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Szanowni Państwo, 

 

 

Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych wydaje się jednym z 

najważniejszych tematów ostatnich lat. Istotnym aspektem jest prowadzenie diagnostyki 

funkcjonalnej, która ze względu na wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty niesie za sobą 

również konsekwencje prawne. Połączenie konferencji z I Mistrzostwami Polski Lekarzy 

Stomatologów i Fizjoterapeutów w narciarstwie alpejskim ma na celu zintegrowanie zespołu 

wielospecjalistycznego.  

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i odbywa się z udziałem wybitnych 

wykładowców ekspertów w dziedzinie diagnostyki, leczenia, fizjoterapii Stawów skroniowo-

żuchwowych. Prelegenci wprowadzą Państwa w najnowsze zagadnienia diagnostyki, leczenia i 

fizjoterapii dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych oraz związane z opieką nad pacjentem 

onkologicznym.  

 

 

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 
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Ladies and Gentlemen, 

 

          I cordially invite you to take part in the 2nd Conference on "Consensus in diagnosis and 

physiotherapy of temporomandibular joints disorders" combined with the 1st Polish Championships 

of Stomatologists and Physiotherapists in alpine skiing, which will take place in Krynica Zdrój in the 

atmospheric Hotel Krynica from 21 to 24 February 2019. 

Keynote  Speakers will introduce you to the latest issues of diagnosis, treatment and physiotherapy in 

cases of bruxism in the context of upper airway obstruction, physiotherapy in head and neck 

oncology and psychooncology. The conference has an interdisciplinary character and takes place 

with the participation of outstanding lecturers of experts in the field of diagnosis, treatment and 

physiotherapy of the Dysfunction of the Masticatory System also from Germany and Lithuania. 

There is a possibility to submit scientific papers. 

During the first day of the Conference, a team of specialist lecturers, clinicians and practitioners will 

present an approach to the treatment and physiotherapy of the Dysfunction of the Masticatory 

System and in oncologic patients. 

We hope that the discussions will be fruitful and that the subjects tackled during the conference will 

aid you in your everyday medical practice. 

 

Welcome to Krynica Zdrój. 

 

President of the Organizing Commettee  

dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 
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Program Naukowy II Konferencji CRANIA 

"Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo-

żuchwowych" 

21 luty - czwartek  

Warsztaty przedzjazdowe / PRACTICAL WORKSHOPS 

12:00 - 17:00 Aula A: D.O. Torsten Liem (Angielski tłumaczony na Polski) 

„Techniki Kranio-sakralne w terapii stawów skroniowo-żuchwowych” 

17:00 – 19:00 mgr Ryszard Tafel - Gdańsk  

„Warsztaty  Koncepcja TRE (Trauma Release Exercises)” 

22 luty – piątek 

9:30 – 10:45 Otwarcie Konferencji 

 dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 

POWITANIE / WELCOME 

 

Wykład inauguracyjny – Prof. dr hab. Roman Nowobilski  – Prodziekan WNZ UJ CM  

 - „Rola rehabilitacji w chorobach układu oddechowego” 

 

dr hab. Maciej Krawczyk – Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów - „Współczesna rola 

Fizjoterapeuty  w zespole interdyscyplinarnym” 

 

D.O. Torsten Liem (Angielski tłumaczony na Polski) - „Osteopathic approach to TMD” 

(„Podejście osteopatyczne w terapii stawów skroniowo-żuchwowych.”) 

SESJA I 

 „Obturacja górnych dróg oddechowych i bruksizm.” 

Przewodniczący Sesji: Prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster - UJ CM 

 

10:45 – 11:15 dr hab. Mieszko Więckiewicz - Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej 

WLS Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

„Bruksizm - kontrowersyjna aktywność mięśniowa w kontekście zaburzeń snu” 

11:15 – 11:40 dr hab. Małgorzata Pihut prof. UJ - Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia 

ISWL UJ CM  

„Współczesne metody leczenia bruksizmu” 

11:40 – 12:00 

 

dr hab. Piotr Henryk Skarżyński - prof. nadz. IFPS –  

„Szumy uszne możliwości terapuetyczne.” 
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12:00 - 12:15 Przerwa Kawowa / COFFE BREAK 

12:15 -13:30 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Rożek - Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Gliwice - 

"Wpływ nieprawidłowej budowy twarzoczaszki na funkcje mowy u dzieci z 

kraniosynostozami".  

Monika Walerzak, Konrad Walerzak, Wojciech Kukwa - „Spersonalizowana diagnostyka 

pacjentów z zespołami obturacyjnymi górnych dróg oddechowych.” 

Piotr Walerjan - „Wytyczne Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu odnośnie rejestracji i 

oceny snu.”  

Monika Dyba, Monika Boratyn, Paweł Linek - „Wpływ ćwiczeń treningu estetyczno-

funkcjonalnego narządu żucia na efekty terapeutyczne w przebiegu leczenia stawów 

skroniowo-żuchwowych.” 

Joanna Byra , Małgorzata Kulesa-Mrowiecka - „Występowanie dysfunkcji Układu 

Ruchowego Narządu Żucia u pacjentów z chorobami tarczycy”. 

13:30 - 14:30 LUNCH 

SESJA II 

„FIZJOTERAPIA W ONKOLOGII GŁOWY I SZYI, PSYCHOONKOLOGIA I STRES” 

Przewodnicząca Sesji : Prof. dr hab. Jolanta Jaworek - UJ CM 

14:30 - 14:50 dr hab. Dawid Larysz prof. COI – Prezes Polskiego Towarzystwa  Leczenia Twarzy i 

Czaszki, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, 

Zakład Radioterapii.  

„Jak ewolucja budowy czaszki wpłynęła na mechanizmy oddychania i posługiwania się 

mową. Aspekty morfologiczno-kliniczne"” 

14:50 - 15:20 dr n. med. Krzysztof Dowgierd - Ordynator Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i 

Rekonstrukcyjnej w WSSD w Olsztynie  

„Wady wrodzone twarzoczaszki i  stawów skroniowo-żuchwowych.” 

15:20 - 15:40 dr hab. Iwona Kowalska-Bobko - Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania UJ 

CM:  

„Odpowiedzialność publiczna za fizjoterapię stomatognatyczną. Dokąd zmierzamy? ” 

15:40 - 16:00 Prof. dr hab. Jerzy Sułko, Świerczyński Ł., Kulesa-Mrowiecka M. - Uniwersytecki 

Szpital Dziecięcy w Krakowie: 

„Przewlekłe nawracające zapalenie kości (CRMO), a różnicowanie ze zmianami 

nowotworowymi w obrębie żuchwy”. 

16:00 - 16:15 Przerwa Kawowa / COFFE BREAK 

16:15 - 17:30 Szymon Tyszkiewicz, Marcin Kozakiewicz, Marta Tyndorf, Dorota Kościelniak  -

„Ocena efektywności technik manualnych i plastrowania dynamicznego w redukcji powikłań 

pooperacyjnych po chirurgicznym leczeniu choroby onkologicznej w obrębie twarzowej części 
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czaszki i szyi.” 

Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Świerczyński Łukasz, Zyznawska Joanna, Byra Joanna, 

Krzysztof Dowgierd – WNZ Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - „Fizjoterapia 

w onkologii głowy i szyi” 

 Zbigniew Hamerlak - Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1, Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego -„Dysfunkcje  układu ruchowego  narządu żucia w wybranych  jednostkach 

chorobowych „ 

 Świerczyński Łukasz, Kulesa-Mrowiecka Małgorzata, Wyszyńska-Pawelec Grażyna -

„Problemy funkcjonalne obręczy barkowej w przebiegu leczenia chirurgicznego nowotworów 

głowy i szyi.” 

 

18:00  Uroczysta kolacja/ GALA DINNER/ BAL 

23 luty – sobota 

SEMINARIA PRAKTYCZNE 

Prowadzący: Dr Barbara Czerwińska-Niezabitowska 

10:00 - 12:00 lek stom. Barbara Czerwińska-Niezabitowska 

”Konfrontacje diagnostyczne: MPI i testy kliniczne oraz tomografia 3D dla stawu skroniowo-

żuchwowego.” 

12:00 - 12:30 dr Barbara Sambor - Seminarium 

„Nieprawidłowa motoryka języka w praktyce ortodontycznej- ocena miofunkcjonalna.” 

12:30 - 13:00 lek stom. Izabela Stamirska 

„Bio trainery - system aparatów miofunkcjonalnych u pacjentów rosnących.” 

