flat foot, forefoot adduction,  

hallux valgus, clinodactyly of the third ray, clawed toes, and 

brachymetatarsia. Bilateral flat feet, lack of a complete anterior transverse 

arch, and hard calluses on the heads of the metatarsal bones were observed 

in the foot arch. The forefoot is the most stressed, especially around the 2nd 

and 3rd metatarsal heads when the left foot is more heavily loaded. No 

apparent ground reaction in the toe area. There are problems with balance in 

one-legged standing.  

It was concluded that the existing pathologies in the structure and vaulting 

of the feet reduce the woman's quality of life through pain and aesthetic 

considerations. Joint podiatric-cosmetological-physiotherapeutic action is 

needed. 
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Efektywność CPR w silnie stresogennej sytuacji ratunkowej 

Emilia Curyło, e00curylo@gmail.com, Koło Naukowe SafeWater, Wydział Ekonomii, 

Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, www.usz.edu.pl 

Magda Zwolińska, zwolinska-m@wp.pl; Koło Naukowe SafeWater, Wydział 

Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, www.usz.edu.pl 

Joanna Andrzejak, joanna.andrzejak@onet.pl, Koło Naukowe SafeWater, Wydział 

Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, www.usz.edu.pl 

Przeprowadzone badanie miało na celu zbadanie wpływu czynników 

rozpraszających, potencjalnie mogących zmniejszyć efektywność CPR (resus-

cytacja krążeniowo-oddechowa). Badaniu poddane zostały osoby będące 

ratownikami wodnymi, mających wyszkolenie z kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, co nadało wynikom charakter jakościowy. Badanie składało się 

z dwóch etapów: pierwszy w warunkach normalnych, drugi z występowaniem 

stresorów. Z grupy badanych, każdy pojedynczo był zobowiązany udzielić 

pomocy, gdy doszło do nagłego zatrzymania krążenia, uwzględnionego 

w scenariuszu, który odzwierciedlał bardzo prawdopodobną sytuację zagrożenia 

życia w maszynowni statku. Za osobę poszkodowaną służył manekin firmy 

Laerdal. Do bodźców wykorzystanych w badaniu w drugim etapie należały: 

ciemne pomieszczenie z migającym czerwonym światłem, hałas wytwarzany 

przez syreny alarmowe, wysoka temperatura pomieszczenia, zapach smaru 

na manekinie, deska, na której znajdował się „poszkodowany”, utrudniająca 

utrzymanie równowagi, symulująca poruszanie się pokładu statku. Algorytm 

firmy Laerdal, zastrzeżony prawem patentowy, został użyty do uzyskania 

wyników badania. Kluczowym aspektem dla badania było porównanie wyników  

efektywności CPR z dwóch etapów badania. Zaobserwowane wyniki mogą 

służyć jako wytyczne dla osób prowadzących szkolenia z kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz z pierwszej pomocy oraz mogą być podstawą do 

rozszerzenia powyższych szkoleń. 
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The effectiveness of CPR during a stress-inducing 

simulated rescue 

The conducted research was aimed at analyzing the impact of disturbing 

conditions on the effectiveness of CPR (cardiopulmonary resuscitation). The 

experiment was executed by people who were working as lifeguards and had 

finished training in qualified first aid. The experiment consisted of two 

parts: first in normal conditions, the second with external, disturbing 

incentives. From the research group, every person was obliged to give aid in 

case of a sudden circulatory arrest, which was incorporated in the scenario. 

The scenario arranged by the authors of the study was picturing a probable 

case of life endangerment in an engine room of a ship. The injured person 

was a dummy, created by the enterprise Laerdal. The following incentives 

were used in the second part: dark room with red, flashing lights, the noise 

created by the sirens, high room temperature, the smell of grease on the 

dummy, a panel, on which the dummy was placed, rendered difficulties to 

remain proper balance, simulated movement of the ship’s deck. The 

algorithm of the company Laerdal, protected by the patent law, was used was 

used to calculate the results.The key aspect for this research was to compare 

the results of the effectiveness of CPR from those two parts. The results of 

this study can serve as supplementary guidelines for qualified first aid and 

first aid trainers. The study could be a base for creating an extension of the 

mentioned trainings. 
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Fakty i Mity fizjoterapii po rekonstrukcji więzadła 

krzyżowego przedniego 

Adam Bronikowski, a.s.bronikowski@gmail.com, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

EnelSport 

Leczenie rekonstrukcyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego 

należy do najczęściej wykonywanych procedur ortopedycznych w Polsce. 

Leczenie prowadzone jest w oparciu o różne metody operacyjne, z użyciem 

różnorodnych materiałów oraz przez chirurgów o bardzo odmiennych 

preferencjach. Sytuacja ta powoduje że skuteczne usprawnianie tych chorych 

jest nie ogromnym wyzwaniem. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt trudnej 

dostępności do najnowszych wyników badań. Literatura przedmiotu jest 

bardzo obszerna i pełna sprzeczności. Praca ta jest próbą usystematyzowania 

kilku najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w oparciu o najnowsze 

wiarygodne doniesienia naukowe. Często dyskutowanym obszarem uspraw-

niania jest stosowanie ćwiczeń w otwartych i zamkniętych łańcuchach 

kinetycznych. Wątpliwości budzi zasadność ich stosowania  w ogóle, czas 

wprowadzania tych aktywności a także szybkość zwiększania obciążeń. 

Kolejnym zagadnieniem jest zastosowanie szyny ciągłego ruchu biernego 

(cpm). Zastosowanie tego urządzenia niesie za sobą wiele korzyści, ale tez 

zagrożeń. Kolejną kontrowersją jest używanie ortez. Ilość dostępnych na 

rynku modeli różnych producentów utrudnia dokonanie właściwego wyboru.  

  



VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjna Fizjoterapia  

24 kwietnia 2021 r. Wystąpienia ustne 

 

22 

Facts and myths of physiotherapy after anterior cruciate 

ligament reconstruction 

Reconstructive treatment of anterior cruciate ligament injuries is one of the 

most frequently performed orthopedic procedures in Poland. Treatment is 

based on various surgical methods, using a variety of materials, and by 

surgeons with very different preferences. This situation means that effective 

rehabilitation of these patients is a huge challenge. In addition, the situation 

is complicated by the fact that access to the latest research results is 

difficult. The literature on the subject is very extensive and full of 

contradictions. This work is an attempt to systematize several of the most 

controversial issues based on the latest reliable scientific reports. An often 

discussed area of improvement is the use of exercises in open and closed 

kinetic chains. The legitimacy of their use in general, the time of introducing 

these activities and the speed of increasing the load raises doubts. Another 

issue is the use of a continuous passive movement rail (CPM). The use of this 

device brings many benefits, but also threats. Another controversy is the use 

of orthoses. The number of models available on the market from different 

manufacturers makes it difficult to make the right choice. 
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Metody fizjoterapeutyczne stosowane  

przez fizjoterapeutów w reedukacji chodu  

u pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego 

Sandra Miler, sandra.miler@outlook.com, Absolwent Bydgoskiej Szkoły Wyższej 

Rehabilitacja po uszkodzeniu rdzenia kręgowego to zastosowanie metod 

przewodnich oraz metod wspomagających. Terapię każdy fizjoterapeuta 

dobiera indywidualnie, począwszy od stanu funkcjonalnego pacjenta, przez 

doświadczenie jakie posiada, na sprzęcie i zasobach jakimi dysponuje w pracy 

kończąc. Celem pracy jest ocena znajomości i praktycznego wykorzystywania 

przez fizjoterapeutów metod fizjoterapeutycznych nad reedukacją chodu 

u pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Badanie polegało na wypeł-

