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Józef Patkiewicz 

 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 

Oddział Wojewódzki we Wrocławiu 

 

 

MIEJSCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ 
 

 

Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, organizacja pozarządowa, rehabilitacja społeczna, 

rehabilitacja medyczna, edukacja. 

 
Streszczenie 

 

Z wieloletnich doświadczeń środowiska osób niepełnosprawnych wynika, że aktywne 

funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie możliwe jest dzięki wsparciu organizacji 

pozarządowych. Dotyczy to leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny  

i pomocniczy, edukacji, pracy, wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu, informacji, jak też 

podstawowych potrzeb bytowych. 

Organizacje inicjują rozwiązania legislacyjne, sprawy dostępności środowiska, walczą  

z barierami architektonicznymi, urbanistycznymi, transportowymi, komunikacyjnymi, 

informacyjnymi, społecznymi i finansowymi. 

Jedną z takich organizacji, obchodzącą obecnie Jubileusz 60 lecia swej działalności, jest 

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu  

(TWK-Wrocław). 

Stoję wobec trudnego zadania – opisać sześćdziesięcioletnią działalność Oddziału 

Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem we Wrocławiu  

(TWK-Wrocław) na około 20 stronach. Jestem członkiem i aktywnym działaczem TWK od 

1968 roku. 20 lat w okresie 1970–1990 byłem sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego, a od 

1991 roku, czyli 30 lat, jestem prezesem TWK-Wrocław. Roczne sprawozdania z działalności 

Oddziału liczą po około 20 stron, a zawierają one głównie wykazy działań: data, miejsce, 

krótki opis. 

Porażony ogromem problemu przedstawienia Jubileuszu 60 lecia, a żyjący na co dzień 

problemami i kwestią bytu Towarzystwa, zmuszony jestem do skrótowego podania tylko 

niektórych charakterystycznych danych z historii TWK-Wrocław, traktując je mniej 

naukowo, a bardziej wspomnieniowo. Wiele informacji zostało już wcześniej 

opublikowanych  

w naszych wydawnictwach. 

W artykule przedstawiłem w ogromnym skrócie zarys i główne kierunki działalności 

TWK-Wrocław w latach 1960–2019. 

Główne kierunki działania, to działalność naukowo-edukacyjna i wydawnicza, medyczna 

i socjalna rehabilitacja, legislacja, bezpośrednia pomoc osobom z niepełnosprawnościami. 
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THE PLACE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS OF THE DISABLED 

IN SOCIAL SPACE 

 

Key words: disability, non-governmental organization, social rehabilitation, medical 

rehabilitation, education. 

 

Summary 

 

Many years of experience of the disabled community shows that their active functioning 

in society is possible thanks to the support of non-governmental organizations. This applies to 

treatment, rehabilitation, supply of orthopaedic and ancillary equipment, education, work, 

leisure, recreation, tourism and sport, information. It also applies to basic living needs. 

These organizations initiate legislative solutions, environmental accessibility issues, they 

fight against barriers of architectural, urban, transport, communication, information, social 

and financial types. 

One of this kind of organizations, currently celebrating the 60th anniversary of its 

activity, is the Polish Society for Rehabilitation of the Disabled Provincial Branch in Wroclaw 

(TWK-Wrocław). 

I am facing a challenge – to describe sixty-years’ long activity of the Provincial Branch 

of the Polish Society for Combating Disability in Wroclaw (TWK-Wrocław) on about 20 

pages. I have been a member and avid activist of TWK since 1968. For 20 years, in the period 

of 1970–1990, I was the Secretary of the Provincial Board, and for 30 years, since 1991, I 

have been the President of TWK-Wroclaw. Annual reports on the activities of the Branch 

encompass about 20 pages, and they contain mainly lists of activities: dates, places, short 

descriptions. 

Stricken by the problem of the 60th Anniversary, and living with problems and the issue 

of the Society's existence, I am forced to briefly provide only some characteristic data from 

the history of TWK-Wroclaw, subsuming them not as much in a scientific way, but more as 

memories. A lot of information has already been published in our publications. 

The article very briefly outlines the activities of the Polish Society for Rehabilitation of 

the Disabled Provincial Branch in Wroclaw in 1960–2019. 

The main lines of action are scientific and educational activity, publishing, social and 

medical rehabilitation, legislation, direct assistance to people with disabilities. 
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Urszula Dębska 
 

Instytut Psychologii Uniwersytet Wrocławski 

 

 

„ŻYJĘ, JESTEM I MAM COŚ DO POWIEDZENIA” – PO LATACH 
 

 

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, przestrzeń życiowa, obecność. 

 

Streszczenie 

 

W artykule podejmuję rozważania nad miejscem osób z niepełnosprawnością  

w otoczeniu społecznym z punktu widzenia psychologii humanistycznej. Podkreślam ich 

nieoceniony wkład do zróżnicowanego dorobku i bogactwa współczesności, który wypływa  

z samego faktu ich naznaczonej niepełnosprawnością egzystencji, jest też po części jej 

konsekwencją, uruchamiając inne zasoby. Osoby z niepełnosprawnością mają wiele do 

zaoferowania – w różnych dziedzinach, na różne sposoby. Wymagają jedynie, by dać im 

szansę, by mieli swój czas, mogli mówić własnym głosem i działać, jako pełnowartościowi 

ludzie. 