10:00 – 14:00 I MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY STOMATOLOGÓW I 

FIZJOTERAPEUTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 | S t r o n a  

SESJA VARIA / KAZUISTYCZNA 

Przewodniczący Sesji: dr hab. Dawid Larysz - Prof. COI 

15:00 – 17:00 

 

 

Barbara Czerwińska-Niezabitowska - „Dysfunkcja oddychania i jej wpływ na rozwój 

twarzoczaszki – przypadki kliniczne” 

Andrzej Myśliwiec, Wojciech Wolański , Mariola Ciuraj , Anna Lipowicz , Robert 

Michnik , Andrzej W. Mitas: „ Analiza postępowania leczniczego u dziecka z wrodzoną 

dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego o cechach ankylozy.”  

Wojciech Czopor - „Nowoczesne Technologie w diagnostyce Stawów Skroniowo-

Żuchwowych.” 

Iga Garbowska, Grotowski Ł. - „Znaczenie rozwoju twarzoczaszki w praktyce 

osteopatycznej.” 

Joanna Stodolny-Tukendorf - „Hipermobilność konstytucjonalna - wspólny mianownik dla 

dysfunkcji w obrębie stóp i narządu żucia„ 

SESJA PLAKATOWA 

Magdalena Batkiewicz, Agnieszka Śliwka, Rafał Piliński, Maria Maj,  Roman 

Nowobilski:- „ Wybrane czynniki wpływające na nieodpowiednią kontrolę astmy u 

dorosłych, hospitalizowanych z powodu zaostrzenia”  

Maciej Chęciński, Kamila Chyży - „Wpływ podawania pioglitazonu na stężenie TNF-alfa w 

eksperymentalnych terapiach zapaleń stawów.” 

Maria Maj, Agnieszka Śliwka, Rafał Piliński, Tomasz Włoch, Przemysław Madejski, 

Magdalena Batkiewicz, Wioleta Plewa, Andrzej Leszczyłowski, Jakub Nowobilski,  

Roman Nowobilski:- „ Analiza uwarunkowań jakości życia u chorych z chromaniem 

przestankowym poddawanych nadzorowanemu treningowi na bieżni”  

Jakub Nowobilski  , Mirosław Szura: Badanie korelacji natężenia bólu z wartościami BMI 

oraz jakością życia u pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów, we 

wczesnym okresie po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego.  
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SESJA STUDENCKA 

Przewodnicząca Sesji: Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka 

17:00 – 18:00  Wystąpienia ustne: 

Dominika Kurda, Dominika Kościelecka - „Napięciowe bóle głowy (Tension-Type 

Headache - TTH) w aspekcie funkcjonowania  stawów skroniowo-żuchwowych wśród 

studentów kierunków medycznych.” 

Mateusz Rogulski, Agnieszka Fiuk,  Bartosz Trela,  Miłosz Huppert, Krzysztof 

Kośmider,  Daria Wziątek-Kuczmik - „Rehabilitacja pacjentów w przebiegu choroby 

nowotworowej głowy i szyi w Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej” 

 

Natalia Madej, Dominika Kościelecka, Agnieszka Gołąb – „Badanie zależności pomiędzy 

ustawieniem stóp, a występowaniem niskostopniowych rotacji tułowia u osób dorosłych – 

doniesienia wstępne.” 

 

SESJA PLAKATOWA 

Dominika Kościelecka, Natalia Madej, Agnieszka Gołąb - „Ocena występowania 

napięciowych bólów głowy wśród studentów fizjoterapii – doniesienie wstępne”. 

Kinga Słojewska - „Przed i pooperacyjne postępowanie fizjoterapeutyczne u dziecka z 

jednostronnym rozszczepem podniebienia i wargi - studium przypadku.” 

Karolina Staroń - „Postępowanie Rehabilitacyjne w zespole Nagera – opis przypadku.” 

19:00 Uroczyste zakończenie Konferencji- Kolacja -Wieczór Góralski 

24 luty – niedziela 

10:00-12:00 Warsztat praktyczny - „Cyfrowa kontrola okluzji.” 
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Program organizacyjny 

21 luty - czwartek 

12:00 - 19:00 warsztaty przedzjazdowe / PRACTICAL WORKSHOPS 

22 luty - piątek 

9:30 - 9:45  Otwarcie Konferencji / WELCOME 

9:45 - 10:45 Wykład inauguracyjny / KEYNOTE LECTURE 

10:45 - 12:00 SESJA I  - „Obturacja górnych dróg oddechowych i Bruksizm.” / 

KEYNOTE LECTURE 

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa / COFFE BREAK 

12:30 - 13:30 Prace zgłoszone - „Obturacja górnych dróg oddechowych i Bruksizm” 

13:30 – 14:30 LUNCH 

14:30 - 16:00 
SESJA II – „Fizjoterapia w onkologii głowy i szyi, psychoonkologia i 

stres.” / KEYNOTE LECTURE 

16:00 - 16:15 Przerwa kawowa / COFFE BREAK 

16:15 – 17:30 Prace zgłoszone - „Fizjoterapia w onkologii głowy i szyi, 

psychoonkologia i stres.” 

18:00 Uroczysta kolacja / GALA DINNER 

23 luty - sobota 

10:00- 13:00 I MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY STOMATOLOGÓW I 

FIZJOTERAPEUTÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM 

(stok:Henryk SKI ) 

10:00 - 13:00    Seminaria praktyczne 

15:00 - 17:00 Wykłady Specjalne 

17:00 - 17:15 Przerwa kawowa / COFFE BREAK 

17:15 - 18:00 Sesja studencka i plakatowa 

19:00 Uroczyste zakończenie Konferencji - Kolacja - Wieczór Góralski 
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Conference programme: 

 
February 21 - Thursday - pre-workshop / PRACTICAL WORKSHOPS 

12:00 - 17:00 Aula A: D.O. Torsten Liem - (English translated into Polish) - "Kranio-sacral techniques in 

the treatment of temporomandibular joints" 

17:00 – 19:00 Ryszard Tafel - "Lecture and workshops The concept of TRE (Trauma Release Exercises)" 

22 luty – Friday 

10:00 Opening of the Conference 

Inaugural lecture - dr hab. Roman Nowobilski prof. UJ - Deputy Dean of the NUU UJ CM  

"Active in asthma" 

dr hab. Maciej Krawczyk - President of the National Council of Physiotherapists 

SESJA I SESSION I - "Upper airway obstruction and bruxism" 

10:30 – 11:00 dr hab. Mieszko Więckiewicz - Head of the Chair and Department of Experimental 

Dentistry WLS Medical University of Wroclaw - "Bruxism - controversial muscle activity in 

the context of sleep disorders" 

11:00 – 11:30 dr hab. Małgorzata Pihut prof. UJ - Laboratory of Functional Disorders of the Chewing 

Syndrome ISWL UJ CM - "Contemporary methods of treating bruxism" 

11:30 – 12:00 dr hab. Piotr Henryk Skarżyński - prof. nadz. IFPS - "Tinnitus, the possibility of therapies." 

12:15 -13:30 Works reported 

SESSION II - PHYSIOTHERAPY IN ONLOLOGY OF HEAD AND NECK, PSYCHOONKOLOGY AND 

STRESS 

14:30 - 15:00 prof. dr hab. Dawid Larysz - President of the Polish Society for Facial and Skull Treatment - 

"How the evolution of the skull structure influenced the mechanisms of breathing and using 

speech. Morphological and clinical aspects " 

15:00 – 15:30 dr n. med. Krzysztof Dowgierd - Head of the Department of Oral and Restorative Surgery at 

the Voivodship Specialist Children's Hospital in Olsztyn - "Congenital malformations of the 

craniofacial and temporomandibular joints." 

15:30 – 16:00 prof.dr hab. Jerzy Sułko „Chronic Recurrent Multifocal Osteomyelitis or jaw cancer” 

16:00 – 16:30 dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka - WNZ Jagiellonian University Collegium 

Medicum - "Physiotherapy in head and neck oncology" 

16:30 – 17:00 Works reported 

17:30 GALA DINNER 

23 luty – Saturday 

10:00 – 14:00 Ist POLISH CHAMPIONSHIP OF DOCTORS DENTISTRY AND 

PHYSIOTHERAPISTS IN ALPINE SKIING 

15:00 – 15:45 specialist in orthodontics Barbara Czerwińska - Niezabitowska - "Respiratory dysfunction 

and its impact on craniofacial development - clinical cases" 

16:00 – 17:00 Works reported 

17:00 – 18:00 Student and poster session 

19:00 Formal closing of the conference - Dinner - Highlander's 
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STRESZCZENIA 
„Wpływ ćwiczeń treningu estetyczno-funkcjonalnego narządu żucia na efekty 

terapeutyczne w przebiegu leczenia stawów skroniowo-żuchwowych.” 

„The Influence of esthetic-functional training of the masticatory system in the 

case of temporomandibular disorders. ” 

Monika Dyba, Monika Boratyn, Paweł Linek 

Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii - Akademia Wychowania Fizycznego im. 

Jerzego Kukuczki w Katowicach 

Słowa kluczowe: fizjoterapia, dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego, leczenie układu 

stomatognatycznego, neurorehabilitacja. 