nieniu kwestionariusza przez terapeutę pracującego z pacjentami po uszkodzeniu 

rdzenia kręgowego. Analizując obie badane grupy zaobserwowano rozbież-

ności wyników, dotyczących metod fizjoterapeutycznych stosowanych 

podczas rehabilitacji pacjenta po uszkodzeniu rdzenia kręgowego w reedukacji 

chodu. Grupa poniżej 5 lat pracy, stosowała częściej metodę PNF, grupa 

powyżej 5 lat pracy, stosowała obie metody (metodę PNF oraz IBITA-Bobath) 

w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta. Na rehabilitację częściej 

trafiają pacjenci w okresie regeneracyjno-kompensacyjnym. Obie badane 

grupy fizjoterapeutów stosowały zarówno ćwiczenia indywidualne, jak 

i grupowe, a także fizykoterapię w zbliżonym zakresie. Nowoczesne rozwią-

zania technologiczne: egzoszkielet oraz lokomat są stosowane przez 

terapeutów z obu badanych grup zbyt rzadko. 
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Physiotherapy methods used by physiotherapists 

in walking reeducation patients after injury  

of the spine core 

Rehabilitation after spinal cord injury involves the use of guiding and 

supportive methods. Each physiotherapist selects the therapy individually, 

starting from the patient's functional state, through the experience he has, 

and ending with the equipment and resources he has at his disposal at work. 

The aim of the study is to assess the knowledge and practical use by 

physiotherapists of physiotherapeutic methods on gait re-education in 

patients after spinal cord injury. The study consisted of completing the 

questionnaire by a therapist working with patients after spinal cord injury. 

When analyzing the two studied groups, the results were discrepant 

regarding the physiotherapeutic methods used during the rehabilitation of 

a patient after spinal cord injury in gait re-education. The group under 5 

years of work, used the PNF method more often, the group over 5 years of 

work, used both methods (PNF method and IBITA-Bobath) depending on the 

individual needs of the patient. Patients in the regeneration and 

compensation period are more likely to go to rehabilitation. Both studied 

groups of physiotherapists used both individual and group exercises, as well 

as physical therapy to a similar extent. Modern technological solutions: the 

exoskeleton and locomat are used by therapists from both studied groups too 

rarely. 
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Morsowanie w czasie pandemii – powody i efekty 

w subiektywnym odczuciu badanych 

Anna Śmigielska, ania100smigielska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Fizjoterapii – Zakład Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej, Katedra Fizjoterapii – 

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 

www.awf.poznan.pl 

Patrycja Rąglewska, raglewska@awf.poznan.pl, Zakład Fizykoterapii i Odnowy 

Biologicznej, Katedra Fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego 

w Poznaniu,www.awf.poznan.pl  

Anna Straburzyńska-Lupa, straburzynskalupa@awf.poznan.pl, Zakład Fizykoterapii 

i Odnowy Biologicznej, Katedra Fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego 

im. E. Piaseckiego w Poznaniu, www.awf.poznan.pl 

Morsowanie stało się w ostatnim roku jednym z częściej uprawianych 

aktywności przez Polaków. Rok ten był wyjątkowy, z powodu toczącej się na 

całym świecie pandemii covid-19. Powody podejmowania morsowania mogą 

wiązać się z chęcią podniesienia odporności. Do najczęściej podkreślanych 

dotychczas efektów działania zimnej kąpieli zanurzeniowej stosowanej 

w akwenach wodnych należą, poprawa samopoczucia psychofizycznego, 

zwiększenie tolerancji na zimno i działanie hartujące.  

Celem pracy jest analiza powodów i efektów morsowania podjętego przez 

osoby w różnym wieku w okresie ostatniego roku.  

W badaniach wzięło udział 880 osób, z tego analizie poddano 271 (201 K, 

70 M) deklarujących staż morsowania nie dłuższy niż rok. Metodę stanowił 

sondaż diagnostyczny – technika ankiety. Autorska ankieta, składała się z 35 

pytań, w tym 5 ze Wskaźnika Dobrego Samopoczucia (WHO-5).  

Z ogółu badanych najwięcej (101 os.) podjęło morsowanie za namową 

znajomych, a 38 os. podało powody związane z okresem pandemii. Efekty 

ocenione przy pomocy kwestionariusza WHO-5 wskazują, że morsowanie 

przyczyniło się do znacznej poprawy samopoczucia u 132 badanych. Zapytani 

o widoczne efekty prozdrowotne wynikające z morsowania, badani wskazali:  

wzrost tolerancji na zimno (185 os.), dobre samopoczucie (156 os.), wzrost 

odporności ogólnej organizmu (154 os.), co pokrywa się z badaniami innych 

autorów przeprowadzanych przez pandemią.  
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Winter swimming during pandemic – motives and effects 

in subjective experiences of the subjects 

Last year, winter swimming was one of the activities the most commonly 

chosen by Poles. That year was an exceptional one because of the worldwide 

Covid-19 pandemic. Motivation behind engaging in winter swimming might 

be connected to the desire to improve one’s immunity. The most frequently 

emphasised effects of dipping in a cold body of water include: improved 

mental and physical disposition, increased cold tolerance, and hardening 

effect.  

The aim of the study was to analyse motivation and effects of winter 

swimming undertaken by persons of different ages during previous year.  

The study included 880 persons, of which 271 (201 women, 70 men), 

declaring that they have been engaging in winter swimming for more than a 

year, were included in the analysis. Diagnostic survey – questionnaire 

technique was the used method. The authors’ questionary comprised of 35 

questions, including 5 questions of the Well-Being Index (WHO-5). 

Most of the respondents (101 persons) decided to start winter swimming 

persuaded by friends and 38 persons due to reasons related to the pandemic. 

The effects assessed using the WHO-5 questionnaire indicated that winter 

swimming significantly improved well-being of 132 respondents. When asked 

about noticeable pro-health effects of winter swimming the majority of 

respondents indicated increased cold tolerance (185 persons), good mood 

(156 persons), and increased general immunity (154 persons) what was in 

line with studies of other authors conducted before the pandemic. 
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Rehabilitacja w porażeniu nerwu twarzowego  

po urazie czaszkowo-mózgowym – studium przypadku 

Wioleta Rosa, wioleta.plewa@gmail.com, Studia Doktoranckie, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Maria Maj-Kowal, maria.maria.maj@gmail.com, Studia Doktoranckie, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Magdalena Batkiewicz, magdabatkiewicz@gmail.com, Studia Doktoranckie, Szkoła 

Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium 

Medicum 

Agnieszka Szczerbowska, rejestracja@fizjoter.pro, Fzijoter – Osteoaptia i Rehabilitacja 

Agnieszka Śliwka, agnieszka.sliwka@uj.edu.pl, Zakład Rehabilitacji w Chorobach 

Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie 

Nerw twarzowy jest VII nerwem czaszkowym o charakterze mieszanym 

z przeważającą komponentą włókien ruchowych, unerwiających mięśnie 

mimiczne twarzy. Porażenie nerwu twarzowego to najczęstsza dysfunkcja 

w obrębie nerwów czaszkowych, która najczęściej występuję pod postacią 

idiopatycznego porażenia Bella lub jest wynikiem urazu czaszkowo-mózgo-

wego, szczególnie kości skroniowej czaszki, zapalenia ucha środkowego czy 

infekcji wirusowych. Porażenie powoduje zaburzenie funkcjonowania mięśni 

mimicznych, prowadzące do charakterystycznej asymetrii twarzy. Utrudnione 

stają się czynności dnia codziennego takie, jak: mówienie, jedzenie, czy picie.   

