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V Ostrowieckie Spotkania Naukowe
Rehabilitacja 20003 

hipokineza -  lokomocja -  mobilność

Ostrowieckie spotkania naukowe organizowane są w roku 2003 już po raz 
piąty. Celem wszystkich dotychczasowych spotkań było prezentowanie 
zagadnień szeroko pojętej rehabilitacji ruchowej wszystkim zainteresowanym, 
w tym również słuchaczom Medycznego Studium Fizjoterapii a w bieżącym 
roku także studentom nowego wydziału Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębior
czości -  Wydziału Fizjoterapii.

Konferencja naukowo-metodyczna, organizowana w tym roku, poświęcona 
jest głównie problematyce lokomocji człowieka, je j zaburzeniom i metodom 
leczenia, w tym także działaniom o charakterze rehabilitacyjnym. Celem 
konferencji jest prezentacja nowych metod w badaniu narządu ruchu czło
wieka a szczególnie w badaniu chodu i biegu. Prezentowane wyniki badań 
pokazują przykłady patologicznych odmian chodu na tle przebiegu chodu 
normalnego (chód osób z protezami podudzia i stopy, chód osoby zakwa
lifikowanej do wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego).

Głównym organizatorem i sponsorem konferencji jest WSBiP. Większość 
referatów została przygotowana przez pracowników Uczelni ostrowieckiej we 
współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie i Szpitalem im. 
L. Rydygiera w Krakowie.

Prezentowany zeszyt naukowo-metodyczny zawiera teksty wszystkich wygło
szonych referatów. Jest wielce prawdopodobne, że zeszyt ten nie będzie wydawni
ctwem martwym ponieważ znaczna ilość materiału może być wyko-rzystana przez 
studentów wydziału jako materiały pomocnicze z zkresu biomechaniki klinicznej 
a także fizjoterapii w chirurgii i traumatologii narządu ruchu. Wyrażam również 
nadzieję, że w miarę rozwoju wydziału i zwiększania liczebności pracowników -  
ostrowieckie spotkania rehabilitacyjne przekształcą się w regularne konferencje 
naukowe z udziałem zaproszonych wybitnych specjalistów z zakresu fizjoterapii.

Dziekan Wydziału Fizjoterapii 
WSBiP

doc. dr Tadeusz Ruchlewicz
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> „Metoda Halliwicka -  rehabilitacja w wodzie" -  mgr Anna Olasińska; 
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów NDT-SI-Bobath - Kraków,

> „Możliwość zastosowania terapii manualnej wg R. McKennziego 
w zespołach bólowych kręgosłupa -  diagnostyka i leczenie" -  mgr 
Wojciech Kilijan i dr Marian Gawinek; Instytut Rehabilitacji AWF 
Kraków.
Wykładom towarzyszyły pokazy firm medycznych i producentów sprzętu 

do fizjoterapii. Ogółem zaprezentowało się kilkunastu wystawców z całej 
Polski m. in.: Akson Katowice, Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego, 
Kriomedpol - Warszawa, Marp - Electronic - Kraków, Technomex-Gliwice, 
Unittrom - Polska, Wojdak - Kielce, Ultra-med-Lublin i inne.

III Ostrowieckie Spotkania Naukowe 
„Rehabilitacja 2001"

Sympozjum odbyło się w marcu 2001 roku i cieszyło się ogromnym zainte
resowaniem. Podobnie jak w poprzednich latach organizatorami byli: MSF 
w Ostrowcu, Oddział Świętokrzyski PTF i Wydział WF WSBiP w Ostrowcu 
Św.

Miały miejsce następujące wykłady poświęcone fizjoterapii:
>  „Helioterapia w odnowie biologicznej" -  prof. dr hab. Jerzy Jaśkiewicz; 

Collegium Medicum UJ Kraków,
> „Osteoporoza u kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym" -  prof. 

nadzw. dr hab. med. Krzysztof Spodaryk; Instytut Rehabilitacji AWF 
Kraków,

> „Neurofizjologiczne aspekty rozwoju postawy ciała" -  dr Wojciech 
Kiebzak; Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach,

> „Usprawnienie osób z uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego 
w oparciu o koncepcję Bobath" -  licencjonowany terapeuta NDT Bobath, 
AWF Poznań,

> „Zagrożenia Cywilizacyjne a możliwość rehabilitacji" -  mgr Wiesława 
Szymczuk; Katadra Zdrowia Publicznego AM w Lublinie,

> „Ocena skuteczności postępowania terapeutycznego metodą Robina 
McKenziegoz wykorzystaniem inklinometru" -  mgr Wojciech Kilijan i dr 
Marian Gawinek; Instytut Rehabilitacji AWF Kraków.