Keywords:  physiotherapy, temporomandibular joint disorders, tempomandibular disorder treatment, 

neurorehabilitation. 

Wstęp: Wzrost zapotrzebowania na pracę interdyscyplinarną w zakresie leczenia układu 

stomtognatycznego jest związany z możliwościami obiektywnej oceny przyczyn biofizycznych  

i psychosomatycznych.  Świadomość interakcji stawu skroniowo-żuchwowego z dysfunkcjami 

kręgosłupa oraz ustawienia głowy w przestrzeni pozwala na skonstruowanie rzetelnej identyfikacji 

przyczyn, opracowanie planu działania, prognozowania wyników oraz określenie czynników 

zwiększających ryzyko nawrotów dysfunkcji. 

Cel pracy: Ocena wpływu treningu estetyczno-funkcjonalnego wykorzystywanego w procesie 

leczenia układu stomatognatycznego. 

Materiały i metody: Pacjenci zakwalifikowani do badań  otrzymali skierowanie na terapię układu 

stomatognatycznego przez lekarzy stomatologów w celu znormalizowania napięcia mięśni Układu 

Ruchowego Narządu Żucia (URNŻ), napięcia mięśni posturalnych oraz  skorygowania ustawienia 

głowy w przestrzeni. Badane były osoby w wieku od 20-40 lat. Grupa badana obejmowała łącznie 60 

pacjentów. Pacjentów podzielono na dwie grupy 30 osobowe, gdzie grupa nr 1 została poddana 

terapii manualnej wg określonej metodologii jeden raz w tygodniu przez okres czterech tygodni.  W 

tym samym czasie pacjenci dodatkowo jeden raz w tygodniu przez ten sam okres wykonywali 

trening estetyczno-funkcjonalny pod okiem specjalistów, podczas którego byli edukowani i 

korygowani według standardowego schematu ćwiczeń. Grupa nr 2 poddana została tylko procedurze, 

z zakresu terapii manualnej stawów skroniowo-żuchwowych i stawów kręgosłupa w okresie czterech 

tygodni. 

Wyniki: Analiza otrzymanych wyników grupy badanej w odniesieniu do wyników grupy kontrolnej 

wykazała zwiększenie zaangażowania mięśni układu stomatognatycznego (URNŻ) oraz poprawę 

praksji u  grupy nr 1. Pod wpływem przeprowadzonej terapii interdyscyplinarnej odnotowano 

pozytywne  zmiany nieprawidłowych nawyków posturalnych oraz poprawę w zakresie jakości ruchu 

w stawach skroniowo-żuchwowych.  

Wnioski i podsumowanie: Świadomość odczuwania prawidłowych ruchów w obrębie układu żucia 

umożliwia polisensoryczna stymulacja poprzez integrowanie nie tylko czucia głębokiego, ale 

również prawidłowego napięcia mięśni w czasie. Włączenie do programu rehabilitacji ćwiczeń 

treningu estetyczno-funkcjonalnego wpływa na poprawę jakości życia oraz utrzymanie prawidłowej 

postawy. Spójny program leczenia  pozwala na realizację funkcjonalnych celów układu 

https://awf.katowice.pl/uczelnia/zaklad-kinezyterapii-i-metod-specjalnych-fizjoterapii
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stomatognatycznego, jakimi są: prawidłowa artykulacja, spożywanie pokarmów oraz optymalny 

oddech. 

„Występowanie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z 

chorobami tarczycy” 

„Occurance of temporomandibular disorders in patients with thyroid diseases.” 

 

Joanna Byra
1
, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka

2
 

1 - Studia doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

2 - Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

 

Wprowadzenie: Zaburzenia endokrynologiczne mają wpływ na funkcjonowanie niemalże całego 

organizmu. Choroby tarczycy dotyczą 2-5% społeczeństwa, częściej występują  

u kobiet i w wieku starszym. Objawy psychosomatyczne w chorobach tarczycy zwiększają ryzyko 

wystąpienia dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia (URNŻ) oraz bruksizmu.  

Cel pracy: Ukazanie wpływu chorób tarczycy na objawy dysfunkcji układu ruchowego narządu 

żucia oraz występowanie bruksizmu.  

Materiał i Metody: Przeanalizowano 322 kart badań pacjentów opartych na kryteriach 

diagnostycznych DC TMD, którzy poddali się fizjoterapii URNŻ. Grupę 44 pacjentów (40,2±10,6 

lat) z zaburzeniami URNŻ i współwystępującymi chorobami tarczycy, podzielono na cztery 

podgrupy: niedoczynność tarczycy (N1=13), nadczynność tarczycy (N2=11), choroba Hashimoto 

(N3=11), guzki tarczycy (N4=9). Zastosowano kwestionariusz Manualnej Funkcjonalnej Analizy 

URNŻ (MFA) z uwzględnieniem zaburzeń psychosomatycznych oraz kwestionariusz badania 

palpacyjnego mięśni głowy i szyi wg Festy. Dane zostały poddane analizie statystycznej, testem 

dokładnym Fishera, z uwzględnieniem wskaźnika p-value <0.05.  

Wyniki: Zaobserwowano, że objawy hypomobilności SSŻ występowały u pacjentów  

z niedoczynnością tarczycy (84,6%), a hypermobilność była częstsza u chorych  

z nadczynnością tarczycy (45,5%). U pacjentów z chorobą Hashimoto najczęściej diagnozowano 

zespoły bólowe URNŻ (90,9%). Napięciowe bóle głowy (58,8%) oraz szumy uszne (52,3%) 

współwystępowały z zaburzeniami URNŻ w chorobach tarczycy. Bruksizm występował w 71,4% u 

pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Jednakże nie zauważono dominacji powyższych objawów w 

poszczególnych chorobach tarczycy (p>0.05).  

Wnioski: Choroby tarczycy mają wpływ na objawy bezpośrednie i pośrednie dysfunkcji URNŻ. 

Aczkolwiek nie wykazano statystycznie istotnych różnic pomiędzy rodzajami chorób tarczycy 

 a objawami dysfunkcji URNŻ. 
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ABSTRACT 

Introduction: Endocrine disorders have influence on the functioning of almost the whole body. 

Thyroid diseases affect 2-5% of society, more often in women and the elderly.  

The aim of the study: was to present an impact of thyroid diseases on temporomanidbular disorders 

(TMD)  

Material and Methods: Questionnaires of 322 patients due to DC TMD with TMD were analyzed, 

who underwent physiotherapy targeted for TMD. Fourty four (40,2 ±10,6 years) patients with TMD 

and co-occurring thyroid diseases was isolated and divided according to the diagnosis of thyroid 

disease into four groups: hypothyroidism (N1=13), hyperthyroidism (N2=11), Hashimoto’s disease 

(N3=11) thyroid nodules (N4=9). A questionnaire of Manual Functional Analysis of masticatory 

system (MFA) and a questionnaire for palpation of head and neck muscles according to Festa were 

used. Statistical processing of the data was conducted considering significance at a p-value < 0.05. 

Results: Study presents that hypomobility of temporomandibular joints (TMJ) was typical for 

patients with hypothyroidism (84,6%), and hypermobility of TMJ was more frequent in patients with 

hyperthyroidism (45,5%). Patients with Hashimoto's disease were often diagnosed with pain 

syndromes of masticatory system (90,9%). Tension headaches (58,8%) and tinnitus (52,3%) 

coexisted with TMJ disorders in thyroid diseases. However, no significant differences were found 

between group of thyroid diseases (p>0.05).  

Conclusions: Thyroid diseases have some influence on signs and symptoms of TMD. However, 

there were no statistically significant differences between the types of thyroid diseases and the 

symptoms of TMD.  

 

Bibliografia: 

1.Tuchendler D., Bolanowski M.: The influence of thyroid dysfunction on bone metabolism. J 

Thyroid Res., 2014; 7(1):12-18. 

2.Fabian-Danielewska A., Janik I., Wawryków A., et.al.: The patient with hypothyroidism in the 

Doctor's Office Item. J. Educ. Health Sport., 2017; 7(8):741-747. 

3.Grozdinska A., Hofmann E., Schmid M., et.al.: Prevalence of temporomandibular disorders in 

patients with Hashimoto thyroiditis. J Orofac Orthop., 2018; (1):1-12. 

4.Ohrbach R, GonzalezYM, List T, Michelotti A, Schiffman E (2014).Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (DC/TMD): Clinical Examination Protocol.International RDC/TMD 

Consortium NetworkEditor: Richard OhrbachVersion:3Dec2014. 
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„Oena efektywności technik manualnych i plastrowania dynamicznego w 

redukcji powikłań pooperacyjnych po chirurgicznym leczeniu choroby 

onkologicznej w obrębie twarzowej części czaszki i szyi.” 

