II Międzynarodowa
Konferencja Naukowa
CZŁOWIEK W ZDROWIU I CHOROBIE –
PROMOCJA ZDROWIA, PIELĘGNOWANIE I REHABILITACJA
Tarnów, 26-27 października 2018

Program szczegółowy
Piątek, 26 października 2018
900 Rejestracja
940 Uroczyste otwarcie (Aula C017)
1000 Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Możliwości współczesnej kardiochirurgii dziecięcej
1045-1100 Przerwa techniczna
1100 Wykład sponsorowany:
1100 Wykład sponsorowany:
lek spec. geriatrii Iwona Kurowska, lek. med. Wojciech Praefort
mgr Marek Kołdras
Rezultaty holistycznej opieki nad osobami starszymi
Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski – promocja
i niepełnosprawnymi na przykładzie Dziennego Domu Opieki
projektu
Medycznej
Sesja I: Pielęgnowanie i rehabilitacja
Sesja II: Edukacja prozdrowotna
w chorobach wieku rozwojowego (Aula C017)
15

w trosce o jakość życia pacjenta (sala C106)
15

11 Wykład1: dr hab. med. Dorota Drożdż: Nadciśnienie tętnicze

11 Wykład 1: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka:

u dzieci i młodzieży – przyczyny i zasady rozpoznawania
1135 Wykład 2: dr med. Monika Gasińska: Rehabilitować, czy
funkcjonować? – oto jest pytanie
1155 Wykład 3: lic. piel. Aneta Cygan: Opieka pielęgniarska nad

Spojrzenie artystów i ich dzieł na aspekty zdrowotne
1135 Wykład 2: dr hab. Edyta Barnaś: Obawy i nadzieje matek noworodków
leczonych hipotermią
1155 Wykład 3: dr hab. Agnieszka Gniadek: Edukacja a problemy zdrowotne

chorych w przewlekłych chorobach układu oddechowego leczonych
w warunkach domowych

dziećmi z problemami urologicznymi

Prezentacje ustne:
1215 Jolanta Taczała: Monitorowanie rozwoju niemowląt przedwcześnie
urodzonych. Czy zastosowanie treningu rodzicielskiego (coaching)
zmniejsza częstość stosowanej rehabilitacji u skrajnych wcześniaków w
okresie niemowlęcym?
1230 Ewa Reczek: Rodzina jako podstawowe i pierwotne środowisko
dziecka
1245 Natalia Habik: Rozwój dziecka a zaburzenia procesów
sensorycznych
1255 Natalia Hrabarchuk: System Intensywnej Rehabilitacji
Neurofizjologicznej oraz ocena zmian funkcji ruchowych u stosujących
go pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym
1305 Malgorzata Porąbaniec: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych

1320 Dyskusja
Sesja plakatowa A (Aula C017)
prof. dr hab. med. Jacek A. Pietrzyk
dr Monika Łabuzek

1430

1435
1440

Olga Czerwińska-Ledwig: Problem
kinezjofobii u pacjentów ze szpiczakiem
plazmocytowym – badania pilotażowe
chorych biorących udział w turnusie
rehabilitacyjnym
Kinga Fecko-Gawłowicz: Zachowania
zdrowotne kobiet będących w grupie ryzyka
zachorowania na nowotwór piersi
Edyta Guty:Postrzeganie starości przez

Prezentacje ustne:
1215 Katarzyna Zachwieja: Zasady rozpoznawania przewlekłej choroby nerek
(PCHN) u dzieci

1235 Małgorzata Głowacka-Woźny: Rola pielęgniarki diabetologicznej
w opiece nad dzieckiem z cukrzycą typu I
1245 Irena Pufal-Struzik: Rola kreatywności i aktywności twórczej dla zdrowia
i jakości życia osób starszych
1255 Jadwiga Krawczyńska: Analiza czynników warunkujących typ kontroli
nad zdrowiem w okresie adolescencji

1305 Julia Dziukiewicz: Społeczne źródła wsparcia kobiet w chorobie
nowotworowej piersi

1320 Dyskusja
1330 Przerwa obiadowa (sala C006)
Sesja plakatowa B (sala C106)

Sesja plakatowa C (sala C102)

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. nadzw.