> „Wpływ aktywności rehabilitacyjno-lecniczej" na zdrowie pacjentów 
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym" -  mgr Bożena Zboina - vZPO 
Szpital Miejski w Ostrowcu Św,
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> „Rehabilitacja dzieci w ośrodkach opieki specjalnej" -  mgr marek Wiecheć, 
MSF w Ostrowcu Św.

Wykłady poprzedził występ zespołu muzyczno-tanecznego z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy ZOR w Ostrowcu Św.

Dopisali wystawcy z całego kraju, którzy prezentowali najnowszy sprzęt 
do fizjoterapii.

IV Ostrowieckie Spotkania Naukowe 
„Rehabilitacja 2002"

Czwarte sympozjum miało miejsce 19 kwietnia 2002 roku. Zostało orga
nizowane przez MSF w Ostrowcu Św., Wydział Fizjoterapii WSBiP, Oddział 
Świętokrzyski PTF przy współpracy Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony 
Zdrowia Akademii Medycznej w Lublinie.

Zostały wygłoszone następujące wykłady:
> „Zdrowie jako wartość w świadomości człowieka" -  prof. dr hab. Teresa 

Bernadetta Kulik; Katedra Zdrowia Publicznego AM Lublinie,
> „Jakość życia: perspektywa medycyny" -  dr n. med. Artur Ostrzyżek; 

Akademia Świętokrzyska Kielce,
> „Kultura i Etyka we współczesnej fizjoterapii" -  dr Wojciech Kiebzak; 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach,
> „Pedagogika w rehabilitacji" -  ks. prof .dr hab. Marian Nowak; Instytut 

Pedagogiki KUL Lublin,
> „Medyczne i Społeczne aspekty życia chorych po udarze mózgu" -  dr 

Waldemar Brola; Szpital im. Św. Łukasza w Końskich, CM UJ Lublin,
> „Zarys problematyki oceny jakości życia osób rehabilitowanych z powodu 

chorób płuc " -  dr Janusz Bromboszcz; Instytut Rehabilitacji AWF Kraków,
> „Potrzeby komunikacji werbalnej chorych z afazjąjako element jakości 

życia " -  mgr Barbara Koc-Kozłowiec; Instytut Pedagogiki KUL Lublin,
> „Jakość życia osób po złamaniu kręgosłupa i urazie rdzenia kręgowego 

poruszających się na wózku inwalidzkim" -  mgr Lucyna Przybyło; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Rzeszów,

>• „Propozycje zastosowania procedury oceny pacjentów z hemiplegią w opar
ciu o koncepcję Bobath" -  mgr Stanisław Faliszewski; Instytut Rehabilitacji 
AWF Poznań,

> „Wpływ promieniowania laserowego o niskiej mocy na szpik kostny szczu
rów — porównanie efektów zastosowania laserów o emisji ciągłej i pulsa
cyjnej " -  doc. Małgorzata Żychowska, Instytut Fizjologii Człowieka, AWF 
Kraków,
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> „Wpływ drgań niskiej częstotliwości na parametry struktury kości i układ 
krążenia -  możliwość zastosowania drgań o niskiej częstotliwości w reha
bilitacji" -  dr inż. Żbigniew Damijan; Instytut Akustyki AGH Kraków,

> „Strategia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Sw. w procesie akre
dytacji” -  dyr mgr. inż. Józef Grabowski, ZOZ Ostrowiec Sw.,

> „Wybrane problemy funkcjonowania zakładów opiekuńczo - leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych na przykładzie województwa lubelskiego" -  
Lubelska Regionalna Kasa Chorych Lublin,

> „Rola pielęgniarki w poprawie jakości życia osób starszych w zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym" -  mgr Bożena Zboina; Katedra Zdrowia 
Publicznego AM w Lublinie,

> „Funkcjonowanie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym -  
analiza przypadku" -  mgr Marek Wiecheć; Katedra Zdrowia Publicznego 
AM w Lublinie, KUL Lublin.

Z III i IV spotkań zostały wydane publikacje.

Przygotowanie cyklicznych spotkań z fizjoterapii:
mgr Witold Kozioł oraz mgr Marek Wiecheć.


