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13.30 Otwarcie Konferencji – sala Kryształowa 

14.00 – 15.00 Sesja plenarna – sala kryształowa 

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. andrzej kwolek 
prof. dr hab. n. med. artur Mazur

prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. teresa Pop 

1. Maciejczak andrzej „Utrata widzenia na wprost. Niedoceniane 
zaburzenia jakości życia u chorych z ZZSK. Możliwości korekcji 
przez osteotomię kręgosłupa szyjnego” (Tarnów).

2. Majcher Piotr „Ograniczenia w zabiegach fizjoterapeutycznych 
u pacjentów z chorobą nowotworową” (Lublin).

3. opara Józef „Rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym na 
podstawie aktualnych doniesień” (Tarnowskie Góry, Katowice).

15.00 – 16.00 Przerwa obiadowa – sala Platynowa 
 i na półpiętrze

15.30 – 17.30 posiedzenie zarządu głównego Ptreh 
 – sala rubinowa 

15.30 – 17.30 posiedzenie Prezydium PtF – sala Perłowa
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16.00 – 17.30 Sesja I – sala Kryształowa 1 

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. zuzana Hudakova
prof. dr hab. n. med. Sławomir Snela

dr n. med. oliver Dörner

1. cwanek Janusz „Geometria powierzchni cementu i trzpieni usuniętych 
z powodu aseptycznego obluzowania trzpieni endoprotez” (Rzeszów).

2. Puszczałowska-lizis ewa, Dąbrowiecki Daniel, Jandziś Sławo-
mir, Żak Marek „Deformacje stóp kobiet w wieku produkcyjnym 
w zależności od rodzaju obuwia regularnie noszonego w pracy” 
(Rzeszów, Dydnia, Kielce). 

3. rychter Paweł, krupnik Szymon, Sikorski tomasz, Żak Marek 
„Wpływ treningu siły mięśniowej w zamkniętym łańcuchu kine-
matycznym na równowagę statyczną u badanych po udarze niedo-
krwiennym mózgu – badanie kliniczno-kontrolne” (Radom, Kielce).

4. wołoszyn Natalia, grzegorczyk Joanna, wiśniowska-Szurlej 
agnieszka, kwolek andrzej „Ocena wpływu 12-tygodniowe-
go programu ćwiczeń z elementami choreoterapii na sprawność 
funkcji kończyny górnej i jakość życia osób starszych korzystają-
cych z wózka inwalidzkiego, mieszkających w domach pomocy 
społecznej – randomizowane badanie kontrolne” (Rzeszów). 

5. wójcik gustaw, goraj-Szczypiorowska Barbara, Skalska-Izdeb-
ska renata, Mysula Ihor „Ocena prowokacyjnych testów rozcią-
gowych w odniesieniu do zmian radiologicznych u pacjentek po 
50 roku życia z dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwio-
wym kręgosłupa” (Biała Podlaska, Warszawa, Rzeszów, Tarnopol).

6. cygoń krzysztof, Boczula grzegorz, Holik Michał „Metody zro-
botyzowanej rehabilitacji z wykorzystaniem aktywnego sprzężenia 
zwrotnego oraz FES” (Technomex).

7. klemm Johannes „Galileo Vibration Therapy a new option in mo-
dern physiotherapy?” (Winsen).
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16.00 – 17.30 Sesja II – sala Kryształowa 2

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Józef opara 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogumił lewandowski

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jan w. raczkowski

1. wilmowska-Pietruszyńska anna „Rehabilitacja kompleksowa” 
(Warszawa).

2. goraj-Szczypiorowska Barbara, wójcik gustaw, Skalska-Iz-
debska renata, kurach agnieszka, Brylska-wójcik katarzyna, 
Mysula Ihor „Zasady i metodyka stosowania zabiegów z zakre-
su medycyny fizykalnej u pacjentów po leczeniu onkologicznym” 
(Warszawa, Biała Podlaska, Rzeszów, Tarnopol).