Opis przypadku dotyczy 29-letniej pacjentki z prawostronnym porażeniem 

nerwu twarzowego po urazie czaszkowo-mózgowym w wyniku wypadku 

samochodowego. Pacjentka doznała wielomiejscowego złamania kości 

podstawy czaszki, kości nosowych, trzonu lewego obojczyka z przemiesz-

czeniem odłamów oraz urazu lewego stawu kolanowego. W wyniku porażenia 

nerwu twarzowego, pacjentka miała takie objawy, jak: znaczny niedowład 

mięśni mimicznych, asymetrię twarzy, niedomykalność powieki, opadający 

kącik ust po stronie porażenia i częściową utratę smaku.  
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W sześciostopniowej klasyfikacji House’a i Brackmanna pacjentka miała V 

stopień i wykazywała cechy głębokiego niedowładu. W celu przywrócenia 

czynności nerwu twarzowego, szczególnie w zakresie unerwienia ruchowego 

mięśni mimicznych twarzy, wdrożono plan rehabilitacji obejmujący 13 sesji 

terapeutycznych. Sesje odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku 

przez 3 tygodnie i obejmowały takie metody terapeutyczne, jak: elektrosty-

mulacja mięśni twarzy, terapia Indiba Activ, ćwiczenia Kabata oraz elementy 

terapii manualnej.  

Efektem zastosowania postępowania rehabilitacyjnego było uzyskanie 

sprawności nerwu twarzowego w zakresie ruchów mimicznych twarzy, 

symetrii twarzy oraz przywrócenia smaku. Czynności dnia codziennego nie 

sprawiały pacjentce trudności.  

Rehabilitation in facial nerve palsy after traumatic 

craniocerebral injury – a case study 

The facial nerve is a mixed VII cranial nerve with a predominant component 

of motor fibers innervating the facial muscles. Facial nerve palsy is the most 

common cranial nerve dysfunction, which most commonly occurs in the form 

of idiopathic Bell's palsy or as a result of craniocerebral trauma, particularly 

to the temporal bone of the skull, otitis media, or viral infections. Bell's 

palsy causes dysfunction of the facial muscles, leading to characteristic facial 

asymmetry. Daily activities such as speaking, eating, and drinking are 

impaired.  

This case report describes a 29-year-old female patient with right-sided 

facial nerve palsy following craniocerebral trauma in a car accident. The 

patient sustained a multiplane fracture of the skull base, nasal bones, left 

clavicle shaft with fragment displacement, and left knee joint injury. As 

a result of facial nerve palsy, the patient had symptoms such as significant 

facial muscle paresis, facial asymmetry, eyelid regurgitation, drooping corner 

of the mouth on the side of palsy, and partial loss of taste.  
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In House and Brackmann's six-grade classification, the patient was grade V 

and showed features of profound paresis. A rehabilitation plan of 13 therapy 

sessions was implemented to restore facial nerve function, particularly in the 

motor innervation of the facial muscles. The sessions were held daily, 

Monday through Friday for 3 weeks and included such therapeutic methods 

as electrostimulation of facial muscles, Indiba Activ therapy, Kabat 

exercises, and elements of manual therapy.  

The rehabilitation procedure resulted in the recovery of facial nerve function 

in terms of facial movements, facial symmetry, and restoration of taste. The 

patient had no problems with everyday activities.  
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Ukształtowanie krzywizn strzałkowych kręgosłupa 

w pozycji siedzącej u dzieci  

z uogólnioną hipermobilnością stawów 

Karolina Gwiazdowska-Czubak, karolinagwiazdowska@o2.pl, Klinika rehabilitacji 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy, Otwock, 

http://spskgrucy.pl/ 

Marcin Tyrakowski, marcintyrak@gmail.com, Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; Samodzielny 

Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy, Otwock, http://spskgrucy.pl/ 

Agnieszka Kędra, agnieszka.kedra@poczta.fm, Wydział Wychowania Fizycznego 

i Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

Biała Podlaska, Polska, https://www.awf-bp.edu.pl/ 

Dariusz Czaprowski, dariusz.czaprowski@interia.pl, Zakład Fizjoterapii, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Poznań; Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn, https://www.wsiie.olsztyn.pl/ 

Zespoły bólowe kręgosłupa występują  coraz częściej u dzieci i młodzieży. 

Do czynników sprzyjających ich powstawaniu zalicza się niewłaściwą pozycję 

siedzącą oraz uogólnioną hipermobilność stawów (UHS).  

Celem pracy było określenie wpływu UHS na ukształtowanie strzałkowych 

krzywizn kręgosłupa w swobodnej pozycji siedzącej.  

Badaniem objęto 145 dziewcząt i 157 chłopców w wieku od 8 do 14 lat. 

W celu oceny strzałkowych krzywizn kręgosłupa (nachylenie krzyżowe (NK), 

lordoza lędźwiowa (LL), kifoza piersiowa (KP)) wykorzystano inklinometr 

Saundersa. Do oceny UHS wykorzystano skalę Beightona. 

Nie wykazano istotnych różnic w wielkości krzywizn strzałkowych kręgosłupa 

między dziećmi z i bez UHS (p > 0,05). U wszystkich badanych zaobserwo-

wano zgięciowe ustawienie kręgosłupa za które odpowiedzialne było  

kifotyczne ustawienie NK oraz LL (dziewczęta z UHS odpowiednio 18,4°±15,3 

oraz 15,2°±8,0; bez UHS 18,9°±10,7 oraz 14,4°±9,3, chłopcy z UHS 17,7°±10,7 

oraz 10,8°±9,3, bez UHS 14,0°±12,1 oraz 9,2°±8,0).  

Uogólniona hipermobilność stawów nie wpływa na ukształtowanie krzywizn 

strzałkowych kręgosłupa przyjmowanych w swobodnej pozycji siedzącej.  
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Swobodna pozycja siedząca charakteryzuje się kifotycznym ustawieniem 

kręgosłupa, za które odpowiedzialne jest nieprawidłowe ustawienie miednicy 

oraz części lędźwiowej kręgosłupa.  

W ramach programów profilaktycznych należy korygować pozycję siedzącą  

poprzez zmianę ustawienia kompleksu lędźwiowo-miednicznego. 

Sagittal body alignment in a sitting position in children 

is not affected by the generalized joint hypermobility 

Back pain (BP) occurs in children and adolescents more and more often. One 

of the factors leading to the development of BP may be an improper sitting 

position. 

Reduced ability to recognise the position of particular parts of the 

musculoskeletal system that is typical for children with generalized joint 

hypermobility (GJH) may lead to a different pattern of relaxed sitting 

position. 

The aim of the study was to assess the sagittal curvatures of the spine in 

a sitting position in children with GJH. 

The study included 302 children (145 girls, 157 boys) aged 8-14 years. In all 

the participants sagittal curvatures of the spine (sacral slope, lumbar 

lordosis, thoracic kyphosis with its lower and upper part) were assessed using 

the Saunders digital inclinometer. In order to assess GJH a 9-point Beighton 

scale was used. 

The study revealed no significant differences (p > 0.05) in sagittal curvatures 

of the spine in a relaxed sitting position between children with and without 

GJH. Regardless of the occurrence of GJH, kyphotic alignment of the spine 

was noted in a relaxed sitting. The values of thoracic kyphosis were as 

follows: 36.3°±12.2; 37.3°±10.4; 36.1°±13.5; 36.8°±11.0 for girls with and 

without GJH and boys with and without GJH, respectively. Lumbar lordosis 

(L) and sacral slope (SS) were responsible for the kyphotic position (girls 
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with GJH 18.4°±15.3; 15.2°±8.0, girls without GJH 18.9°±10.7; 14.4°±9.3, boys 

with GJH 17.7°±10.7; 10.8°±9.3, 4, boys without GJH 14°±12.1; 9.2°±8 for L 

and SS, respectively). 