„Evaluation of the efficiency of manual techniques and dynamic kinesiotaping in 

the reduction of post-operative complications after surgical treatment of 

oncological diseases in craniofacial and neck area.” 

Szymon Tyszkiewicz, Marcin Kozakiewicz, Marta Tyndorf, Dorota Kościelniak 

Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 

Słowa kluczowe: onkologia głowy i szyi, drenaż limfatyczny  

Keywords: head and neck oncology, lymphatic drenage. 

Wprowadzenie: Obrzęk wynikający z ablacji nowotworu z marginesem tkankowym, występowanie 

blizny, zrosty tkankowe lub patologie nerwowe wpływają na codzienne funkcjonowanie pacjentów. 

Opisane następstwa interwencji chirurgów stanowią wyzwanie  

w pracy fizjoterapeutów. 

Cel pracy: Ocena zmniejszenia zaburzeń czynnościowych z zastosowaniem terapii manualnej 

oraz plastrowania dynamicznego. 

Materiały i metody: W prowadzonych badaniach analizie poddana została grupa 36 osób,  

w wieku od 27 do 76 lat, u których wykonywana była terapia manualna, w procesie 

rekonwalescencji po przebytym leczeniu chirurgicznym zmian onkologicznych obszaru twarzowej 

części czaszki i szyi. Spośród zastosowanych technik, naklejane były taśmy  

K-Active, wykonywano zabiegi masażu i terapii manualnej. Pacjenci otrzymywali  zalecane 

ćwiczenia również do terapii w domu. Ocenie podlegały tempo i zakres redukcji obrzęku, zakresy 

ruchów stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) i globalne ruchy odcinka szyjnego kręgosłupa, czas i 

jakość reinerwacji oraz poziom bólu. Obrzęk badano na 5 poziomach. 

Wyniki: Uśredniony zakres mobilności ssż stwierdzono na poziomie dolnych norm fizjologicznych 

np. ruch odwodzenia 3,8cm (+/- 3,2 cm). Kompleksowa ruchomość w szyjnych segmentach 

kręgosłupa we wszystkich badanych płaszczyznach uległa poprawie, nie osiągając norm 

fizjologicznych np. w wyproście 4,8 cm (+/-3,6). Obrzęk uległ nieznacznej redukcji, a jego 

uśredniony zakres w każdym z 5 pomiarów wynosił 0,7 cm (+/- 1,3 cm). Włókna ruchowe  

i czuciowe w procesie reinerwacji, w sposób niepełny, odzyskały swoje funkcje. Wyniki w skali 

Pietruskiego  to średnio– 22,5 punktów (+/- 5,3 pkt).  

Wnioski: Możliwe jest zauważalne zmniejszenie pozabiegowych ograniczeń czynnościowych. 

Przypuszczalnie zindywidualizowanie metod pracy z pacjentem pozwoliłoby na osiągnięcie lepszej 

mobilność odcinka szyjnego kręgosłupa i redukcji obrzęków. 

Bibliografia.  
1. Bautista-Aguirre F, Oliva-Pascual-Vaca Á.Effect of cervical vs. thoracic spinal manipulation on 

peripheral neural features and grip strength in subjects with chronic mechanical neck pain: a 

randomized controlled trial. Eur J Phys Rehabil Med. 2017 Jun;53(3):333-341. 

2. Kowalski LP, Sanabria A. Elective neck dissection in oral carcinoma: a critical review of the 

evidence. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2007 Jun;27(3):113-7. 

3. Monteiro W, Francisco de Oliveira Dantas da Gama T. Effectiveness of global postural 

reeducation in the treatment of temporomandibular disorder: case report. J Bodyw Mov Ther. 2013 

Jan;17(1):53-8. 
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„Problemy funkcjonalne obręczy barkowej w przebiegu leczenia chirurgicznego 

nowotworów głowy i szyi.” 

„Functional problems with shoulder complex in consequence of surgical 

treatment of head and neck cancer.” 

Świerczyński Łukasz
1
, Kulesa-Mrowiecka Małgorzata

2
, Wyszyńska-Pawelec Grażyna

3
 

1,3 - Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera. 

2 - Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 

Słowa kluczowe:   limpfadenektomia, kompleks barkowy, onkologia głowy i szyi, 

neurorehabilitacja.  
Keywords:  Lymphadenectomy, shoulder complex, neck and head oncology, neurorehabilitation. 
Wprowadzenie: Z doniesień Światowej Organizacji Zdrowia zachorowalność na nowotwory 

głowi i szyi stanowi narastający problem XXI wieku. Leczenie tej grupy 

pacjentów wiąże się z różnymi dolegliwościami fizycznymi oraz psychicznymi ze względu na 

rozległość tych zabiegów i towarzyszące deformacje twarzy. Ma to duży wpływ na jakość 

życia pacjentów oraz na ich pracę zawodową. Działania fizjoterapeutyczne nakierowane 

są na przeciwdziałanie zaistniałym dysfunkcjom okolicy operowanej w tym obrzęku 

limfatycznego oraz ograniczeń ruchomości obręczy barkowej. 

Cel pracy: Celem pracy była ocena zaburzeń funkcji kompleksu szyjno-barkowego u chorych w 

przebiegu leczenia chirurgicznego z powodu nowotworów obszaru głowy i szyi. 

Materiał i Metody: Badania wykonano na grupie pacjentów N = 87 w wieku średnio 64 lat +/- 9,92 

kwalifikowanych do zabiegu resekcji guza z jednoczasową limfagiektomią. Badanie 

przeprowadzono w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowej Szpitala Specjalistycznego im. 

Ludwika Rydygiera w Krakowie. 

Metody: Na podstawie ankiety zastosowano kryteria włączenia i wyłączenia do badania. W ramach 

badania podmiotowego oceniano nasilenie dolegliwości bólowych przy 

pomocy Skali VAS, ocena zakresów ruchomości ROM obręczy barkowej 

oraz części szyjnej kręgosłupa (goniometr Baseline 12-1000 Fabrication Enterprises),  testy 

funkcjonalne: Kiblera wg. A. Dziaka, HIB oraz HIN a także pomiary linijne R1 długi i krótki. 

Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują na znaczne różnice w zakresie ruchomości obręczy 

barkowej u pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu obszaru głowy i szyi pomimo braku 

uszkodzeń nerwu dodatkowego. 

Wnioski: Stopień dysfunkcji obręczy barkowej jako wynik leczenia chirurgicznego 

nowotworów z zakresu głowy i szyi stanowi punkt wyjścia do opracowania programu 

fizjoterapeutycznego oraz programu świadczeń zdrowotnych u chorych po przebytej 

limfagiektomii szyjnej. 

Bibliografia: 

1. World Health Organization and International Union Against Cancer (2005). Global action 

against cancer. Available from WHO website: http://who.int/topics/cancer/en 

2. Kordek R.: Onkologia. Via Medica, Gdańsk, 2013, 146-147. 

3. Golusiński P.J., Lamparska K., Braakhuis BJM., et al.: Występowanie i rola aktywnej infekcji 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w rakach płaskonabłonkowych glowy i szyi. Polski 

Przegląd Otolaryngologiczny 2012; 1(3):244-251. 

3. Jassem J., Kawecki A.: Nowotwory nabłonkowe narządów głowy i szyi; zalecenia 

diagnostyczno-terapeutyczne w nowotworach złośliwych u dorosłych. Nowotwory J. Oncol., 

2003, 53, 552-569. 
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„Analiza postępowania leczniczego dziecka z wrodzoną dysfunkcją stawu 

skroniowo-żuchwowego o cechach ankylozy.”  

„Analysis of treatment of a child with congenitive dysfunction and ankylosis of 

temporomandibular joints.” 

Andrzej Myśliwiec
1,2

, WojciechWolański
3
, Mariola Ciuraj

2
, Anna Lipowicz

4
, Robert Michnik

3
, 

Andrzej W. Mitas 

1 - Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 

2 - Specjalistyczne Centrum Fizjoterapii w Rybniku 

3 - Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska w Gliwicach 

4 - Katedra Antropologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

  

Słowa klucze: ankyloza, staw skroniowo-żuchwowy, fizjoterapia 

Keywords: ankylosis, temporomandibular joints, physiotherapy. 

Wstęp: Ankyloza jest zesztywnieniem stawu spowodowanym przez zrośnięcie tkanki kostnej lub 

włóknistej.  

Cel pracy: Przedstawienie przypadku dziewczynki (ur. 27.10.2016), u której zdiagnozowano 

wrodzoną ankylozę stawu skroniowo-żuchwowego.  

U dziecka przeprowadzono dwa zabiegi chirurgiczne. Pierwszy zabieg polegający na uwolnieniu 

łuku jarzmowego lewego wykonano 17 maja 2017 roku, a następnie skierowano na fizjoterapię i 

terapię logopedyczną. Drugi zabieg został wykonany 4 grudnia 2018 roku. Główną istotą zabiegu 

było zwiększenie zakresu odwodzenia żuchwy uzyskaną poprzez wycięcie i plastykę tkanek.  