3. Meden-Inmed „Terapia TECAR jako wszechstronne narzędzie  
fizjoterapeuty”.

4. kuliński włodzisław, Mróz Józef, olczak anna „Zastosowanie 
fali uderzeniowej w leczeniu entezopatii” (Warszawa, Kielce).

5. olczak anna, kuliński włodzisław, werszański Bartosz „Zmia-
ny napięcia mięśni i ich znaczenie dla ruchu skoordynowanego 
części ciała człowieka” (Warszawa, Katowice).

6. olczak anna, kuliński włodzisław, werszański Bartosz „Koor-
dynacja ruchowa kończyny górnej w warunkach czynnej i biernej 
stabilizacji tułowia” (Warszawa, Katowice).

17.30 – 17.45 Przerwa kawowa – sala Platynowa i na półpiętrze
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17.45 – 19.15 Sesja III – sala Kryształowa 1

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. andrzej Maciejczak
prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Majcher 

prof. nadzw. dr hab. n. med. andrzej Myśliwiec

1. Sarzyńska-Długosz Iwona „Zastosowanie toksyny botulinowej 
w gabinecie specjalisty rehabilitacji medycznej” (Warszawa).

2. opara Józef „Obciążenie i jakość życia osób opiekujących się cho-
rymi na stwardnienie rozsiane” (Tarnowskie Góry, Katowice).

3. kwolek andrzej, guzik agnieszka „Rehabilitacja w stwardnieniu 
rozsianym, doświadczenia szkoły rzeszowskiej” (Rzeszów).

4. gerreth Piotr, Hojan katarzyna „Zmiany w wybranych funk-
cjach z obszaru ustno-twarzowego u pacjentów po udarze mózgu 
poddanych rehabilitacji” (Poznań).

5. tederko Piotr, Sarzyńska-Długosz Iwona „Zawroty głowy u osób 
starszych. Wyzwanie interdyscyplinarne” (Warszawa). 

6. woszczak Marek, Syrewicz katarzyna, kiljański Marek, kału-
ża-Pawłowska Joanna, woźniak Iga, goździewicz Łukasz „Sku-
teczność Zmodyfikowanej Skali Ashworta i skali Tardieu w oce-
nie spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym” 
(Łódź, Pabianice, Kalisz).
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17.45 – 19.15 Sesja IV – sala Kryształowa 2

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Serhiy Nyankovskyy 
prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. lidia Perenc 

prof. dr hab. n. med. zbigniew Śliwiński 

1. Mikuľáková wioletta, Naďová katarína, kendrová lucia  
„Ocena skuteczności terapii metodą Vojty dzieci urodzonych 
przedwcześnie” (Preszów).

2. zmyślna anna, kiebzak wojciech, Pogorzelska Justyna, Żuraw-
ski arkadiusz, Śliwiński zbigniew „Wpływ wielkości kresy białej 
na postawę ciała dzieci” (Kielce).

3. Perenc lidia, Podgórska-Bednarz Justyna, cyran-grzebyk Bar-
bara, Piwoński Paweł, walicka-cupryś katarzyna, rachwał 
Maciej, Drzał-grabiec Justyna, zajkiewicz katarzyna, Przygo-
da Łukasz „Zależność pomiędzy wielkością głowy a wielkością 
ciała w grupie dzieci urodzonych przedwcześnie u progu obowiąz-
ku szkolnego” (Rzeszów).

4. Matusik edyta, Durmała Jacek, olszanecka-glinianowicz Mag-
dalena, Matusik Paweł „Związek markerów obrotu kostnego ze stę-
żeniem leptyny u pacjentów z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną”  
(Katowice).

5. raczkowski Jan „Zespół niewydolności klatki piersiowej (TIS) 
w przebiegu skoliozy” (Łódź).

6. Nyankovskyy Serhiy, Yatsula Marta, tytusa andriy, Nyankovska 
olena „Cechy zachowania żywieniowego i niedoborów żywienio-
wych wśród uczniów w wieku szkolnym w szkole podstawowej” 
(Lwów).