GJH does not affect the position of the trunk in a sagittal plane in a relaxed 

sitting position in children aged 8-14 years. A relaxed sitting position in 

children with and without GJH is characterized by a kyphotic position of the 

spine caused by an improper position of pelvis and lumbar segment of the 

spine 
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Wirtualny Ogród Terapeutyczny jako metoda 

wspierająca rehabilitację kardiologiczną 

Justyna Mazurek, justyna.mazurek@umed.wroc.pl, Katedra i Zakład Rehabilitacji, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Sandra Jóźwik, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Błażej Cieślik, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Długosza w Częstochowie 

Robert Gajda, Centrum Kardiologii Sportowej, Centrum Medyczne Gajda-Med 

w Pułtusku 

Joanna Szczepańska-Gieracha, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu 

Nasilone objawy depresyjno-lękowe i podwyższony poziom stresu są 

częstym problemem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. 

Celem prezentowanego badania była ocena skuteczności innowacyjnej terapii 

z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na stan psychiczny pacjentów 

z diagnozą choroby niedokrwiennej serca. Do badania zakwalifikowano 34 

pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych, u których współwystępował 

podwyższony poziom lęku lub depresja (17 osób – grupa kontrolna i 17 osób – 

grupa badana). Obie grupy zostały poddane standardowej rehabilitacji 

kardiologicznej w trybie ambulatoryjnym. W grupie badanej przeprowadzono 

dodatkowo osiem sesji relaksacyjno-terapeutycznych odbywających się 

w Wirtualnym Ogrodzie Terapeutycznym. Do badań wykorzystano urządzenie 

medyczne VR TierOne firmy Stolgraf® wyprodukowane w ramach grantu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) pod kierunkiem dr hab. 

Joanny Szczepańskiej-Gierachy, oferujące totalną immersję w wirtualnym 

świecie. W grupie kontrolnej zastosowano osiem sesji treningu autogennego 

wg Schultza jako standardowej metody stosowanej w rehabilitacji kardio-

logicznej. Do oceny stanu psychicznego wykorzystano dwie skale HADS oraz 

KPS. Badania wykonano dwukrotnie – przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz 

po czterech tygodniach terapii. W grupie badanej nastąpił istotny statys-

tycznie spadek średnich wartości w skali HADS  (z 19,5 punktów przed 
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rehabilitacją do 15,7 punktów po czterech tygodniach leczenia, p = 0,003). 

Ponadto zaobserwowano redukcję poziomu odczuwanego stresu (z 64,7 do 

56,5 punktów, p = 0,03). W grupie kontrolnej średnie wyniki obu skal HADS 

i KPS nie uległy istotnej zmianie. Terapia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczy-

wistości stanowi skuteczne wsparcie procesu rehabilitacji kardiologicznej.  

Virtual Therapeutic Garden as a method supporting 

cardiac rehabilitation 

Increased anxiety and depression symptoms and increased level of stress are 

a common problems in patients with cardiovascular diseases. They 

contribute to the development of heart diseases and reduce the effectiveness 

of cardiac treatment and cause increased mortality in this group of patients. 

The aim of the presented study was to assess the effectiveness of innovative 

therapy using virtual reality on the mental state of patients diagnosed with 

ischemic heart disease. 

34 patients with coronary artery disease with coexisting level of anxiety or 

depression (17 people – control group and 17 people – study group) were 

qualified. Both groups underwent standard outpatient cardiac rehabilitation. 

In the study group, eight additional relaxation and therapeutic sessions were 

carried out in the Virtual Therapeutic Garden. The medical device VR 

TierOne by Stolgraf® (grant: National Center for Research and Development, 

NCBiR) under the supervision of Dr. Joanna Szczepańska-Gieracha, offering 

total immersion in the virtual world. In the control group, eight sessions of 

autogenic training according to Schultz were used as a standard method in 

cardiac rehabilitation. Two scales were used to assess the mental state: the 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and the Sense of Stress 

Questionnaire (KPS). The patients were examined twice – before starting 

rehabilitation and after four weeks of therapy. 

In the study group, there was a statistically significant decrease in the mean 

number of the HADS scale (from 19.5 points before rehabilitation to 15.7 
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points after four weeks of treatment, p = 0.003). Moreover, a reduction in the 

level of perceived stress was observed (from 64.7 to 56.5 points, p = 0.03). In 

the control group, the mean scores on both HADS and KPS scales did not 

change significantly. 

Therapy with the use of virtual reality is an effective support for cardiac 

patients, who undergo ambulatory cardiac rehabilitation. The observed 

reduction of depression and anxiety symptoms and the level of stress is 

important in the process of cardiological treatment. 
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Wydolność fizyczna pielęgniarek 

Karol Pilis, k.pilis@ujd.edu.pl, Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, https://www.ujd.edu.pl 

Adrianna Kosior-Lara, a.kosior-lara@ujd.edu.pl, Zakład Pielęgniarstwa, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, 

https://www.ujd.edu.pl 

Anna Pilis, a.pilis@ujd.edu.pl, Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie, https://www.ujd.edu.pl 

Sytuacja epidemiczna wywołana przez COVID-19 zmusiła personel 

medyczny a wśród nich pielęgniarki do bardziej intensywniejszej pracy umy-

słowej i fizycznej. Dlatego też postanowiono zbadać  wydolność fizyczną 

pielęgniarek z regionu częstochowskiego. Badaniom poddano 37 wolonta-

riuszek w średnim wieku (51,62±6,50 lat), które wykonywały cykloergome-

tryczny test wysiłkowy o stopniowo wzrastającej intensywności.  Podczas 

testu rejestrowano wielkość poboru tlenu(VO2), częstość akcji serca (HR) 

i dokonywano subiektywnej oceny obciążenia wysiłkiem fizycznym przy 

pomocy skali Borga. Na podstawie tych danych wyliczano wskaźnik masy 

ciała (BMI), oraz relatywną wielkość obiektywnego (na podstawie HR) 

i subiektywnego (na podstawie testu Borga) obciążenia organizmu wysiłkiem 

fizycznym. Badania wykazały, że BMI badanych pielęgniarek wyniosło 

27,09±4,22 kg/m2, szczytowe VO2 27,86±3,92 ml/min/kg, szczytowe HR 

157,51±11,53 bpm, a szczytowy wynik testu Borga 15,84±1,82 punktów. 

Szczytowa HR przy obciążeniu maksymalnym stanowiła 93,62±6, 13% HRmax 

a szczytowa wartość uzyskana w teście Borga osiągała poziom 79, 19±9,09% 

maksymalnych wartości. Wykazano też, istotną korelację (p  < 0,05) 

szczytowych względnych wartości HR i rezultatów testu Borga. Wyniki 

pokazały, że u badanych pielęgniarek występowała nadwaga, posiadały niską 

wydolność fizyczną i wykazywały tendencję do niższej samooceny swoich 

możliwości fizycznych. Istnieje pilna potrzeba, aby pielęgniarki zostały 

uświadomione o potrzebie zwiększenia wydolności fizycznej w celu lepszego 

sprostania wymaganiom zawodowym. 
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Physical performance of nurses 

The epidemic situation caused by COVID-19 has forced medical personnel, 

including nurses, to work more intensively, mentally and physically. 