Materiał i Metody: Dokonano analizy dostępnej dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji 

szpitalnej, fizjoterapeutycznej, logopedycznej. Analiza matematyczna badania tomografii 

komputerowej, ocena jakości funkcji żuchwy w obrazie wideo oraz na zdjęciach.  

Omówienie: Podjęcie terapii dziecka z tego typu schorzeniem jest dużym wyzwaniem, głównie z 

powodu trudności jakie niosą za sobą możliwe do wykonania techniki mobilizacji  

i aktywizacji stawu, braku dostępnych narzędzi wspomagających terapię oraz bólu, jaki występuje po 

zabiegu, zwłaszcza w przypadku młodego wieku pacjenta. Postępowanie usprawniające było 

prowadzone od czerwca 2017 roku od 5 do 7 razy w tygodniu.  

Proces leczenia podzielono na 3 etapy. Etap pierwszy, związany z pierwszym zabiegiem 

chirurgicznym. Etap drugi to zastosowanie klinów silikonowych, co w efekcie dało możliwość 

rozwarcia na 6 mm. Etap trzeci to powtórny zabieg chirurgiczny, po którym uzyskano pełne 

przekonanie co do konieczności intensywnej fizjoterapii, pod osłoną środków przeciwbólowych.  

Podsumowanie: Konkluzją z przeprowadzonego postępowania leczniczego jest wskazanie 

ogromnego znaczenia współpracy merytorycznej lekarza chirurga, lekarza stomatologa, 

fizjoterapeuty, logopedy, inżyniera medycznego i zaopatrzenia ortodontycznego. 

Piśmiennictwo: 

Ulański Ł., Dowgierd K., Kozakiewicz M.: Ankylosis of the Temporomandibular Joint and Its 

Surgical Reconstruction – Case Reports. Modern Methods of Treatment. Dental and Medical 

Problems 2014; 51(4): 519-530  

Benateau H., Chatellier A., Caillot A., Diep D., Kun-Darbois JD., Veyssiere A.: Temporo-

mandibular ankylosis. Rev Stomatol Chir Maxillofac Chir Orale 2016; 117(4): 245-255 
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„Wpływ podawania pioglitazonu na stężenie tnf-alfa w eksperymentalnych 

terapiach zapaleń stawów: przegląd piśmiennictwa.” 

Maciej Chęciński
1
, Kamila Chyży

2
 

1 - Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu 

2 - Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 

Wprowadzenie: Pioglitazon to doustny lek przeciwcukrzycowy, którego działanie polega na 

aktywowaniu receptora PPAR-gamma. Stężenia cytokiny TNF-alfa określają nasilenie procesów 

zapalnych. 

Cel pracy: Celem pracy jest ocena zmiany stężenia TNF-alfa jako efektu stosowania pioglitazonu w 

terapii zapaleń stawów. 

Materiał i metody: W bazach PubMed i Google Scholar wyszukano kombinacje hasła “arthritis” z 3 

terminami określającymi pioglitazon. Spośród 165 wyników do analizy włączono wszystkie 11 

badań in vivo, w których określono zmiany stężenia TNF-alfa. 

Wyniki badań: Wyniki każdego z 11 zestawionych badań potwierdziły wpływ doustnego 

podawania pioglitazonu na spadek stężenia TNF-alfa. Duże dawki pioglitazonu powodowały 

większy spadek stężeń TNF-alfa. Stężenia TNF-alfa wykazywały największy spadek w obrębie 

stawów, wyraźnie mniejszy w surowicy krwi. 

Wnioski: W przypadkach współistnienia zapaleń stawów z cukrzycą typu II, pioglitazon może stać 

się lekiem przeciwcukrzycowym z wyboru. Wymaga to jednak dalszych badań.Dodatnia korelacja 

skuteczności pioglitazonu do jego dawki oraz największa efektywność leku w obrębie stawów mogą 

przemawiać za zasadnością rozważenia iniekcji dostawowej zamiast podania doustnego. 

„Effects of pioglitazone administration on tnf-alpha concentration in 

experimental arthritis therapies: a literature review.” 
 

Maciej Chęciński
1
, Kamila Chyży

2
 

 

1 - Maxillofacial Surgery Department of University Hospital in Opole  

2 - Department of Glass Technology and Amorphous Coatings Faculty of Materials Science and 

Ceramics University of Science and Technology in Krakow  

 

Introduction: Pioglitazone is an oral antihyperglycemic medicine which activates PPAR-gamma 

receptor. Concentrations of TNF-alpha cytokine determine the severity of inflammatory processes.  

Purpose: The aim of this paper is to evaluate variation of TNF-alpha concentration as the effect of 

pioglitazone administration in arthritis therapy.  

 

Material and methods: PubMed and Google Schoolar databases were searched using combinations 

of entry „arthritis” and 3 terms defining pioglitazone. Among 165 results we involved into analysis 

all 11 in vivo studies in which TNF-alpha concentration variations were assesed.  
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Results: The results of each of the 11 analysed studies confirmed the effect of oral pioglitazone 

adinistration on TNF-alpha concentration reduction. High doses of pioglitazone caused a greater 

decrease in TNF-alpha levels. TNF-alpha concentrations decreased the most intraarticularly, while 

significantly less in blood serum.  

Conclusions: In cases of coexistence of arthritis with type 2 diabetes mellitus, pioglitazone can 

become an antihyperglycemic medicine of choice. However, this requires further research.  

A positive correlation between the efficacy of pioglitazone and its dose, and the highest efficacy of 

the drug within the joints may support the consideration of intra-articular injection instead of oral 

administration.  

 

„Znaczenie rozwoju twarzoczaszki w praktyce osteopatycznej.” 

„The importance of craniofacial development in osteopathic practice.” 

Iga Garbowska, Łukasz Grotowski 

Słowa kluczowe: rozwój, embriologia, twarzoczaszka,, osteopatia 

Keywords: development, embryology, viscerocranium, osteopathy 

Wstęp: Zrozumienie procesu rozwoju twarzoczaszki wiąże się z poznaniem początkowych etapów 

jej rozwoju. Zależności i etapowość tego procesu mają ogromne znaczenie dla ukształtowania całego 

układu stomatognatycznego. W przypadku zaburzeń jego przebiegu może dojść do zmian  

w całym układzie i powstania dysfunkcji, np. zaburzeń oddychania. Praktyka osteopatyczna opiera 

się na interakcji między powstającymi strukturami oraz przestrzenią, która najpierw musi pojawić 

się, aby ten proces przebiegł prawidłowo.  

Cel pracy: Wskazanie nowych faktów rzucających inne światło na problem zaburzeń stawów 

skroniowo- żuchwowych w ujęciu osteopatycznym.   

Materiał i metody: Paca kazuistyczna. U pacjenta wszystkie kierunki rozwoju twarzoczaszki były 

zaburzone. Ułatwiło to pracę osteopatyczną, której celem było przywrócenie równowagi w regionie 

twarzoczaszki i innych elementach układu stomatognatycznego. 

Wnioski i podsumowanie: Praktyka osteopatyczna ma już ugruntowane miejsce w zaburzeniach 

układu stomatognatycznego. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia ilość badań zwiększyła się 

dziesięciokrotnie. Jedynym problemem jaki najczęściej pojawia się w praktyce osteopatycznej jest 

brak dobrych narzędzi badawczych. Podsumowując, należy zwiększyć ilość prac badawczych oraz 

dokładniej opracowywać ich metodykę. W przyszłości pozwoli to na jeszcze lepszą komunikację 

między innymi specjalistami, zajmującymi się zaburzeniami układu stomatognatycznego. Stworzenie 

interdyscyplinarnego zespołu będzie najbardziej korzystne dla pacjenta. 
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WYBRANE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NIEODPOWIEDNIĄ 

KONTROLĘ ASTMY U  DOROSŁYCH, HOSPITALIZAOWANYCH 

Z POWODU ZAOSTRZENIA 

Batkiewicz Magdalena
1
, Agnieszka Śliwka

1
, Rafał Piliński

1
, Maria Maj

2
,  Roman Nowobilski

1 

1. Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

2. Studia Doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie 

Wprowadzenie: Dzięki ciągle poszerzanej wiedzy na temat patofizjologii astmy i wprowadzaniu 

leków, które zapobiegają jej atakom, głównym celem leczenia astmy stało się utrzymanie kontroli 

nad chorobą. Istnieje jednak odsetek pacjentów,  których astma nadal jest nieprawidłowo 

kontrolowana. Postawa i oczekiwania pacjenta, nieprzestrzeganie zaleconego leczenia, obecność 

chorób współistniejących, otyłość, palenie papierosów, płeć to czynniki uznawane za te, które mogą 

negatywnie wpływać na efekt leczenia. 