prof. dr hab. Ryszard Żarów

dr Małgorzata Kołpa

dr Mariusz Pociecha, doc. PWSZ

Beata Babiarczyk: Kompleksowa stacjonarna
rehabilitacja kardiologiczna w opinii chorych po
przebytych ostrych zespołach wieńcowych

Justyna Adamiak: Ocena wybranych obwodów
oraz składu ciała u młodych, zdrowych kobiet
wykonujących 3-miesięczny trening na platformie
wibracyjnej

Renata Bajek: Zmęczenie a poczucie własnej
skuteczności u chorych na stwardnienie rozsiane

Dżesika Aksamit: Wpływ pływania na postawę
ciała w grupie studentów PWSZ w Tarnowie

Karolina Chabior: Funkcjonowanie chorych na

Marta Bibro: Ocena wysklepienia oraz rozkładu

1445

1450

1455

1500

1505

1510

15

15

1520

studentów kierunku pielęgniarstwa

szpiczaka mnogiego leczonych w oddziale
hematologicznym

Natalia Hrabarchuk: Wpływ spinalnej
manipulacji na spastyczność mięśni
u pacjentów z porażeniem mózgowym –
randomizowane badanie kliniczne
Edyta Janus: Zawód terapeuty
zajęciowego w percepcji terapeutów
zajęciowych i reprezentantów wybranych
zawodów medycznych
Karolina Klimczyk: Misja czy
konieczność? Gotowość polskich
i rosyjskich pracowników socjalnych do
niesienia pomocy osobom
zniepełnosprawnością
Jolanta Kolonko: Zaburzenia w obrębie
aparatu mowy u chorych leczonych
w oddziałach intensywnej terapii
Jadwiga Krawczyńska: Zachowania
żywieniowe i samoocena zdrowia
młodzieży licealnej

Wiesław Chwała: Biomechaniczna ocena
obciążania stopy po skręceniu stawu skokowego

sił nacisku podeszwowej strony stóp młodych
mężczyzn pod wpływem treningu siłowego
kończyn dolnych
Przemysław Domaszewski: Zmiany profilu
lipidowego we krwi mężczyzn trenujących CrossFit

Michał Fałatowicz: Wpływ masażu tkanek
głębokich na napięciowe bóle głowy. Studium
przypadku

Maria Gacek: Aktywność fizyczna i zachowania
żywieniowe osób w wieku 20-40 lat z chorobą
Hashimoto

Edyta Gacek: Częstość wykonywania
samobadania piersi przez studentki oraz
znajomość techniki samobadania, czynników
ryzyka, pierwszych objawów raka piersi oraz jego
profilaktyki
Edyta Gondek: Ocena natężenia bólu u chorych
leczonych operacyjnie na oddziale ortopedii

Filip Georgiew: Ocena natężenia bólu
pooperacyjnego u chorych leczonych z powodu
choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego

Aneta Grochowska: Opracowanie
ogólnoeuropejskiego narzędzia do oceny jakości
placówki, poprawy doświadczeń edukacyjnych
i promowania mobilności studentów
pielęgniarstwa
Aneta Grochowska: Ocena poziomu satysfakcji
pacjentów z opieki pielęgniarskiej w czasie
hospitalizacji w oddziale chirurgii ogólnej

Grażyna Guzy: Wybrane aspekty pracy
zawodowej oraz zespoły bólowe w obrębie klatki
piersiowej w grupie polskich strażaków

Jana Krzysztoszek: Przestrzeganie zaleceń
żywieniowych w grupie pacjentów z
otyłością
Beata Kudłacik: Zachowania zdrowotne
kobiet w aspekcie przyszłego
macierzyństwa
Monika Łabuzek: Zachowania zdrowotne
osób starszych powiatu dębickiego

Agnieszka Jankowicz-Szymańska:
Wysklepienie stóp i ustawienie tyłostopia a
symetria ruchu miednicy w chodzie
Monika Kadłubowska: Rehabilitacja ruchowa
pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem
kończyn dolnych

Magdalena Głowacka: Aktywność fizyczna
dziewcząt uprawiających taniec mażoretkowy

Grażyna Guzy: Wybrane aspekty ergonomii pracy
oraz zespoły bólowe doświadczane w pasie
lędźwiowym oraz kończynach dolnych w grupie
pracowników supermarketu
Jadwiga Januś: Ocena postawy ciała u dzieci
w wieku 6 i 7 lat