Therefore, it was decided to examine the physical performance of nurses 

from the Częstochowa region. The study involved 37 middle-aged volunteers 

(51.62±6.50 years) who performed a cycloergometric exercise test of 

gradually increasing intensity. During the test, the amount of oxygen uptake 

(VO2) and heart rate (HR) were recorded and a subjective assessment of 

exercise load was made using the Borg scale. On the basis of these data, the 

body mass index (BMI), as well as the relative amount of the objective (based 

on HR) and subjective (based on the indications of the Borg test) exercise 

load of the body were calculated.The research showed that the BMI of the 

surveyed nurses was 27.09±4.22 kg/m2, peak VO2 27.86 ± 3.92 ml/min/kg, 

peak HR 157.51±11.53 bpm, and the peak Borg test result 15.84±1.82 

points.The peak HR at maximum load was 93.62 ± 6.13% HRmax and the peak 

value obtained in the Borg test reached the level of 79.19±9.09% of the 

maximum values. A significant correlation (p < 0.05) of peak relative HR 

values and the results of the Borg test was also demonstrated. The results 

showed that the surveyed nurses were overweight, had low physical 

performance and showed a tendency to lower self-esteem of their physical 

performance. There is an urgent need for nurses to be made aware of the 

need to increase their physical performance in order to better meet their 

professional demands. 
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Zespoły bólowe u muzyków 

Wiktoria Żaba, zaba.wiktoriaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zakładu 

Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

https://sum.edu.pl/ 

Katarzyna Ćwikła, kasiacwikla26.06@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zakładu 

Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

https://sum.edu.pl/  

Aleksandra Wieczorek, wieczorekolaaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Zakładu Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

https://sum.edu.pl/ 

Muzycy są grupą zawodową szczególnie narażoną na występowanie 

zespołów bólowych. Wielogodzinne próby, najczęściej przez 7 dni w tygodniu,  

wymuszone, asymetryczne ułożenie ciała podczas gry na instrumencie, jego 

waga oraz postępujący dla wszystkich grup zawodowy wysoki poziom stresu 

w życiu codziennym, mogą generować przewlekłe bóle w obrębie aparatu 

ruchu. Celem pracy było zbadanie częstotliwości występowania zespołów 

bólowych oraz ich przyczyn.  

Badaniem zostało objętych 103 muzyków – studentów i absolwentów szkół 

muzycznych w Polsce. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety 

przeprowadzony w formie internetowej. Kwestionariusz zawierał 30 pytań 

dotyczących używanego instrumentu, zespołów bólowych, wad postawy, 

aktywności fizycznej i poziomu stresu w życiu codziennym. Grupa badana 

została podzielona na sekcje ze względu na typ instrumentów, na którym grają.  

87,38% badanych cierpi na zespoły bólowe w obrębie aparatu ruchu. 

Najczęściej ból zlokalizowany był w odcinku szyjnym kręgosłupa i pojawiał 

się zaraz po graniu (47,3% badanych).  

Zespoły bólowe wśród muzyków są zjawiskiem powszechnym. Przyczyn 

można dopatrywać się między innymi w przeciążeniach spowodowanych zbyt 

długimi i intensywnymi próbami, zbyt wysokim poziomie stresu, braku 

regularnych wizyt u specjalistów, takich jak lekarz, fizjoterapeuta czy 

psycholog lub jako konsekwencje wad postawy ciała.  
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Pain syndromes among musicians 

Musician is one of the professions particularly exposed to occurrence of pain 

syndrome. Hours-long rehearsals, often every day in a week, asymmetrical 

body positions during playing instruments and their weight can lead to 

chronic pain within the locomotor system. Increasing stress level in personal 

life also has an effect on it. The aim of this paper is to analyze the frequency 

and the causes of pain syndrome occurrence.  

The survey was completed by 103 musicians – students and alumni of music 

schools in Poland. Online questionnaire was the main research tool. It 

contained 30 questions which were related to kind of used instruments, pain 

syndrome, faulty posture, physical activities and stress level in daily life. The 

study group was divided into sections due to kind of instruments they play.  

87,38% of participants suffer from locomotor system pain syndrome. The 

most common pain was located in cervical spine and occurred immediately 

after playing (47,3% participants). 

Pain syndrome among musicians is common phenomenon. The main reasons 

of this problem can be: too long and too intensive rehearsals, too high stress 

level, lack of regular doctor, physiotherapist or psychologist appointment or 

faulty posture. 
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Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu 

otyłości u dzieci i młodzieży 

Joanna Piruta, joannapiruta@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 

Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać 

Szansę”, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Magdalena Malinowska, magdalena.malinowska.1998@gmail.com, Studenckie 

Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy 

Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku 

Występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży stanowi obecnie 

powszechny problem. Rozwój technologii elektronicznych sprawił, że wielu 

młodych ludzi spędza czas wolny, korzystając z komputera, smartfonów, 

ograniczając czas aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia, brak ruchu 

sprzyja występowaniu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Nad-

mierna masa ciała niekorzystnie wpływa na zdrowie zarówno fizyczne, jak 

i psychiczne człowieka. Ze względu na liczne powikłania związane z otyłością,  

bardzo ważna jest wczesna interwencja lecznicza, aby zapobiec nieko-

rzystnym skutkom otyłości u dzieci i młodzieży. Kluczową rolę w redukcji 

nadmiernej masy ciała odgrywa aktywność fizyczna. Zastosowanie wysiłku 

fizycznego jako formy profilaktycznej i leczniczej przynosi wiele korzyści.  

Celem pracy jest przybliżenie problemów z jakimi zmagają się dzieci 

z nadwagą i otyłością oraz w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na 

organizm, zapobiegając otyłości lub eliminując bądź redukując niekorzystne 

dolegliwości pojawiające się w związku z otyłością.  

Indywidualnie dostosowana do potrzeb dziecka aktywność fizyczna 

w połączeniu z dietą przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne. Jednak 

należy pamiętać, że osiągnięcie celu wymaga czasu, ponieważ rehabilitacja 

w leczeniu otyłości jest procesem długotrwałym, wymagającym wytrwałości 

i zaangażowania w terapię. 

The importance of physical activity in the prevention 

and treatment of obesity in children and adolescents 
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Currently the occurrence of overweight and obesity among children and 

adolescents is a common problem. Due to the development of electronic 

technologies, many young people spend their free time using computers and 

smartphones, limiting the time of physical activity. A sedentary lifestyle and 

lack of exercise contribute to the occurrence of overweight and obesity 

among children and adolescents. Excess body weight adversely affects both 

physical and mental health. Due to the numerous complications of obesity, 

early therapeutic intervention is very important to prevent the adverse 

effects of obesity in children and adolescents. Physical activity plays a key 

role in reducing excess body weight. The use of physical effort as 

a preventive and therapeutic form has many benefits. 

The aim of the study is to present the problems with which overweight and 

obese children struggle with and how physical activity affects the organism 

by preventing obesity or reducing the adverse ailments that arise in 

connection with obesity. 

Physical activity individually adapted to the needs of a child, combined with 

a diet brings very good therapeutic effects. However, it should be 

remembered that it takes time to achieve the goal, because rehabilitation in 

the treatment of obesity is a long-term process that requires persistence and 

commitment to therapy. 
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Objawy otologiczne u pacjentów z TDM –  

przegląd literatury 

Magdalena Malinowska, magdalena.malinowska.1998@gmail.com, Studenckie 

Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy 

Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę", Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl 

Joanna Piruta, joannapiruta@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice 

Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać 

Szansę", Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

www.umb.edu.pl 

Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (TMD) dotyczą coraz większej 

grupy osób w różnym wieku. Objawiają się między innymi bólem głowy 

i zębów, ograniczeniem ruchomości żuchwy, trzaskami w stawie. Istnieją 

także niespecyficzne objawy TMD, zlokalizowane w innych strukturach ciała.  

