
SPIS TREŚCI 
 

 
 
Książka pt. “Fizjoterapia w geriatrii” - Jolanta Jaworek, 

Tadeusz Gaździk 
 

 
Dostępna tutaj: 

https://www.acusmed.pl/sklep/ksiazki-dla-fizjoterapeutow/ksiazka-fizjoterapia-w-geriatrii/ 

https://www.acusmed.pl/?post_type=product&p=80809&preview=true


I. ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W LECZENIU 
PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH 

1. Wpływ rehabilitacji ruchowej na poziom wydolności fizycznej u 
pensjonariuszy DPS – doniesienia wstępne 
2. Motywy podejmowania aktywności fizycznej i jej wpływ na 
samopoczucie psychiczne i fizyczne wśród kobiet po 50. roku 
życia 
3. Możliwości podnoszenia się po upadku a sprawność fizyczna 
kobiet między 60. a 65. rokiem życia 
 

II. FIZJOTERAPIA PO ENDOPROTEZOPLASTYCE STAWÓW 
KOŃCZYN DOLNYCH 

4. Wpływ wartości BMI na wczesną rehabilitację u pacjentów po 
endoprotezoplastyce stawu kolanowego 
5. Wyniki leczenia koksartrozy całkowitą protezoplastyką stawu 
biodrowego 
 

III. REHABILITACJA W CHOROBACH UKŁADU NERWOWEGO 
6. Wpływ postępowania fizjoterapeutycznego u pacjenta z 
rozpoznaną chorobą Parkinsona w drugim stopniu zaawansowania 
w skali Hoehn i Yahra 
7. Analiza funkcji ręki, stabilności posturalnej oraz chodu u 
pacjentów po udarze mózgu po zastosowaniu toksyny botulinowej i 
fizjoterapii – wyniki dwuletniej obserwacji 
8. Wpływ fizjoterapii na funkcję kończyny dolnej i górnej u chorych 
po przebytym udarze mózgu 
9. Ocena efektywności usprawniania chorych po przebytym udarze 
mózgu na przykładzie programu rehabilitacji w Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 
 

IV. WYKORZYSTANIE METOD FIZYKALNYCH W REHABILITACJI 
PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH 

10. Porównanie skuteczności działania pozaustrojowej fali 
uderzeniowej i terapii manualnej w leczeniu dolegliwości bólowych 
stawów krzyżowo-biodrowych 



V. FIZJOTERAPIA W CHOROBACH SERCA I NACZYŃ 
11. Ocena znaczenia testu wspięcia na palce w porównaniu z 
klasycznym testem korytarzowym w diagnostyce niedokrwienia u 
osób z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych 
 

VI. GIMNASTYKA WSCHODU, A JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW W 
WIEKU PODESZŁYM 

12. Wpływ chińskiej gimnastyki taijiquan i qigong na jakość życia 
osób starszych 
13. Trening jogi a radzenie sobie ze stresem 
 

VII. PROBLEMY PACJENTÓW GERIATRYCZNYCH CIERPIĄCYCH 
NA CHOROBY REUMATYCZNE 

14. Patomechanizmy związane z powstawaniem zaburzeń kontroli 
posturalnej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów 
kręgosłupa – praca poglądowa 
15. Zależność między masą mięśniową a gęstością mineralną 
kości u kobiet po 50. roku życia 
16. Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów 
17. Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego u 
pracowników opieki zdrowotnej 