 

 

I LIVE, I AM AND I HAVE SOMETHING TO TELL TO YOU  

– AFTER YEARS 

 

Key words: handicap, life area, presence. 

 

Summary 

 

This article deals with the aspect of place disabled persons in the social area in humanistic 

psychology context. It is realized by being an author of one’s own activity and life. In their 

activities, which often take on the shape of permanent participation in culture, these persons 

take advantage of their valuable experiences, sufferings, thoughts and ideas. They wish to 

share their experiences with others, be with others, and feel that they are noticed, listened to, 

understood and needed. We should give them the chance to tell their own voice. 
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ZABURZENIA SENSORYCZNE 

U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

W ŚWIETLE OBECNOŚCI NIEWYGASZONYCH ODRUCHÓW 

PRZETRWAŁYCH, JAKO ELEMENT TRUDNOŚCI 

W NAWIĄZYWANIU RELACJI RÓWIEŚNICZYCH 
 

 

Słowa kluczowe: odruchy przetrwałe, zaburzenia sensoryczne, dzieci przedszkolne, trudności 

w relacjach. 

 

Streszczenie 

 

Dokonując diagnostyki dziecka w wieku przedszkolnym dla celów terapeutycznych, 

należy uwzględniać zarówno aspekty związane z motoryką, stabilnością posturalną, jak 

i rozwojem neurologicznym, zmysłowym i poznawczym. Na harmonijny rozwój dziecka 

w wieku od 4 do 6 lat wpływa zarówno ilość ruchu i ćwiczeń zapewniona mu w ciągu dnia, 

ale także prawidłowy rozwój w pierwszych latach życia. Nieprawidłowe dojrzewanie układu 

nerwowego w wieku niemowlęcym może manifestować się m.in. występowaniem u dzieci już 

w wieku przedszkolnym tzw. odruchów pierwotnych. Ich przetrwała obecność w wieku 

przedszkolnym świadczy o niezintegrowaniu układu nerwowego i może powodować 

trudności w funkcjonowaniu dziecka zarówno na płaszczyźnie sensomotorycznej jak 

i poznawczo-intelektualnej. W konsekwencji prowadząc do trudności w nawiązywaniu relacji 

rówieśniczych. Mechanizmy odruchów prymitywnych współwystępujące wraz z trudnościami 

w rozwoju motorycznym jak i zmysłowym dziecka ograniczają jego potencjał rozwojowy. 

Sprawność fizyczna dziecka w wieku przedszkolnym to parametr którego zbadanie wymaga 

od fizjoterapeuty wieloaspektowego podejścia i sposobu oceniania. 
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SENSORY DISORDERS IN PRESCHOOL CHILDREN 

IN THE LIGHT OF THE PRESENCE OF NOINTEGRATED 

PERSISTENT REFLEXES, AS PART OF THE DIFFICULTY 

IN ESTABLISHING PEER RELATIONSHIPS 
 

Key words: persistent reflexes, sensory disorders, pre-school children, relationship 

difficulties. 

 

Summary 

 

Diagnosing a preschool child for the therapeutic purposes, it is necessary to take into 

account both aspects related to motor skills, postural stability as well as neurological, sensory 

and cognitive development. The harmonious development of a child between 4 and 6 years of 

age is influenced both by the amount of movement and exercise provided to him during the 

day, but also by proper development in the first year of life. Abnormal maturation of nervous 

system in infancy may manifest in, among other pre-school age prevalence in children 

primary reflexes. Their persistent presence in preschool age is evidence of the non-integration 

of the non-integration of the nervous system and may cause difficulties in the child’s 

functioning on both the sensorimotor and cognitive-intellectual levels. Consequently, it Leeds 

to difficulties in establishing peer relationships. The mechanisms of primitive reflexes that 

coexist with the child's motor and sensual development difficulties limit his development 

potential. The physical fitness of a preschool child is a parameter whose examination requires 

a physiotherapist to have a multi-faceted approach and assessment method. 
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NIEZGRABNOŚĆ RUCHOWA DZIECI 

Z NIEWYHAMOWANYMI ODRUCHAMI PIERWOTNYMI 

- ANALIZA CHODU. IMPLIKACJE SPOŁECZNE 
 

 

Słowa kluczowe: odruchy pierwotne, analiza chodu, dzieci przedszkolne, niezgrabność 

ruchowa. 

 

Streszczenie 

 
Wprowadzenie: 

 Odruchy pierwotne (OP) są automatyczną odpowiedzią na określony bodziec. Naturalnie 

występują w życiu płodowym aż do 6 miesiąca po urodzeniu. Reakcje ulegają hamowaniu 

wraz z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W niektórych przypadkach, 

gdy naturalny proces rozwoju jest nieprawidłowy, OP występują dłużej. Dzieci przedszkolne 

z OP często postrzegane są jako niezgrabne i deprymowane przez rówieśników i opiekunów. 