Cel pracy: Celem pracy była analiza wybranych czynników, które mogą mieć wypływ na 

nieodpowiednią kontrolę nad astmą. Podjęto także próbę opisania fenotypu pacjenta 

z nieodpowiednią kontrolą choroby. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzone zostały wśród 32 pacjentów przyjętych do Kliniki 

Pulmonologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu zaostrzenia astmy. Badanie trwało 

od 10.2017 do 06. 2018, wśród hospitalizowanych było 72% kobiet i 28% mężczyzn. Badani 

pacjenci wypełniali ankietę osobową, Test Kontroli Astmy oraz poddawani byli pomiarom: napędu 

oddechowego, nasilenia duszności i niepokoju. Do wyselekcjonowania pacjentów z nadwagą lub 

otyłością wykorzystano wskaźnik masy ciała BMI. 

 

Wyniki: Grupa kobiet i mężczyzn nie różniła się stopniem kontroli astmy. Stopień kontroli astmy 

nie miał związku z czasem trwania choroby, liczbą chorób współistniejących oraz paleniem 

papierosów, natomiast istotnie korelował z masą ciała (r = -0,4). Grupa kobiet i grupa mężczyzn 

istotnie różniły się wartościami spoczynkowego i maksymalnego ciśnienia okluzji. Nie miało ono 

wpływu na stopień kontroli astmy. W grupie mężczyzn stwierdzono znamienną, ujemną korelację 

pomiędzy wiekiem i stopniem kontroli astmy (r = -0,71). Ocenione subiektywnie nasilenie duszności 

korelowało z odczuwanym przez chorych niepokojem (r = 0,88).  

 

Wnioski: Wyższa masa ciała pacjenta powodowała pogorszenie kontroli astmy. Wśród mężczyzn 

gorszą kontrolę choroby odnotowano u starszych badanych. Wartości ciśnienia okluzji istotnie 

różniły się w grupie kobiet i grupie mężczyzn, jednak nie miały związku z stopniem kontroli nad 

chorobą.  
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ANALIZA UWARUNKOWAŃ JAKOŚCI ŻYCIA  

U CHORYCH Z CHROMANIEM PRZESTANKOWYM PODDAWANYCH 

NADZOROWANEMU TRENINGOWI NA BIEŻNI 

Maria Maj
1
, Agnieszka Śliwka

1
, Rafał Piliński

1
, Tomasz Włoch

1
, Przemysław Madejski

2
, 

Magdalena Batkiewicz
1
, Wioleta Plewa

1
, Andrzej Leszczyłowski

1
, Jakub Nowobilski

1
,  Roman 

Nowobilski
1 

1. Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

2. Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych  Akademia Wychowania Fizycznego 

 w  Krakowie 

Wstęp: Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w ostatnim czasie stały się obszarem 

zainteresowań osób skupiających się na ocenie jakości życia pacjentów. Wynika to 

z rozpowszechnienia chorób sercowo-naczyniowych. Całościowa ocena stanu pacjenta sprowadza 

się nie tylko do sfery biologicznej, ale także skupia się nad samopoczuciem i możliwościami 

funkcjonalnymi chorego. 

Cel: Celem pracy była analiza predyktorów jakości życia u pacjentów z chromaniem przestankowym 

poddawanych nadzorowanemu treningowi na bieżni. Badania miały także opisać związek pomiędzy 

treningową zmianą dystansu chromania, a aktualnym samopoczuciem chorego. 

Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło 19 kolejnych osób z chromaniem przestankowym, 

pacjentów Poradni Angiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Skawińskiej 8 w Krakowie. 

Badania objęły okres od 03.2017 r. do 04.2018 r. Kryterium włączenia do badań stanowiło 

występowanie PAD w skali Rutherforda 2 i 3. Pacjenci zostali poddani nadzorowanemu treningowi 

na bieżni przez okres 3 miesięcy w skali 3 treningów tygodniowo (łącznie 36). Chory kontynuował 

wysiłek do pojawienia się bólu o średnim natężeniu, następnie faza odpoczynku trwała do 

całkowitego ustąpienia dolegliwości bólowych. U pacjentów, w celu oceny aktualnego 

samopoczucia, przeprowadzono autorski kwestionariusz jakości życia przed rozpoczęciem treningu, 

po 18 i 36 treningu.  

Wyniki: Stwierdzono występowanie istotnej różnicy w ocenie satysfakcji życiowej między 

pierwszym i trzecim pomiarem (p=0,048), przeciętna różnica wyniosła ok. 10pkt na 175. Wykazano 

występowanie dodatniej zależności między wielkością zmiany dystansu, a poprawą jakości życia 

chorego (p= 0,02). Wyznaczono równanie regresji liniowej, które pozwoliło określić wpływ takich 

zmiennych jak: wiek, płeć, status palenia, BMI, czas trwania choroby na poprawę jakości życia 

pacjentów z chromaniem przestankowym poddawanych nadzorowanemu treningowi na bieżni. 

Wnioski: Potreningowa poprawa dystansu chromania wpływa na poprawę jakości życia u pacjentów 

z miażdżycą kończyn dolnych. Wzmacnia to argument o zasadności rozpowszechnienia 

nadzorowanego treningu na bieżni, jako jednej z ważnych składowych leczenia zachowawczego 

osób z miażdżycą zarostową kończyn dolnych. 
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Badanie korelacji natężenia bólu z wartościami BMI oraz jakością życia u 

pacjentów, cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów, we wczesnym 

okresie po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 

Jakub Nowobilski 
1
, Mirosław Szura 

2 3 

 

1. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Zdrowiu 

2. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Chirurgii Doświadczalnej i 

Klinicznej 

3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego 

w Krakowie 

Słowa kluczowe: BMI, jakość życia, ból, endoprotezoplastyka 

 

Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) jest najczęściej występującą chorobą 

układu ruchu wśród osób po 60 roku życia. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia zmian 

zwyrodnieniowych są między innymi płeć żeńska oraz nieprawidłowa, wysoka masa ciała. 

Pełnoobjawowa ChZS upośledza możliwości funkcjonalne, a tym samym znacznie obniża jakość 

życia chorego. Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych prowadzą do 

konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, polegającego na wymianie zajętego 

chorobowa stawu. Celem wykonywanej endoprotezoplastyki stawu jest zniesienie dolegliwości 

chorobowych, czego rezultatem jest zwiększenie możliwości funkcjonalnych oraz podwyższenie 

poziomu jakości życia pacjentów. W czasie rekonwalescencji chorzy zmagają się z pooperacyjnymi 

dolegliwościami bólowymi, które stanowią zasadniczą przyczynę niskiej aktywności fizycznej we 

wczesnym okresie po zabiegu. 

Cel pracy: Celem pracy było zbadanie i ocena możliwej korelacji pomiędzy wartościami 

masy ciała z natężeniem dolegliwości bólowych oraz jakości życia, trzy tygodnie po zabiegu 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego. 

Materiał i metody: Badanie przeprowadzona na 30-osobowej grupie pacjentów poddanych 

zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego na oddziale urazowo-ortopedycznym w SP ZOZ 

MSWiA w Krakowie. Do oceny masy ciała użyto wskaźnika Body Mass Index (BMI). Wizualno-

Analogową skalę VAS użyto do oceny stopnia natężenia dolegliwości bólowych. Natomiast jakość 

życia wśród badanej grupy chorych zbadano za pomocą kwestionariusza Sf-36. 

Wyniki: Analiza uzyskanych wartości wykazała silną korelacje pomiędzy wartościami BMI 

oraz natężeniem bólu, wyrażonego za pomocą skali VAS. Wraz ze wzrostem wartości BMI wzrastał 

stopień odczuwanego bólu. Podobną zależność uzyskano w zestawieniu masy ciała z oceną jakości 

życia uzyskaną w kwestionariuszu Sf-36. Wysokie wartości masy ciała predysponowały do osiągania 

wyższych wyników kwestionariusza Sf-36, co świadczy o obniżonej jakości życia. Obie wykazane 

zależności są istotne statystyczne. 

Wnioski: Zwiększone wartości BMI wpływają na większe natężenie dolegliwości bólowych 

oraz obniżenie jakości życia we wczesnym okresie po zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki stawu 

biodrowego, w przebadanej grupie pacjentów. 
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SESJA STUDENCKA 

„Napięciowe bóle głowy (Tension-Type Headache –TTH) w aspekcie funkcjonowania  

stawów skroniowo-żuchwowych wśród studentów kierunków medycznych – doniesienia 

wstępne.” 