7. Maciąg-tymecka Iwona „Kompleksowa rehabilitacja dzieci z dys-
kinetyczną postacią porażenia mózgowego” (Gdańsk) 

8. Domagalska-Szopa Małgorzata, Szopa andrzej „Potrzeby i moż-
liwości wymiernej oceny efektów rehabilitacji dzieci” (Katowice).

20.00 kolacja towarzyska – restauracja orchidea
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21 lutego 2020 (PIątek)

8.00 – 9.00 warsztaty I
1. Maicki tomasz „Współczesne zastosowanie fizjoterapii w leczeniu 

zespołu ciasnoty podbarkowej na podstawie aktualnych doniesień 
naukowych” (sala perłowa).

2. Hałas Ireneusz „Mobilizacje tkanek miękkich i Kinesiology Ta-
ping w zespole zamrożonego barku. Ocena funkcjonalna i strate-
gia terapii” (sala kryształowa 1).

3. gamracki grzegorz „System przepon w ciele człowieka. Prak-
tyczne aspekty i wykorzystanie w terapii” (sala kryształowa 2).

4. zagórski aleksander, kużdżał adrian „USG obręczy barkowej 
w fizjoterapii – diagnostyka i sonofeedback” (sala rubinowa).

9.00 – 10.00 warsztaty II
1. Burkiewicz arseniusz „Terapia wisceralna – jak pracować bez-

piecznie?” (sala alabastrowa).
2. kużdżał adrian „Badanie screeningowe oraz zasady terapii bólu i dys-

funkcji okolicy szyjno-szczękowo-twarzowej w gabinecie fizjoterapeu-
ty – wg międzynarodowych standardów OMPT” (sala rubinowa). 

3. Holik Michał, Boczula grzegorz „Zrobotyzowana rehabilitacja 
z wykorzystaniem aktywnego sprzężenia zwrotnego” (sala perłowa).

9.00 zebranie organizatorów Seminarium Polska Niemcy  
Słowacja Ukraina – sala la Passione
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10.00 – 11.30 Sesja V – sala Kryształowa 1

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Peter takáč
prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. agnieszka guzik

 dr n. med. Marek krasuski

1. knap Viliam, takáč Peter, ondová Perla, Ištoňová Miriam, 
Schwartzová V. „The effect of ultrasound in the treatment of tem-
poromandibular joint diseases” (Koszyce).

2. takáč Peter, kubincová anna „Influencing the autonomous ne-
rvous system in the prevention and treatment of civilization dise-
ases” (Koszyce).

3. ondová Perla, takáč Peter, knap Viliam, Ištoňová Miriam, So-
nogová e. „Usage of the innovative rehabilitation procedures in the 
treatment of peripheral cerebral palsy of facial nerve” (Koszyce).

4. wolan-Nieroda andżelina, Maciejczak andrzej, guzik agniesz-
ka, Drużbicki Mariusz „Analiza zależności pomiędzy jakością 
życia a zakresem ruchu rotacji kręgosłupa szyjnego, natężeniem 
dolegliwości bólowych oraz stopniem niepełnosprawności u osób 
po złamaniu kręgu obrotowego” (Rzeszów, Tarnów). 

5. guzik agnieszka, Drużbicki Mariusz, wolan-Nieroda andże-
lina, kiper Paweł, turolla andrea „Określenie minimalnej kli-
nicznie istotnej różnicy dla zakresu ruchu w stawie kolanowym po 
udarze mózgu – część I chód” (Rzeszów, Wenecja).

6. leszczak Justyna, Przysada grzegorz, czenczek-lewandowska 
ewelina, kwolek andrzej „Nadwaga i otyłość a sprawność funk-
cjonalna osób po udarze mózgu – wpływ rehabilitacji” (Rzeszów).

7. Jandziś Sławomir, Puszczałowska-lizis ewa „Prekursorska działal-
ność dra J. Aleksiewicza w zakresie leczenia gruźlicy kostno-stawo-
wej w Polsce w Sanatorium „Sanato” w Iwoniczu-Zdroju” (Rzeszów).
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10.00 – 11.30 Sesja Studencka I – sala Kryszta-
łowa 2 (pod patronatem PTF)

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. teresa Pop 
prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. lidia Perenc

dr rafał trąbka

1. Melnyk Yura, Bilianskiy oleg „Wpływ hydrokinezyterapii na 
dzieci w wieku 10-13 lat z postawą skoliotyczną” (Lwów).

2. Mazurek anna „Zastosowanie rezonansu stochastycznego w reha-
bilitacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym – studium 
przypadku” (Kraków). 