Szumy uszne, otalgia, uczucie pełności i zatkania ucha są objawami 

związanymi z uszkodzeniem słuchu. Często przyczyna ich występowania ma 

podłoże nieotogenne. Może być związana z dysfunkcjami w obrębie układu 

stomatognatycznego. Istnieją różne teorie tłumaczące występowanie objawów 

otologicznych (OO) w przebiegu TMD, między innymi bliskie sąsiedztwo 

struktur oraz podłoże psychogenne zjawiska. Do leczenia OO stosuje się: 

techniki wykorzystujące zjawisko habituacji, terapię poznawczo-behawio-

ralna, techniki związane z neuromodulacją i zmianą aktywności neuronalnej 

oraz fizjoterapię. W diagnostyce i leczeniu pacjentów cierpiących na OO 

zalecana jest współpraca pomiędzy otolaryngologami, stomatologami oraz 

fizjoterapeutami.  

Celem pracy był opis objawów otologicznych u pacjentów z TMD 

i zaproponowanie metod terapeutycznych. 
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Otologic symptoms in patients with TMD –  

literature review 

Temporomandibular joint dysfunctions (TMD) concern an increasing group 

of people of all ages. They are manifested by headache and toothache, 

limitation of the mobility of the mandible, cracks in the joint. There are also 

non-specific symptoms of TMD that are localized in other parts of the body.  

 Tinnitus, otalgia, a feeling of fullness and a blocked ear are symptoms 

associated with hearing loss. Often the cause of their occurrence is non- 

otogenic. It may be associated with dysfunctions within the stomatognathic 

system. There are various theories explaining the occurrence of otological 

symptoms in the course of TMD, including the proximity of structures and 

the psychogenic basis of the phenomenon. The treatment includes: 

habituation techniques, cognitive-behavioral therapy, techniques related to 

neuromodulation and changes in neural activity and physiotherapy. In the 

diagnosis and treatment of patients suffering from ear symptoms 

cooperation between otolaryngologists, dentists and physiotherapists is 

recommended.  

The aim of the study was to describe otological symptoms in patients with 

TMD and to propose therapeutic methods. 
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Ocena funkcji stawu kolanowego po rekonstrukcji ACL 

Dorota Dragan-Sroczyńska, dragan.sroczynska.d@gmail.com, Uniwersytecki Szpital 

Kliniczny we Wrocławiu 

Ewelina Żukiewicz, ewelina.zukiewicz@gmail.com, Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

we Wrocławiu 

Aneta Wysocka, aneta_ppp@wp.pl, Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna 

w Jelczu-Laskowicach 

Beata Nowak, nowakbeata36@gmail.com, Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie 

Decydujące znaczenie w osiągnięciu pełnej sprawności fizycznej pacjenta 

po rekonstrukcji ACL ma prawidłowo prowadzone i wcześnie rozpoczęte 

usprawnianie pooperacyjne. Celem pracy była ocena częstości występowania 

uszkodzenia ACL w zależności od płci, wieku i konstytucji ciała, określenie 

wpływu usprawniania na funkcję kolana po rekonstrukcji ACL i ocena funkcji 

kolana po rekonstrukcji ACL w zależności od metody stabilizacji.  

Materiał stanowiło 30. Pacjentów (11 kobiet i 19 mężczyzn), średnia wieku 

29 lat, operowanych z powodu uszkodzenia ACL. ACL rekonstruowano 

ścięgnami mięśni półbłoniastego i smukłego oraz mocowanymi metodą 

Felmeta i Howell’a.W metodyce posłużono się ankietą autorską i oceną 

funkcjonalną wg. KSS. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że częściej 

urazu kolana doznawali mieszkańcy miasta (73%) i mężczyźni (63%) aktywnie 

uprawiający sport. Prawidłową masę ciała, ocenianą wg. wskaźnika BMI, 

stwierdzono u 46% badanych, natomiast nadwagę lub otyłość u pozostałych.  

Wnioski: 

1. urazów więzadła krzyżowego przedniego doznają głównie osoby młode, 

mieszkańcy miast, częściej mężczyźni, którzy uprawiają sporty z dużym 

ryzykiem wystąpienia nagłych przeciążeń stawu kolanowego ,  

2. rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego umożliwia powrót  do 

pełnej aktywności fizycznej i uprawiania sportu,  

3. operacyjna rekonstrukcja wiązadła krzyżowego przedniego i wczesna 

rehabilitacja pozwala na szybkie, stopniowe wprowadzenie obciążeń 

kolana i powrót do pełnej aktywności ruchowej. 
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Assessment of the knee joint function after ACL 

reconstruction 

The decisive factor in achieving full physical fitness of the patient after the 

reconstruction ACL is early postoperative rehabilitation. Goals: the 

incidence of ACL damage depending on sex, age and body constitution, 

determination of the rehabilitation on the function of the knee after ACL 

reconstruction and asessment of the knee function after ACL reconstruction 

based on two different stabilization methods.Material consisted of 30 

patients (11 women and 19 men)- average age of 29, operated for damage to 

the ACL. In surgical treatment, the ligament transplans are fixed by: Felmet 

and Howell’s method.The methodology was based on the author's 

questionnaire and functional assessment according to KSS.Results: The 

analysis of the obtained results shows that the inhabitants of the city (73%), 

with men (63%) actively practising sports, suffered knee injuries more often. 

Normal body weight assessed according to BMI index was found in 46% of 

respondents, of which the majority were men, and with the rest of 

respondents being overweight or obese.  

Conclusions:  

1. ACL injuries are suffered mainly by young people, city dwellers, and more 

often by men, who practice sports with a high risk of sudden overload of 

the knee joint, 

2. the reconstruction of the ACL allows a return to full physical activity, 

including sports,  

3. surgical reconstruction ACL and early rehabilitation allows for a quick, 

gradual introduction of loads on the knee and return to full physical 

activity 
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Rehabilitacja stomatognatyczna, czyli o leczeniu 

czynnościowych zaburzeń czaszkowo-żuchwowych 

Wioleta Rosa, wioleta.plewa@gmail.com, Studia Doktoranckie, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Maria Maj-Kowal, maria.maria.maj@gmail.com, Studia Doktoranckie, Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Magdalena Batkiewicz, magdabatkiewicz@gmail.com, Studia Doktoranckie, Szkoła 

Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium 

Medicum. 

Rehabilitacja stomatognatyczna stanowi szereg działań z zakresu badania 

funkcjonalnego i technik terapeutycznych struktur układu stomatognatycznego, 

do którego zalicza się: stawy skroniowo-żuchwowe, tkanki jamy ustnej 

i twarzy (tj. mięśnie, nerwy, naczynia i kości czaszki) oraz ośrodkowy układ 

nerwowy, koordynujący pracę tegoż układu. Rehabilitacja stomatognatyczna 

jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin fizjoterapi i w ostatnich 

latach, a badania naukowe sugerują, że stanowi ona skuteczną formę leczenia 

zachowawczego. Głównymi zadaniami fizjoterapii stomatologicznej jest 

działanie przeciwbólowe, wspomaganie procesów gojenia tkanek układu 

stomatognatycznego oraz reedukacja nerwowo-mięśniowa. Te cele realizo-

wane są za pomocą poprawy krążenia, zmniejszenia stanu zapalnego, 

normalizacji napięcia mięśniowego, przywracania prawidłowego zakresu 

ruchomości w stawach skroniowo-żuchwowych oraz odtwarzania prawidłowych 

stereotypów ruchowych. Czynnościowe zaburzenia skroniowo-żuchwowe 

(ang. temporomandibular disorders, TMD) dotyczą średnio 3-12% ogólnej 

populacji i częściej dotyczą kobiet. Dolegliwości związane z TMD to m.in.: 

ból lub dyskomfort w obrębie stawów skroniowożuchwowych, mózgoczaszki 

i twarzoczaszki, bóle i zawroty głowy, ból kręgosłupa szyjnego, bruksizm/  

bruksomania, czyli zaciskanie zębów i (lub) zgrzytanie zębami oraz związane 

z tym starcie powierzchni zębowych, stany napięcia i przemęczenia mięśni 

żucia oraz kręgosłupa szyjnego, trzaski/trzeszczenia lub przeskakiwania 

w stawach skroniowożuchwowych, ból ucha, zaburzenia słuchu, szumy uszne, 
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szczękościsk, ból oka oraz łzawienie w okolicy kąta wewnętrznego oka. 