Joanna Kmieć: Aktywność fizyczna kobiet
w ciąży

1525

1530

1535
1540
1545

1550

1555

1600

1605
1610

Beata Łubianka: Rehabilitacja społeczna i
zawodowa osób niepełnosprawnych Zakłady Aktywności Zawodowej w
województwie podkarpackim
Robert Łuczyk: Strategie radzenia sobie ze
stresem w grupie pacjentów
z rozpoznaną chorobą niedokrwienną
mięśnia sercowego
Elżbieta Marcisz: Wykorzystanie miodu
Manuka i Aqvitox D żel w leczeniu odleżyn
– studium przypadku
Magdalena Markowska: Leczenie bólu
mięśniowo-powięziowego u pacjentów
objętych opieką paliatywną
Daria Mazgaj: Wiedza uczniów szkół
średnich odnośnie zasad pierwszej pomocy
Maria Mika: Godność i prawa dziecka
hospitalizowanego

Alicja Koczwara: Praktyczne zastosowanie testu
AHA w prognozowaniu sprawności niedowładnej
kończyny górnej w niedowładzie połowiczym
wrodzonym oraz okołoporodowym uszkodzeniu
Ewa Korzycka: Test Timp narzędziem
optymalizacji terapii niemowląt

Aureliusz Kosendiak: Motywy i bariery do
podejmowania aktywności ruchowej a uzależnienie
od facebooka wśród studentów uczelni medycznej

Ewa Krzyżanowska: Ocena zachowań
zdrowotnych w grupie chorych z marskością
wątroby
Barbara Kubik: Zwyczaje żywieniowe i ocena
stanu odżywienia młodzieży w wieku 13-15 lat

Małgorzata Łaczek-Wójtowicz: Profilaktyka wad
postawy ciała dzieci rozpoczynających naukę
szkolną
Paulina Łukawska: Analiza zmian
morfofunkcjonalnych u zawodniczek piłki ręcznej
w wieku 14-16 lat
Karol Makiel: Wartość energetyczna diety a skład
ciała osób podejmujących różne formy aktywności
fizycznej
Edyta Mikołajczyk: Wpływ obuwia na niskich
i wysokich obcasach na ustawienie tułowia
w płaszczyźnie czołowej u młodych kobiet

Julia Martyn: Ocena wartości ciśnienia
tętniczego krwi u młodzieży licealnej

Michał Posłuszny: Wpływ manipulacji stawu
krzyżowo-biodrowego na zmiany wartości środka
nacisku ciała na podłoże w procesie utrzymania
równowagi statycznej ciała
Cecylia Olszak: Poczucie koherencji kobiet Tomasz Ridan: Ocena wpływu terapii tkanek
chorych na cukrzycę typu 2
miękkich na zakres ruchomości kręgosłupa
a czynniki społeczno-medyczne
lędźwiowego kręgosłupa u pacjentów z
aktualnymi objawami bólowymi
Jarosław Pasek: Terapia skojarzona
Tomasz Ridan: Ocena wpływu
w leczeniu przewlekłej niewydolności
termoplastycznych wkładek ortopedycznych
żylnej kończyn dolnych – opis przypadku
SIDAS na dolegliwości bólowe kręgosłupa
Małgorzata Pasek: Wybrane czynniki
Bernadetta Sikora: Czynniki związane
wpływające na podejmowanie profilaktyki
z występowaniem depresji u pacjentów oddziału
raka piersi i raka szyjki macicy w diadach
psychiatrycznego
kobieta – jej partner
Katarzyna Sawicka: Jakość życia
Jakub Szewczyk: Ocena efektywności leczenia
pacjentów z implantowanym układem
zachowawczego falą uderzeniową (ESWT)

Magdalena Kwiek: Aktywny senior w roli
animatora sportu w rodzinie

Halina Pawłowska-Jaroń: Opieka
neurologopedyczna nad seniorami
Ewa Puszczałowska-Lizis: Możliwości
zastosowania choreoterapii w rewalidacji dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną
Tomasz Sidor: Wpływ środowiska wodnego na
poziom równowagi osób zdrowych
Karolina Szymura: Wybrane zastosowania
kliniczne aplikacji metodą Kinesiology Taping