3. cholewa Dominika, lesiczka karolina, Bury urszula, waszczuk 
Bartosz, guzik agnieszka, Drużbicki Mariusz, wolan-Nieroda 
andżelina „Ocena skuteczności programu rehabilitacji oraz trwało-
ści jego efektów w zakresie reedukacji chodu i aktywności kory płata 
czołowego po udarze mózgu – studium przypadku” (Rzeszów). 

4. owczarska klaudia „Przebieg rehabilitacji pacjenta po złamaniu 
C5 leczonym operacyjnie – opis przypadku” (Rzeszów).

5. Dąbrowska wioleta, Folta Jakub, Drużbicki Mariusz, guzik 
agnieszka, wolan-Nieroda andżelina „Ocena zakresu rucho-
mości kręgosłupa w odcinku szyjnym u osób korzystających z za-
biegów krioterapii ogólnoustrojowej” (Rzeszów).

6. Dąbrowska wioleta, Żołyniak aleksandra „Wpływ masy ciała na 
powstawanie wad stóp u dzieci w wieku 9-12 lat” (Rzeszów). 

7. Dziadosz wiktoria, radwańska Patrycja, gadzina kamila „Ro-
dzaje urazów i czynniki ich występowania u młodzieży trenującej 
piłkę siatkową” (Rzeszów). 

8. Stec Dominika, Łuj Patrycja, choińska anna Maria, gieysztor ewa 
„Porównanie sprawności motorycznej ośmiolatków pomiędzy ucznia-
mi szkoły sportowej a nieprofilowanej we Wrocławiu” (Wrocław).

9. augustyn Barbara, Baj katarzyna, Bylicki krzysztof, gaweł Natalia, 
Jolanta zwolińska, Jadwiga krukowska „Wpływ jonoforezy z jodku 
potasu na poziom hormonów tarczycy u osób zdrowych” (Rzeszów).
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10.00 – 11.30 Sesja plakatowa – Rotunda 
 (pod patronatem PTMM)
Sesja A

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. n. med. Janusz cwanek
prof. nadzw. dr hab. n. o kult. fiz. ewa Puszczałowska-lizis

dr n. o zdr. Justyna Podgórska-Bednarz 

1. aštaryová Ivana, kobela Jozef, kutiš Peter, Hudáková zuzana 
„Muscular Dysbalance in Working Nurses” (Ružomberok). 

2. Bas olha „Wpływ programu fizykoterapii na zmniejszenie bólu 
u pacjentów po rekonstrukcji piersi” (Lwów). 

3. Bejster anna, Przysada grzegorz „Rozwój psychomotoryczny 
dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w aspekcie oddziaływa-
nia czynników ryzyka – doniesienie wstępne” (Rzeszów).

4. Bejster anna, Przysada grzegorz, czenczek-lewandowska ewe-
lina, Podgórska-Bednarz Justyna, Baran Joanna „Warunki so-
cjalno-bytowe rodzin dzieci z grupy ryzyka – doniesienie wstępne”  
(Rzeszów).

5. Buľáková kristína, Šutvajová Miroslava, lesňáková anna, Hu-
dáková zuzana „Vojta method of the 2nd generation as the means 
for correcting wrong body posture of preschool children” (Ružom-
berok, Dolný Kubín). 

6. czenczek-lewandowska ewelina, Szeliga ewa, Bazan aldona, 
lewandowski Bogumił „Samopoczucie i ryzyko objawów depre-
sji u pacjentów po przebytym urazie szczękowo-twarzowym – ob-
serwacje własne” (Rzeszów).

7. rusek wojciech, Baran Joanna, leszczak Justyna, adamczyk Ma-
rzena, weres aneta, Baran rafał, Pop teresa „Skład masy ciała a po-
stawa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” (Tajęcina, Rzeszów).