Dodatkowo, rehabilitacja stomatognatyczna powinna stanowić przygotowanie 

do leczenia ortodontycznego, wspierając je także w trakcie jego trwania. Do 

interdyscyplinarnego zespołu, zajmującego się TMD powinni należeć: 

ortodonta, stomatolog, fizjoterapeuta, logopeda, a także psycholog. Współ-

praca pomiędzy ww. specjalistami pozwala na osiągnięcie zadawalających 

efektów leczenia i poprawę jakości życia pacjenta.  

Stomatognathic rehabilitation, in the treatment 

of functional temporomandibular disorders 

Stomatognathic rehabilitation is a range of functional examination and 

therapeutic methods applied to the structures of the stoamtognathic system, 

which includes the temporomandibular joints, oral and facial tissues  

(i.e. muscles, nerves, vessels, and bones of the skull), and the central nervous 

system that coordinates the work of the system. The stomatognathic 

rehabilitation is one of the most dynamically developing fields of 

physiotherapy in recent years, and scientific research suggests that it is an 

effective form of conservative treatment. The main task of dental 

physiotherapy is to provide analgesic effects, to support the healing 

processes of the tissues of the stomatognathic system, and to provide 

neuromuscular re-education. This goal is achieved by improving circulation, 

reducing inflammation, normalizing muscle tone, restoring normal range of 

motion in the temporomandibular joints, and reproducing normal movement 

stereotypes. Temporomandibular disorders (TMD) affect on average 3-12% of 

the general population and are more common in women. TMD complaints 

include: pain or discomfort in the temporomandibular joints, craniofacial 

joints, headaches and dizziness, pain in the cervical spine, bruxism/ 

bruxomania, i.e. clenching of teeth and/or grinding of teeth and associated 

abrasion of tooth surfaces, tension and fatigue in the masticatory muscles 

and cervical spine, crackling or popping in the temporomandibular joints, ear 

pain, hearing impairment, tinnitus, trismus, eye pain and tearing around the 
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inner corner of the eye. Additionally, stomatognathic rehabilitation should 

be a preparation for orthodontic treatment, also supporting it during its 

course. The interdisciplinary team dealing with TMD should include: 

orthodontist, dentist, physiotherapist, logopedist, and psychologist. The 

cooperation between these specialists allows to achieve satisfactory 

treatment results and improve the patient's quality of life.  
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Wpływ aktywności ruchowej u młodzieży  

na rozwój chorób cywilizacyjnych. 

Agata Banaszkiewicz, agataewabanaszkiewicz@gmail.com, Centrum Kompleksowe 

j Rehabilitacji Konstancin–Jeziorna, Filia 3 we Wrocławiu, wroclaw.ckr.pl 

Karolina Polakowska-Mierzwa, karolina.polakowska@wp.pl, Przychodnia Specja-

listyczno-Rehabilitacyjna Pulsantis, Wrocław, www.pulsantis.com.pl 

Beata Dargiel, beata.dargiel@gmail.com, Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., Sokołowsko, 

sanatoria-dolnoslaskie.pl 

Wiktor Jabłoński, wiktor.jablonski@gmail.com, Przychodnia Lekarska Eskulap, 

Sieradz, www.eskulap.pl 

Brak ruchu i sedenteryjny styl życia przyczyniają się do powstawania 

chorób cywilizacyjnych oraz zaburzeń układu ruchu człowieka.  Jakkolwiek 

dotyczy to głównie populacji o niskim poziomie aktywności ruchowej, ale 

zasadne jest określenie czy i w jakim stopniu dotyczy to osób różnych płci 

o zróżnicowanej aktywności ruchowej. 

W badaniach uczestniczyło 83 dziewcząt i 113 chłopców, 17-latków, 

uczniów klas licealnych (klasy sportowe i ogólne). Do badań wykorzystano 

wagę elektroniczną, Posturometr S, fałdomierz. 

Zgodnie z klasyfikacją wskaźnika Rohrera najczęściej otrzymywane wyniki 

kwalifikują badaną młodzież do kategorii smukłej budowy ciała.  Osoby 

trenujące w największym stopniu współtworzą tę grupę, szczególnie dziewczęta  

w 95% zaliczają się do smukłych. 

Znaczne różnice między klasami ogólnymi a sportowymi dotyczą fałdu 

skórno-tłuszczowego mierzonego na ramieniu. 

Tkanka tłuszczowa w obrębie brzucha osiąga największe maksymalne 

wartości, wykazując największe wahania tej cechy. 

Wnioski: 

1. Osobnicy charakteryzujący się wyższym poziomem aktywności fizycznej 

cechują się bardziej po- żądanymi proporcjami wagowo–wzrostowymi. 

2. Uczniowie klas sportowych są w mniejszym stopniu narażeni na 

zagrożenia związane z rozwinięciem się u nich chorób cywilizacyjnych, 

wynikających z niedostatku ruchu. 
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The influence of physical activity in youth  

on the development of civilization diseases 

Lack of exercise and sedentary lifestyle contribute to the development of 

civilization diseases and disorders of th human locomotor system. However, 

it concerns mainly the population with a low level of physical activity, but it 

is reasonable to determine whether and to what extent it concerns people of 

different sexes with different physical activity. 

The study involved 83 girls and 113 boys, 17 years old, high school students 

(sports and general classes). Electronic scale, Posturometer S, fold meter 

were used for the study. 

According to the classification of the Rohrer index, the most frequently 

obtained results qualify the studied adolescents to the category of slender 

body build. People who train to the greatest extent make up this group, 

especially girls in 95% are classified as slender. Significant differences 

between general and athletic classes concern skin-fat fold measured at the 

upper arm. 

The abdominal adipose tissue reaches the highest maximum values, showing 

the greatest fluctuations in this trait. 

Conclusions: 

1. Individuals characterized by higher levels of physical activity are 

characterized by more desirable weight and height proportions. 

2. Students of sport classes are less exposed to the risk of developing 

civilization diseases, resulting from lack of exercise. 
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Wpływ sztywności mięśni kulszowo-goleniowych 

na zakres ruchu testu PSLR u młodych osób  

z bólem korzeniowym 

Tomasz Kuligowski, tomasz.kuligowski@awf.wroc.pl, Wydział Fizjoterapii, Akademia 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

Błażej Cieślik, b.cieslik@ujd.edu.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana 

Długosza w Częstochowie 

Jakub Makowiecki, kubamx2@gmail.com, Klinika Fizjoterapii Wrocław 

Tomasz Sipko, tomasz.sipko@awf.wroc.pl, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wycho-

wania Fizycznego we Wrocławiu 

Ból dolnego odcinka kręgosłupa jest najczęstszą przyczyną dysfunkcji 

narządu ruchu u dorosłych i może prowadzić do zaburzeń neurodyna-

micznych. W rezultacie objawem może być ból korzeniowy. Do tej pory 

niewiele jest dowodów na związek tej patologii ze zmianą parametrów 

mechanicznych mięśni kulszowo-goleniowych u osób młodych. Celem pracy 

była ocena związku bólu korzeniowego, parametrów mechanicznych grupy 

mięśni kulszowogoleniowej, a stanem funkcjonalnym pacjentów. Do badania 

zakwalifikowano 30 uczestników (21 kobiet i 9  mężczyzn w wieku 22-32 lata). 