15

16

1620
25

16

1630
1635

stymulującym serce
Kornelia Skoczylas: Prawne
uwarunkowania szczepień dzieci w Polsce
wobec oczekiwań rodziców
Bogusław Wójcik: Medycyna a granice
człowieczeństwa
Angelina Wójtowicz: Ocena wiedzy kobiet
na temat diagnostyki prenatalnej
w teorii i w praktyce
Mariusz Wysokiński: Jakość życia
pacjentów w wieku podeszłym po
operacjach kardiochirurgicznych
Dyskusja

pacjentów z ostrogami piętowymi
Piotr Wróbel: Jakość życia dziecka w rodzinie
dotkniętej stwardnieniem rozsianym
Piotr Wróbel: Rehabilitacja w stwardnieniu
rozsianym – działanie analgetyczne prądów
niskiej częstotliwości typu TENS
Tomasz Zwoliński: Relaksacja progresywna
Jacobsona – możliwości zastosowania w procesie
rehabilitacji
Tomasz Zwoliński: Wybrane elementy
kinezyterapii w zespole cieśni nadgarstka

Dagmara Trzeciak: Spożywanie alkoholu,
a aktywność fizyczna wśród studentów uczelni
medycznej
Agnieszka Wawryniuk: Satysfakcja z życia
chorych po wszczepieniu kardiowerteradefibrylatora serca
Wiesław Wojtanowski: Poziom i jakość
aktywności fizycznej u osób starszych
Dyskusja

Dyskusja

1900 Uroczysta kolacja
Restauracja Tatrzańska, ul. Krakowska 1

Sobota, 27 października 2018
Rozpoczęcie obrad - godz. 900
Sesja III: Wsparcie osób z obniżoną sprawnością
Sesja IV: Aktywność fizyczna niezbędnym elementem
w dążeniu do niezależności życiowej (Aula C017)
prawidłowego rozwoju i zdrowia (sala C106)
900 Wykład 1: dr hab. Aneta Bac: Rola fizjoterapeuty i terapeuty
zajęciowego w zespole interdyscyplinarnym
920 Wykład 2: dr Paulina Aleksander-Szymanowicz: Terapia zajęciowa
w pracy z pacjentem neurologicznym
940 Wykład 3: dr Katarzyna Filar-Mierzwa: Wykorzystanie terapii
tańcem w pracy z osobami starszymi

900 Wykład 1: dr hab. prof. nadzw. Eligiusz Madejski: Aktywność fizyczna w
czasie wolnym studentów Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie
920 Wykład 2: dr hab. prof. nadzw. Dorota Groffik: Szkolna a całodzienna
aktywność fizyczna dzieci i młodzieży
940 Wykład 3: mgr Tomasz Zagórski: Terapia i odnowa biologiczna
sprintera, medalisty olimpijskiego w Rio de Janeiro 2016

Prezentacje ustne:

Prezentacje ustne:

00

10 Jolanta M. Zajt: Wpływ 6-tyg programu usprawniania chorych
z przewlekłą niewydolnością nerek na ich sprawność fizyczną
1010 Elżbieta Szczygieł: Od bierności do przedsiębiorczości – wsparcie
osób z niepełnosprawnościami w podejmowaniu samozatrudnienia
1020 Michał Wendt: Ocena efektywności łączonych metod gimnastyki

1000 Janusz Iskra: Organizacja biegowego treningu zdrowotnego – między
logistyką a metodyką
1010 Wiesław Chwała: Biomechaniczne aspekty zdrowego biegania
w kontekście schematów obciążania stopy

ogólnousprawniającej i Technik Energii Mięśniowej u starszych kobiet
z przewlekłym zespołem bólowym
1030 Agata Milert: Test potrójnego punktu w ocenie ruchomości
funkcjonalnej obręczy kończyny górnej u osób starszych z osteoartrozą
1040 MariuszKonieczny: Zastosowanie pomiaru trajektorii ruchu
i koaktywacji mięśniowej do diagnozowania procesu rehabilitacji pacjentów
po udarach

Dyskusja

1020 Paweł Pakosz: Zmiana profilu nerwowo mięśniowego kończyn dolnych
po 15 minutowej rozgrzewce

1030 Edmund Juśko: Znaczenie kształtowania tężyzny fizycznej dla
wychowania dobrego pracownika
1040 Tomasz Załęcki: Ocena wpływu ćwiczeń na jakość życia pacjentów
z chorobą Parkinsona

Dyskusja
11 Przerwa kawowa
30
11 Wręczenie nagród i wyróżnień, zakończenie Konferencji
00