8. Droppová zuzana, Madarász Štefan „Case study: The use of neu-
rofeedback method in neuropsychological rehabilitation of patient 
after stroke” (Ruzomberok).
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9. grus cyril, kozel Matúš, Mikuľáková wioletta, Čuj Jakub, Ne-
chvátal Pavol, gajdoš Miloslav „The effect of the postural exerci-
ses in young school agents” (Preszów). 

10. Hudáková zuzana, Florišová Dominika, lesňáková anna, ku-
bas Viliam, Madarasz Štefan „Headaches in terms of physiothe-
rapy” (Ruzomberok, Jihlava). 

11. kardaś Szymon „Sprawność funkcjonalna i ocena jakości życia 
osób starszych przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczym w Strzyżowie” (Strzyżów).

12. kendrová lucia, Čuj Jakub, Németh František, kiško alexander, 
Derňarová Ľubica, Šantová tatiana, Šuličová andrea „Climato-
therapy as part of a comprehensive treatment the mental state of 
patients with chronic obstructive pulmonary disease” (Preszów). 

13. kolarová Marina, aštáryová Ivana, kutiš Peter, Hudáková  
zuzana „Assessment of obesity and posture in school age chil-
dren” (Ružomberok).

14. kozyavkin V., kachmar o., kushnir a., Melekh N., lun H.,  
Fedchyshyn B. „Zmiany funkcji motorycznych u dzieci z poraże-
niem mózgowym po kursie leczenia Metodą profesora Kozyavki-
na: badanie metodą pojedynczo ślepej próby” (Truskawiec, Lwów). 

15. kozyavkin V., kachmar o., kushnir a., Melekh N., Hrabarchuk N., 
Fedchyshyn B. „Międzykulturowa adaptacja i walidacja ukraińskiej 
wersji kwestionariusza ABILHAND-Kids” (Truskawiec, Lwów). 

16. Ivasyk Nataliya „Zastosowanie elementów cheerleaderek w pro-
gramie fizjoterapii dzieci w wieku przedszkolnym z deformacją 
klatki piersiowej” (Lwów). 

17. korytko zoryana, Stefan Vasyl „Wykorzystanie mechanoterapii, 
refleksoterapii i relaksacji postyzometrycznej w procesie rehabili-
tacji pacjentów z zaburzeniem ischemicznym” (Lwów).

18. Nasr al kali, korolkov oleksandr „Ocena skuteczności techniki 
ciągłego ruchu pasywnego po artroskopii kolana” (Lwów)

19. góra Magdalena, Magoń grzegorz, Szewczyk Dominika  
„Oddziaływanie treningu fizycznego na profil lipidowy i poziom 
glukozy w krwi oraz na zawartość tłuszczu w organizmie u osób 
z nadwagą i otyłych” (Rzeszów).
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Sesja B

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki
dr hab. n. o kult. fiz. katarzyna walicka-cupryś

dr n. o kult. fiz. agnieszka Bejer

20. Mastej Sabina, Pop teresa, Bejer agnieszka, Płocki Jędrzej, ko-
tela Ireneusz „Porównanie skuteczności terapii falą uderzeniową 
z wybranymi zabiegami fizykalnymi u pacjentów z zespołem łok-
cia tenisisty” (Rzeszów, Jasło, Kielce, Warszawa).

21. Shylava Marharyta, abramovich andrey, Valchuk Irina, Do-
tsenko Marina, chistenko grigory „Opioid substitution therapy 
as a direction of medical and social rehabilitation of HIV-infected 
injecting drug users in Minsk” (Mińsk).

22. Fedorova Inna, Valchuk eduard, chistenko grigory „Viral he-
patitis A as a model for vaccine-preventable infection” (Mińsk).

23. kilian Justyna, Ćwirlej-Sozańska agnieszka, Sozański Bernard, 
wilmowska-Pietruszyńska anna, orzech-Janusz ewa, ga-
rus anna, grzesik Magdalena, wiśniowska-Szurlej agnieszka 
„Czynniki związane z występowaniem anemii w grupie hospitali-
zowanych osób starszych w wieku 80 lat i więcej” (Rzeszów, War-
szawa, Przeworsk). 