Dominika Kurda, Dominika Kościelecka - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Instytut 

Fizjoterapii SKN Fizjoterapii i Neurorehabilitacji  

Opiekunowie: dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, mgr Grzegorz Frankowski  

Słowa kluczowe: napięciowe bóle głowy, stawy skroniowo-żuchwowe, kierunki medyczne 

Wprowadzenie: Jednymi z najczęstszych dolegliwości neurologicznych są bóle głowy. Problemy 

związane z częstymi i silnymi bólami głowy mogą powodować ograniczenia w czynnościach życia 

codziennego [1]. Popularnym problemem w populacji ogólnej są również postacie bólowe dysfunkcji 

stawów skroniowo-żuchwowych (Temporomandibular disorders – TMDs) oraz napięciowe bóle 

głowy (Tension-Type Headaches – TTHs) [2,3]. Powszechność obu tych zjawisk może stanowić 

przesłankę o współzależności w ich występowaniu. Znaczenie czynników predysponujących lepiej 

definiowane  jest w grupach homogenicznych, takich jak studenci kierunków medycznych [4].   

Cel: Celem pracy jest wykrycie zależności między pojawiającymi się bólami głowy,  a 

występowaniem dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.  

Materiał i metody:  Zbadano grupę 208 studentów kierunków medycznych studiujących w wielu 

polskich miastach. Po uwzględnieniu kryteriów wyłączenia, m.in. migrenowych bólów głowy, 

zaburzeń psychospołecznych, urazów czaszkowo-mózgowych i innych. Grupę badawczą stanowiło 

142 ankietowanych, z których 85,9% stanowiły kobiety (n=122), natomiast mężczyźni stanowili 

14,1% badanych (n=20). Badanie przeprowadzono od marca 2018 roku do maja 2018, za pomocą 

kwestionariusza, stworzonego na potrzeby badania. Dotyczyła ona bólów głowy oraz 

nieprawidłowości występujących w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych. Wyniki 

przeanalizowano statystycznie w programie Statistica.  

Wyniki: W analizowanej grupie 10,8% studentów cierpiących na TTH odczuwa bóle stawów 

skroniowo-żuchwowych, natomiast inne dolegliwości ze strony stawów skroniowo-żuchwowych 

dotyczą 43,2% studentów z TTH. W badanej grupie nie wykryto istotnej zależności pomiędzy 

występowaniem TTH, a występowaniem bólu w stawach  skroniowo-żuchwowych. Również 

występowanie zależności pomiędzy TTH wśród badanych,  a innymi dolegliwościami ze strony 

stawów skroniowo-żuchwowych nie zostało potwierdzone.   

Wnioski: W przebadanej grupie studentów występowanie napięciowych bólów głowy nie jest 

związane z występowaniem bólu oraz innymi dolegliwościami w stawach  skroniowo- żuchwowych. 

Istotnym wydaje się przeprowadzić badanie na większej grupie badawczej z uwzględnieniem 

czasookresu badania wśród studentów zwłaszcza w okresie egzaminacyjnym.     

[1] Whyte J.: Diagnosing and Managing Headaches. NetCE 2018.  

[2] Kulesa-Mrowiecka M., Czerwińska-Niezabitowska B.: Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych w 

ujęciu holistycznym: teoria i praktyka.  Medycyna praktyczna 2016.  

[3] Tension-type headache (TTH): https://www.ichd-3.org/2-tension-type-headache/ [cytowany 29.01.2019] 

[4] Benoliel R., Sela G., Teich S., Sharav Y.: Painful temporomandibular disorders and headaches in 359 dental and 

medical students. Quintessence International 2011;  42(1): 73–78. 
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„Ocena występowania napięciowych bólów głowy wśród studentów fizjoterapii – 

doniesienie wstępne” 

Dominika Kościelecka, Natalia Madej, Agnieszka Gołąb,  

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Instytut Fizjoterapii SKN Fizjoterapii i 

Neurorehabilitacji 

Opiekun: dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 

Wprowadzenie: Nadmierne napięcie mięśniowe to jeden z najczęstszych powodów bólu głowy. 

Dotyczy on ok. 78% populacji, a 3% osób cierpi z tego powodu przewlekle [1]. Badania wykazały, 

że tkanka mięśniowo-powięziowa okolicy głowy jest znacznie bardziej tkliwa u osób z 

napięciowymi bólami głowy niż u reszty populacji [2]. Jednym z czynników wywołujących go jest 

stres i słaba umiejętność radzenia sobie z nim [3]. Badania wykazały, że studenci fizjoterapii są 

grupą bardziej narażoną na stres w stosunku do reszty populacji [4]. 

Cel pracy: Celem pracy było porównanie subiektywnej oceny występowania napięciowych bólów 

głowy z palpacyjną oceną napięcia wybranych mięśni głowy wśród studentów fizjoterapii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Materiał i metody: Badaniem zostało objętych 37 studentów fizjoterapii (29 kobiet i 8 mężczyzn) w 

wieku 21-25 lat, którzy w pierwszej kolejności wypełniali autorską ankietę dotyczącą 

funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych oraz dolegliwości bólowych głowy. Następnie 

poproszono o określenie intensywności dolegliwości, jakie występowały podczas symetrycznego 

ucisku kolejno na: włókna przednie mięśni skroniowych, mięśnie żwacze, mięśnie mostkowo-

obojczykowo-sutkowe w okolicy przyczepu końcowego oraz górny akton mięśnia czworobocznego. 

Badani mieli za zadanie ocenę bólu w 11-stopniowej skali NRS (0-brak bólu, 10-ból niemożliwy do 

zniesienia). 

Wyniki badań: Z analizy zebranych danych wynika, że aż 43% przebadanych oceniło sumarycznie 

natężenie bólu w palpacyjnym badaniu wybranych mięśni jako silny. Największe dolegliwości 

bólowe pochodziły z mięśni: czworobocznego (Q2=6,5) oraz mostkowo-obojczykowo-sutkowego 

(Q2=6). 45,9 % studentów fizjoterapii w badaniu ankietowym odpowiedziało, że miewa bóle głowy 

kilka razy w miesiącu (w tym 58,8% z nich uzyskało średnią z 4 symetrycznych pomiarów >5/10 

punktów). Wyniki analiz statystycznych nie wykazały istotnie silnych związków między tkliwością 

konkretnego mięśnia a występującymi bólami głowy dla tej grupy. 

Wnioski: W celu uzyskania dokładniejszych wyników należy skorelować występowanie 

napięciowych bólów głowy z badaniem palpacyjnym pozostałych mięśni głowy i szyi oraz innymi 

współistniejącymi dysfunkcjami np. ze strony stawów skroniowo-żuchwowych oraz przeprowadzić 

dokładniejszą analizę statystyczną. 

Bibliografia: 

[1] Bendtsen, L., & Jensen, R. (2009). Tension-type headache. Neurologic clinics, 27(2), 525-535. 

[2] Bendtsen, L., & Fernández-de-la-Peñas, C. (2011). The role of muscles in tension-type headache. Current pain and 

headache reports, 15(6), 451-458. 

[3] Chen, Y. (2009). Advances in the pathophysiology of tension-type headache: from stress to central 

sensitization. Current pain and headache reports, 13(6), 484. 

[4] Walsh, J. M., Feeney, C., Hussey, J., & Donnellan, C. (2010). Sources of stress and psychological morbidity among 

undergraduate physiotherapy students. Physiotherapy, 96(3), 206-212. 



 

28 | S t r o n a  

„Rehabilitacja pacjentów w przebiegu choroby nowotworowej głowy i szyi w 

Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej.” 
 

Mateusz Rogulski, Agnieszka Fiuk,  Bartosz Trela,  Miłosz Huppert, Krzysztof Kośmider,  

Daria Wziątek-Kuczmik 

 

Opiekun pracy: Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, dr n. med. Daria Wziątek-Kuczmik. 

Kierownik Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska. 

 

Wstęp: Zespół terapeutyczno-rehabilitacyjny działający przy Katedrze i Klinice Chirurgii 

Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach to 

innowacyjny projekt, którego celem jest wypracowanie algorytmów leczniczych z zakresu 

fizjoterapii, logopedii i dietetyki u pacjentów po zabiegach onkologicznych, ortognatycznych, po 

przebytych urazach i stanach zapalnych części twarzowej czaszki. 

Zespołowa rehabilitacja zapobiega powikłaniom i zaburzeniom. Rozległe zabiegi chirurgiczne w 

części twarzowej czaszki łączą się z bólem, unieruchomieniem, stresem, obniżeniem aktywności 

fizycznej, mogą być przyczyną powikłań i zaburzeń czynnościowych. Zaburzenia harmonijnej 

budowy twarzy lub czynności powodują u chorych niekiedy zaburzenia psychiczne. Dlatego tak 

ważną rolę przypisuje się rehabilitacji, którą objęci są chorzy w  Katedrze i Klinice Chirurgii 

Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Szybko i skutecznie wdrożona terapia pozwala na powrót do normalnego życia zawodowego i 

społecznego bez którego nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie pacjenta. 