Uczestników podzielono na dwie grupy: objawowych z bólem korzeniowym 

(RAD) i osób zdrowych (CONTROL). Każdy uczestnik przeszedł badanie 

kliniczne obejmujące pomiar sztywności, naprężenia i sprężystości mięśni 

kulszowo-goleniowych urządzeniem MyotonPRO oraz pomiar kąta testu 

PSLR. Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą programu STATISTICA 

13.1. Większą sztywności obserwowano w grupie RAD (p <  0,001). Napięcie, 

sztywność i elastyczność wykazywały istotny związek międzygrupowy. 

W grupie RAD nie zaobserwowano istotnych różnic we właściwościach mecha-

nicznych pomiędzy kończynami. Pomiar kąta testu PSLR korelował istotnie 

statycznie (odwrotnie proporcjonalnie) z parametrami mechanicznymi mięśni  

kulszowo-goleniowych pomiędzy grupami. Badania te potwierdziły większą 

sztywność mięśni kulszowo-goleniowych u osób z bólem korzeniowym. 

Ponadto zmiany te korelowały istotnie z wartościami kąta PSLR.  
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Hamstrings stiffness effect on passibe SLR angle 

in young individuals with radicular pain 

Low back pain (LBP) is the most frequent cause of adult disability and can 

cause neurodynamic disorders. As result, radicular pain is frequently 

observed. However, Little to no evidence is known about the effect of this 

pathology on hamstring muscles in Young individuals. The aim of the study 

was to evaluate the correlation between hamstrings mechanical parameters 

and functional outcome in young symptomatic radicular pain adults. Thirty 

individuals were enrolled in the study (21 females and 9 males in the age 

between 22-32 years). All participants were divided into two groups: 

radicular pain symptomatic individuals (RAD) and healthy controls 

(CONTROL). Every participant underwent clinical examination including 

hamstrings stiffness, tension, and elasticity measurement taken Rusing 

MyotonPRO, and PSLR angle assessment. All calculations were made using 

STATISTICA 13.1. Significantly higher stiffness score was obtained in the 

RAD group (p <0.001) compared to healthy controls. Tension, stiffness, and 

elasticity had a significant correlation. There were no significant differences 

in mechanical properties within the RAD group comparing both extremities. 

The angle measurement obtained in the PSLR test correlated significantly 

(inversely) with hamstrings mechanical parameters between the groups. 

These studies confirmed higher hamstrings’ stiffness in people with radicular 

pain. Furthermore, these changes correlated significantly with the PSLR 

angle. 
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Zastosowanie laserów biostymulacyjnych w stomatologii 

Krzysztof Kędzierski, iwos21wp.pl, Katedra i Zakład Periodontologiii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie  

Jarosław Sieczkarek, jareksieczkarek@gmail.com, Katedra i Zakład Periodontologiii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

Monika Nastaj, monika-nastaj@tlen.pl, Katedra i Zakład Periodontologiii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia@tlen.pl, Kierownik Katedry i Zakładu 

Periodontologiii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Obecnie w działaniach terapeutycznych w obrębie jamy ustnej używa się 

głównie laserów biostymulacyjnych półprzewodnikowych o mocy maksymalnej  

50 mW (najczęściej zaś 20-30 mW). W stomatologii znajdują one zasto-

sowanie głównie w nieinwazyjnym leczeniu chorób błony śluzowej jamy 

ustnej. Przed podjęciem terapii laserem biostymulacyjnym należy wyeliminować 

mechaniczne czynniki drażniące. Stosując odpowiednio dobrane dawki, 

osiąga się maksymalny stopień skuteczności (MSS) – jest to współzależność 

między ilością mocy światła lasera, jaką należy stosować w leczeniu, a ilością 

mocy spożytkowanej przez tkanki. Właściwe dawkowanie promieniowania 

laserowego stosowanego w stomatologii zależne jest od rodzaju schorzen ia 

podlegającego leczeniu. Stany ostre naświetla się małymi dawkami energii 

(0,5-5 J). W stanach przewlekłych są zaś wymagane dawki dwukrotnie 

większe (1-10 J). Również czas stosowania laseroterapii zależy od rodzaju 

schorzenia. Stany ostre wymagają krótkiego czasu naświetlania i częstszych 

zabiegów, stany przewlekłe zaś dłuższego czasu naświetlania i odstępów 

czasowych (2-3 dni pomiędzy nimi). Naświetlanie laserem musi być 

poprzedzone podstawowymi zabiegami higienizacyjnymi, usunięciem złogów 

nazębnych i skojarzone z ewentualnym leczeniem farmakologicznym, 

właściwym dla danej jednostki chorobowej. Stosowanie biostymulacji 

laserowej w leczeniu schorzeń przyzębia i błony śluzowej skraca czas gojenia 

oraz zmniejsza dolegliwości bólowe już po pierwszym naświetlaniu. Zabiegi 

biostymulacyjne powodują odprowadzanie mediatorów i produktów fazy 

zapalnej poprzez czynnościowe rozszerzenie naczyń krwionośnych, limfa-

tycznych, regulację procesów metabolicznych, co korzystnie wpływa na 
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zaopatrzenie tkanek w tlen. Zdaniem autorów laseroterapia w przypadku 

chorób błon śluzowych jamy ustnej jest metodą godną polecenia w codziennej  

pracy gabinetu stomatologicznego. 

Application of biostimulative lasers in stomatology 

Currently, in the therapeutic activities in the oral cavity, mainly 

semiconductor biostimulation lasers with a maximum power of 50 mW (most 

often 20-30 mW) are used. In dentistry, they are used mainly in the non-

invasive treatment of diseases of the oral mucosa. Mechanical irritants 

should be eliminated before starting biostimulation laser therapy. By using 

appropriately selected doses, the maximum degree of effectiveness (MSS) is 

achieved - it is the relationship between the amount of laser light power to 

be used in the treatment and the amount of power consumed by the tissues. 

The correct dosage of laser radiation used in dentistry depends on the type of 

disease being treated. Acute conditions are irradiated with small doses of 

energy (0.5-5 J). In chronic conditions, doses twice as high (1-10 J) are 

required. The duration of laser therapy also depends on the type of disease. 

Acute conditions require a short exposure time and more frequent 

treatments, chronic conditions require a longer exposure time and time 

intervals (2-3 days between them). Laser irradiation must be preceded by 

basic hygienic treatments, removal of dental plaque and combined with 

possible pharmacological treatment appropriate for a given disease entity. 

The use of laser biostimulation in the treatment of periodontal and mucosa 

diseases shortens the healing time and reduces pain after the first 

irradiation. Biostimulation treatments lead to the discharge of mediators and 

products of the inflammatory phase through functional expansion of blood 

and lymph vessels, regulation of metabolic processes, which has a positive 

effect on the supply of oxygen to the tissues. According to the authors, laser 

therapy in the case of diseases of the oral mucosa is a method worth 

recommending in the daily work of a dentist's office. 
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