24. Mihaldová Ivana, talapková Veronika Terapia u pacientov s dys-
fágiou z pohľadu logopéda a fyzioterapeuta” (Ružomberok).

25. Mikuľáková wioletta, lenková rút, urbanová katarína, gajdoš 
Miloslav, Vadašová Bibiana „Ocena wysklepienia stóp studentów 
kierunku fizjoterapii” (Preszów). 

26. Piwecki Marcin, woźniacka renata „Analiza wpływu dysfunkcji 
narządu wzroku na zdolności palpacyjne masażystów” (Kraków). 

27. ridan tomasz, Stelmach weronika, ogrodzka-ciechanowicz ka-
tarzyna „Ocena występowania dolegliwości bólowych wśród pra-
cowników administracji Sądu Rejonowego w Krakowie” (Kraków). 

28. ridan tomasz, Szymczak karolina, włoch anna, opuchlik 
anna, lipińska anna „Ocena poziomu wiedzy studentów fizjote-
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rapii AWF w Krakowie i Uniwersytetu Technologiczno-Humani-
stycznego w Radomiu z zakresu profilaktyki raka piersi” (Kraków). 

29. rimárová kvetoslava, uhrin tomáš, knap Viliam, ondová Per-
la, takáč Peter „Occupational pshychological load among health 
care workers” (Koszyce, Prešov).

30. rimarova kvetoslava, ostrihonova timea, ondová Perla, knap 
Viliam, Beresova Janka, kontrosova Silvia „Prevalence and of me-
tabolic syndrome parameters in clients of health advice centres during 
2003-2012 in Slovakia” (Košice, Rimavská Sobota, Banská Bystrica).

31. Šedek Michal, Madarász Štefan „Exploitation of Biodex Gait 
Trainer device in gait rehabilitation of patients with neurological  
disease” (Ružomberok).

32. Selwa katarzyna „Percepcja muzyki. Muzyka jako środek uspraw-
niający funkcje poznawcze i motoryczne” (Rzeszów).

33. Škrečková g., urbanová k., grus c., Došová M. „Carboxythera-
py – its use in the treatment of vertebral algic diseases in lumbal 
spine” (Preszów, Bratysława). 

34. Szczygieł Jarosław, Mehlich krzysztof, wardejn rafał, opara 
Józef „Przydatność treningu chodu z częściowym odciążeniem 
masy ciała we wczesnym okresie po udarze mózgu” (Tarnowskie 
Góry, Katowice). 

35. urbanová katarína, kendrová lucia, andraščíková Štefánia, Žul-
táková Silvia, Mikuľáková wioletta Bronislava, Škrečková gabrie-
la, Petrová karolína „Possibilities of using kinesiotherapy in the pe-
riod of puerperium after physiological birth” (Preszów, Bratysława). 

36. walicka-cupryś katarzyna, Piwoński Paweł, kuźniar katarzy-
na, ridan tomasz, rachwał Maciej „Ocena budowy morfologicz-
nej stóp osób nietańczących i tańczących w zależności od rodzaju 
tańca nowoczesnego i ludowego” (Rzeszów, Kraków).

37. wilk-Jeziorska Dorota, Jeziorski rafał „Rozwój morfofunkcjo-
nalny 11-13-letnich pływaków” (Rzeszów). 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa – sala Platynowa i na półpiętrze
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11.45 – 13.15 Sesja VI – sala Kryształowa 1 

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Bożenna karczmarek-Borowska 
prof. dr hab. n. med. Jan Szczegielniak

prof. nadzw. dr hab. n. med. katarzyna Hojan

1. Szczegielniak Jan „Schorzenia narządu ruchu u chorych na  
POCHP. Czy fizjoterapia może być kompleksowa?” (Opole).

2. górna ewa, trąbka rafał, Maicki tomasz, Szabert aleksandra, 
Pawełczyk agata, raczkowski Jan w., wilk-Frańczuk Magdalena  
„Zastosowanie metody proprioceptywnego torowania nerwowo-
-mięśniowego (PNF) w usprawnianiu pacjentów po aloplastyce 
stawu kolanowego” (Kraków, Płock, Łódź).

