
Działania zaplanowane na rok akademicki 2016/2017 przez studentów sekcji kinezyterapii SKN 
 

1. Badanie wpływu MTG m. dźwigacza łopatki na okoliczne tkanki 
 

Sprawdzać będziemy, jak wykorzystanie technik Masażu Tkanek Głębokich (MTG) wpływa na napięcie mięśni w 
obrębie łopatki i kończyny górnej, przy rozluźnieniu jednego konkretnego mięśnia. Do pomiarów napięcia 
wykorzystywać będziemy EMG. 
 
Czas trwania: 01.2017 – 04.2017 
 
Koordynator: Michał Barański 
Opiekun pracy: mgr Anna Mosiołek 
 

 
2. Ocena wpływu manipulacji stawu krzyżowo-biodrowego na wybrane parametry chodu 

 
Badanie ma na celu sprawdzenie czy istnieje zależność między stawem krzyżowo-biodrowym a chodem. 
Będziemy badali zarówno osoby, u których testy kliniczne wykażą dysfunkcję któregokolwiek ze stawów, jak i 
osoby, u których testy będą miały wynik negatywny.  
 
Czas trwania: 12.2016 – 01.2017 
 
Koordynator: Igor Sajko 
Badania w ramach pracy mgr, promotor: dr Sebastian Wójtowicz 
 
 

3. Wpływ rozgrzewki FIFA 11 + na zmniejszenie dysfunkcji funkcjonalnych narządu ruchu u amatorskich 

piłkarek nożnych 

70 amatorskich piłkarek nożnych z warszawskich klubów zostało poddanych badaniu FMS, MTSF oraz testowi 
rotacyjnemu. Następnie przez 12 tygodni 35 zawodniczek z 70 wykonuje rozgrzewkę FIFA 11+, która jest 
prowadzona przez fizjoterapeutów. Po 12 tygodniach 35 zawodniczek ponownie będzie poddanych wyżej 
wymienionym testom.  
 
Studenci z sekcji kinezyterapii pomagają w prowadzeniu rozgrzewek. 
 
Czas trwania: 11.2015 – 02.2017 
 
Koordynator: Dominika Wrzosek 
Badania w ramach pracy mgr, promotor: dr Dariusz Boguszewski 
 
 

4. Ocena funkcjonalna stawu ramiennego wspinaczy 
 
Ocena siły mięśni rotujących staw ramienny w warunkach izokinetycznych (Humac Norm), zakresów ruchu oraz 
czucia pozycji stawu w warunkach izokinetyki. Badanie ma na celu poszukiwanie korelacji między wynikami ww. 
pomiarów, a odczuwaniem dolegliwości bólowych i występowaniem urazów w obrębie kończyn górnych. 
Wyniki wspinaczy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem zostaną porównane z wynikami osób, które nie 
uprawiają dyscyplin wymagających wysokiego unoszenia kończyny górnej. Zapraszam do udziału w badaniu 
wspinaczy, grupę kontrolną oraz chętnych do pomocy w przeprowadzaniu badań. 
 
Czas trwania: 11.2016 – 02.2017 
 
Koordynator: Magdalena Wąsak 
Badania w ramach pracy mgr, promotor: dr Sebastian Wójtowicz 
Wsparcie merytoryczne: dr Anna Słupik 



 
 

5. Wpływ treningu na konsoli Xbox na równowagę u osób zdrowych 
 
Badanie polega na treningu na konsoli przez dwa tygodnie, 3 razy w tygodniu przez 30 min oraz na testowaniu 
równowagi na platformie posturograficznej przed rozpoczęciem i po zakończeniu treningu.  
 
Czas trwania: 10.2016 – 12.2016 
 
Koordynator: Marta Nawrot 
Badania w ramach pracy mgr, promotor: dr hab. n. med. Dariusza Białoszewski 
Nadzór merytoryczny: mgr Anna Mosiołek 
 
 

6. Ocena funkcjonalna wg koncepcji FMS, ocena obciążania stóp oraz badanie długości mięśni u 
zawodników FCB Escola Varsovia  

 
We współpracy ze sztabem szkoleniowym  Akademii Piłkarskiej FC Barcelona w Warszawie zawodnicy pięciu 
roczników zostaną ocenieni testem FMS oraz przebadani na przenośnej platformie tensometrycznej – badanie 
równowagi oraz wady stóp.   
W dalszych planach również ocena w warunkach izokinetycznych w pracowni biomechaniki.  
 
Osoby zaangażowane w projekt będą miały także szansę uczestniczyć w testach motorycznych piłkarzy, 
pomiarach wartości antropometrycznych oraz badaniu wad postawy za pomocą aparatu Sensor Hipokratesa.  
 
Czas trwania: 11.2016 – 06.2017 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach 
 
Koordynator: Magdalena Wąsak 
Opiekun pracy: mgr Anna Mosiołek, dr Anna Słupik 
 
 

7. Ocena ryzyka powstania urazu stożka rotatorów u osób rozpoczynających regularne pływanie 
 
Badanie ma na celu sprawdzić wpływ pływania na ryzyko powstawania urazów stożka rotatorów. Siła mięśni 
rotujących staw ramienny w warunkach izokinetycznych (Humac Norm) ze szczególnych uwzględnieniem 
mięśni stabilizujących staw ramienny, ogólna ocena ryzyka za pomocą badania FMS.  
Dwukrotnie zostanie zbadana grupa osób rozpoczynających regularny trening pływacki. Wyniki przed 
rozpoczęciem treningu pływackiego zostaną porównane z wynikami po 3 miesiącach treningu oraz dodatkowo z 
grupą kontrolną osób nieuprawiających dyscyplin i aktywności wymagających obciążania stawu ramiennego. 
 
Czas trwania: 10.2016 – 02.2016 
 
Koordynator: Aneta Bugalska 
Badania w ramach pracy mgr, promotor: dr Zbigniew Wroński 
Wsparcie merytoryczne: dr Anna Słupik 
 
 

8. Ocena wpływu aplikacji kinesiology taping na pracę mięśni w obrębie stawu ramiennego 
 
Sprawdzać będziemy pracę mięśni stawu ramiennego po zastosowaniu aplikacji kinesiology tapingu.  
Badanie będzie wykonywane za pomocą urządzenia do pomiarów izokinetycznych Humac Norm. 
 Badanie będzie obejmować wywiad z pacjentem (ankieta), badanie pracy mięśni -  bez aplikacji kinesiology 
tapingu oraz po wykonaniu aplikacji. 
 
Czas trwania: 12.2016 – 02.2017 
Koordynator: Mariusz Brzeziński 
Badania w ramach pracy mgr, promotor: dr Sebastian Wójtowicz 