 

Cel pracy: Celem pracy jest podniesienie świadomości chirurgów szczękowych z zakresu 

rehabilitacji przed i pooperacyjnej. 

Wyniki: 

Leczenie fizjoterapeutyczne wspomagane zabiegami fizykoterapeutycznymi polega na odpowiedniej 

pracy z tkankami miękkimi oraz układem kostno-stawowym całego ciała. Do uzyskanych efektów 

leczenia możemy zaliczyć: redukcję obrzęków i blizn pooperacyjnych, zniesienie zaburzeń czucia, 

przywrócenie czynności nerwów czaszkowych, pokonanie ostrego i przewlekłego bólu, zwiększenie 

zakresu odwodzenia żuchwy, eliminacja objawów patologicznych ze strony stawu skroniowo-

żuchwowego oraz całego układu stomatognatycznego. 

 

Wnioski: Zespół  reprezentuje holistyczne podejście do pacjenta. Rehabilitacja nie tylko głowy i 

szyi lecz całego ciała. 
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„Badanie zależności pomiędzy ustawieniem stóp a występowaniem niskostopniowych rotacji 

tułowia u osób dorosłych – doniesienia wstępne.” 
 

Natalia Madej, Dominika Kościelecka, Agnieszka Gołąb 
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Instytut Fizjoterapii SKN Fizjoterapii i Neurorehabilitacji 

Opiekun: dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 

Wprowadzenie: Prawidłowe ukształtowanie oraz funkcjonowanie poszczególnych składowych 

stopy warunkuje prawidłową wydolność całego aparatu ruchu. Zniekształcenia w obrębie stóp oraz 

nieprawidłowe ustawienie kończyn dolnych może prowadzić do powstania zmian posturalnych w 

obrębie obręczy miedniczej oraz tułowia [1-4]. 

Cel pracy: Zbadanie zależności pomiędzy ustawieniem stóp a występowaniem niskostopniowych 

rotacji tułowia u młodych, zdrowych osób dorosłych. 

Wyniki: Wśród badanych rotacje tułowia powyżej 3
o
 stwierdzono u 32,4% studentów (grupa 1), 

rotacje w granicy asymetrii fizjologicznej u 67,6% badanych (grupa 2). W grupie 1 nadmierną 

pronację stopy stwierdzono u 66,7%, w grupie 2 u 76%. Średnie wartości wskaźnika FPI-6 w obu 

grupach dla stopy prawej wynosiły 5,5±2,71, dla stopy lewej 5,7±2,18. W grupie 2: u 75% badanych, 

stwierdzono większą pronację stopy po stronie przeciwnej do uwypuklenia na plecach okolicy 

badanej, u 16,7% większe odchylenie od pozycji neutralnej po stronie uwypuklenia. U 8,3% 

stwierdzono symetryczne ustawienie stóp. 

Wnioski: Analizując wyniki badań, zaburzenia ustawienia stóp występują w dużej części populacji 

badanych. W celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników należy przeprowadzić dokładniejszą 

analizę statystyczną. Planowana jest kontynuacja badań na większej grupie oraz przy użyciu innych 

narzędzi badawczych. Eliminowanie nieprawidłowości ustawienia stóp pośrednio może być 

pomocne w kontekście zmniejszania ryzyka pojawienia się wad postawy, a także nadmiernych 

obciążeń układu ruchu. 

Bibliografia: 
1. Abdel-Raoof N., Kamel D., Tantawy S. (2013): Influence of second-degree flatfoot on spinal and 

pelvic mechanics in young females. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 20(9), 428-

434. 

2. Zaharieva D. (2014): Flat feet, prone feet, posture and dependency between them in first grade 

children. Scoliosis, 9(1), O16. 

3. Przysada G., Drużbicki M., Łyszczak N. (2013): Wpływ masy ciała na powstawanie wad stóp u 

studentów piątego roku fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszows. Medical Review, (3). 

4. Ghasemi M. S., Koohpayehzadeh J., Kadkhodaei H., Ehsani A. A. (2016): The effect of foot 

hyperpronation on spine alignment in standing position. Medical journal of the Islamic Republic of 

Iran, 30, 466. 
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„Przed - i pooperacyjne postępowanie fizjoterapeutyczne u dziecka z 

jednostronnym  rozszczepem podniebienia i wargi - studium przypadku.”  

Kinga Słojewska 

Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii i Neurorehabilitacji - Instytut Fizjoterapii Collegium 

Medicum UJ 

Opiekun: dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka  

Wstęp: Rozszczepy podniebienia i wargi są najczęstszą wadą rozwojową twarzoczaszki i w            

Polsce dotykają około 800 dzieci rocznie. Etiologia rozszczepów jest wieloczynnikowa.  

Cel pracy: Przebieg i ocena rehabilitacji przed- i pooperacyjnej dziecka z rozszczepem            

podniebienia i wargi. Omówione zostały metody diagnostyczne, terapeutyczne i         rehabilitacyjne 

oraz pielęgnacja dziecka dotkniętego tą wadą rozwojową.  

 Materiał i metody: Obserwacja 4-8 miesięcznego dziecka z jednostronnym rozszczepem wargi i 

podniebienia. Posłużono się dokumentacją medyczną, zmodyfikowaną na potrzeby pracy skalą 

oceny mimiki twarzy po uszkodzeniu nerwu twarzowego wg Pietruskiego oraz           własnymi 

obserwacjami.  

Wyniki: Zaobserwowano istotną poprawę wyglądu i stanu funkcjonalnego dziecka. W opinii 

chirurgów fizjoterapia przedoperacyjna znacznie uelastyczniła tkanki w okolicy wargi górnej i nosa, 

ułatwiając przeprowadzenie zabiegu oraz pozwoliła zminimalizować liczbę zabiegów korekcji wargi 

górnej. 

Podsumowanie i wnioski: Kompleksowa terapia jest niezbędna, w procesie przywracania          

czynności i funkcji jamy ustnej oraz nosowej u osoby z rozszczepem wargi i podniebienia 
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„Postępowanie rehabilitacyjne w zespole Nagera opis przpadku.” 

Karolina Staroń 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Instytut Fizjoterapii SKN Fizjoterapii i 

Neurorehabilitacji 

 

Opiekun: Dr. n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka 

Wprowadzenie: Syndrom Nagera to rzadko występująca dyzostoza twarzowo-kończynowa 

uwarunkowana genetycznie. Zaburzenia twarzoczaszki dotyczą elementów kostnych twarzy, 

stawów skroniowo-żuchwowych, gardła, przełyku i szyi, a także narządów zmysłu (oczu 

i uszu). Stosunkowo często występuje hipoplazja policzków i żuchwy, aplazja stawu 

skroniowo-żuchwowego z mikrognacją. Jedną z technik leczenia tego schorzenia jest 

osteodystrakcja niedorozwiniętej żuchwy. 

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie wybranych metod rehabilitacyjnych oraz ocena 

ich skuteczności na podstawie weryfikacji poprawy ruchomości żuchwy u pacjentki po 

zabiegu osteodystrakcji żuchwy. 

Materiały i metody: 6 - letnia pacjentka z hipoplazją żuchwy poddana zabiegowi 

osteodystrakcji. Po zabiegu uczestniczyła w kompleksowej rehabilitacji, opierającej się na 

zastosowaniu odpowiednich metod terapeutycznych. Zastosowano terapię manualną 

połączoną z mobilizacją stawów skroniowo-żuchwowych, zestaw treningów ćwiczeniowych, 

masaż mięśni narządu żucia, oraz miokinezyterapię. Ocena skuteczności przeprowadzonego 

programu terapeutycznego została dokonana na podstawie porównania pomiarów liniowych 

pracy żuchwy przy ruchach biernych i czynnych. 

Wyniki badań: Po przeprowadzeniu usprawniania rehabilitacyjnego uzyskano większy 

zakres ruchomości aparatu żucia u pacjentki. Umożliwiło to przyjmowanie pełnych porcji 

pokarmów i picia doustnie.  

Wnioski: Odpowiednio dobrany i dobrze zaplanowany proces rehabilitacyjny pozwala 

osiągnąć znaczną poprawę w ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych, umożliwiając 

codzienne funkcjonowanie bez aparatury wspomagającej. 

 

Bibliografia: 

1. R. Śmigiel, A. Jakubiak: Heterogenność kliniczna i genetyczna dyzostoz twarzowych. 

Pediatria Polska 2015; 90: 1-12. 

2. T. Derewiecki, E. Kołodziej, R. Latosiewicz, P. Majcher, K. Zaworski: Zastosowanie 

terapii manualnej w leczeniu zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Fizjoterapia układu 

stomatognatycznego 2016; 1: 7-14. 
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