3. lampart gabriela, karczmarek-Borowska Bożenna „Wpływ re-
habilitacji na stan sprawności chorych leczonych chemioterapią 
z powodu raka płuca” (Rzeszów).

4. Myćka Monika, karczmarek-Borowska Bożenna, Perenc lidia, 
rynkiewicz-andryśkiewicz Marlena „Wpływ treningu normo-
kapnicznej hyperwentylacji na poziom tolerancji wysiłku u cho-
rych na raka płuca” (Rzeszów, Brzozów).

5. zwoliński tomasz, Szamotulska Jolanta, Nawa ricardo ken-
ji, Hansdorfer-korzon rita, wujtewicz Magdalena, owczuk 
radosław, Basiński andrzej „Fizjoterapia na polskim oddziale 
intensywnej terapii na tle wybranych ośrodków zagranicznych” 
(Gdańsk, São Paulo).

6. krasuski Marek, Nyka Izabella, tederko Piotr „Diagnostyka 
i postępowanie lecznicze u osób po złamaniu kręgosłupa w prze-
biegu osteoporozy” (Warszawa).

7. Szymura karolina, kotowicz agnieszka, Bugajska Paulina 
„Charakterystyka zachowań zdrowotnych kobiet pomiędzy 50 a 74 
rokiem życia, chorujących na osteoporozę oraz zdrowych” (Brze-
sko, Tarnów). 
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11.45 – 13.15 Sesja Studencka II – sala Kryszta-
łowa 2 (pod patronatem PTF)

Moderatorzy: dr n. med. Marek kiljański 
dr n. o kult. fiz. Sławomir Jandziś 

dr n. med. agnieszka Ćwirlej-Sozańska

1. Białek wojciech, Balicka aleksandra, Fortuna aleksandra, Bu-
czak Julia, Dudzic Mariola, Furgał Sara Daniel Sylwia „Ocena 
wpływu zadań kognitywnych na parametry równowagi z wyko-
rzystaniem testu organizacji zmysłowej” (Rzeszów). 

2. Bury urszula, waszczuk Bartosz, cholewa Dominika, lesiczka 
karolina, guzik agnieszka, Drużbicki Mariusz, wolan-Niero-
da andżelina „Ocena powtarzalności i rzetelności urządzenia bio-
feedback HEG” (Rzeszów). 

3. kustra Magdalena „Porażenie nerwu twarzowego – opis przypad-
ku” (Rzeszów).

4. Hyleńska karolina „Usprawnianie 44-letniego pacjenta po endo-
protezoplastyce stawu biodrowego – opis przypadku” (Rzeszów).

5. Jasic zbigniew „Hormonoterapia czy fizjoterapia? Integracja me-
tod leczenia w raku piersi – studium przypadku” (Rzeszów).

6. oczoś Paulina, Motyka kinga, ożóg Bartosz, Pastuszak karol 
„Wpływ zmęczenia mięśniowego na poziom równowagi statycznej”  
(Rzeszów).

7. Dąbrowska wioleta, Łachmanowicz anita „Ocena stanu psycho-
fizycznego oraz jakości życia osób starszych mieszkających w do-
mach pomocy społecznej w Rzeszowie” (Rzeszów).

8. Dąbrowska wioleta, wolan-Nieroda andżelina, guzik agniesz-
ka, Drużbicki Mariusz, wójcik anna „Ocena równowagi statycznej 
i dynamicznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” (Rzeszów).

9. Folta Jakub, Fortuna aleksandra, krąg katarzyna, kochanowicz 
kamila „Ocena pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego z wykorzystaniem kwestionariuszy subiektywnej oceny” 
(Rzeszów). 



Sponsorzy:

13.30 Poczęstunek– sala Platynowa i na półpiętrze 

14.00 Zakończenie Konferencji. Wręczenie 
nagród i wyróżnień – sala Kryształowa