Analiza parametrów chodu u dzieci z utrzymującymi się OP ma znaczenie dla lepszego 

zrozumienia ich specyficznego zachowania i ruchu, opisywanego jako niezdarność. 

Materiał i metody:  

 Zbadano 50 dzieci, 30 dziewcząt i 20 chłopców w wieku 3,5–6 lat. Dzieci miały śladową 

formę przetrwałych OP. Każde dziecko zostało zbadane za pomocą testów S. Goddard. 

Pomiar parametrów chodu przestrzenno-czasowego przeprowadzono za pomocą przyrządu 

BTS G-SENSOR. Uczestnicy chodzili boso, krokiem naturalnym z wybraną prędkością na 

odcinku o długości 5 metrów. Dystans ten w obie strony pokonali dwukrotnie. 

Wyniki:  

 Dzieci o wyższym poziomie aktywności odruchowej chodziły stawiając dłuższe kroki. 

Dłuższy krok zaobserwowano u dzieci, które miały trudności z odtworzeniem schematu 

czworakowania i zwiększony odruch chwytny prawej ręki. U dzieci z lewym odruchem 

chwytnym, lewy krok jest wydłużony, a prawy - skrócony. 

Wnioski: 

1. Obecność OP wpływa na spontaniczną ruchliwość dziecka wyrażoną w chodzie. 

2. „Dziwaczność” wykonywania pewnych czynności przez dzieci z niewyhamowanymi OP 

może być uzasadniona aktywnością odruchów pierwotnych. 

3. Wprowadzenie terapii stymulującej układ nerwowy z akcentowanym hamowaniem 

odruchów może być pomocne w zmniejszeniu niezgrabności ruchowej. 

4. Dalsza analiza ruchu jest wymagana u dzieci z tego rodzaju niedojrzałością układu 

nerwowego. 
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MOTOR CLUMISNESS IN GROUP OF CHILDREN 

WITH UNINHIBITED PRIMITIVE REFLEXES 

– GAIT ANALYSIS. SOCIAL IMPLICATION 
 

Key words: primitive reflexes, gait analysis, preschool children, motor clumsiness 

 

Summary 

 

Introduction: 

Primary reflexes (PR) are an automatic response to a specific stimulus. They occur naturally 

in utero and up to 6 months after birth. Reactions are inhibited as the central nervous system 

(CNS) matures. In some cases, when the natural process of development is incorrect, PRs 

manifest later. The analysis of differentiation in gait parameters in children with persisted PRs 

has its importance for better understanding their specific behaviour and movement, described 

as clumsiness. 

Material and methods: 

There were 50 children examined, 30 girls and 20 boys. They were 3,5-6 years old. The 

children have persisted PR in the trace form. Each child was examined by S. Goddard’s 

Battery Test. The acquisition of the spatial-temporal gait parameters was performed using a 

BTS G-SENSOR measurement instrument. Participants walked barefoot the most naturally at 

a self-selected speed on 5 meters walkway, then turn around and go back, twice. 

Results: 

Children with higher levels of reflex activity took longer steps. A longer step was observed in 

children who had difficulty recreating the crawling pattern and right GRASP reflex increased. 

In children with the left GRASP reflex, the left step is extended, and the right step is 

shortened. 

Conclusions: 

1. The presence of PR affects the spontaneous motility of the child expressed in gait. 

2. “Weirdness" of performing certain activities by children with persisted PR can be justified 

by the activeness of primitive reflexes. 

3. The introduction of nervous system stimulating therapy with accented inhibition of reflexes 

may be helpful in reducing motor clumsiness. 

4. Further motion analysis is required in children with such kind of nervous system 

immaturity. 
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RODZINA Z DOROSŁYM DZIECKIEM  

O GŁĘBOKIEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI INTELEKTUALNEJ  

- ZAKLĘTY KRĄG SPOŁECZNEJ NIEMOŻNOŚCI 

 

 
Słowa kluczowe: głęboka niepełnosprawność intelektualna (GNI), rodzina dorosłej osoby 

z GNI, percepcja swojej sytuacji jako rodziny. 

 

Streszczenie 

 

Artykuł stanowi kolejną ,,odsłonę” Psychomotoryki Spotkania. Pokazujemy, że w 

dobie ,,zachłyśnięcia się” ideą empowermentu, w najtrudniejszej sytuacji pozostają 

rodziny opiekujące się dorosłą osobą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. W 

artykule próbujemy odpowiedzieć na pytania: Jakie są uwarunkowania tego stanu rzeczy? 

Jaka jest percepcja dorosłości dziecka przez rodzica oraz percepcja swojej sytuacji jako 

rodzica dorosłej osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną? Jak pomagać w 

budowaniu  

w społeczeństwie bardziej przyjaznego miejsca, dla rodzica, który jest głównym filarem  

w przebudowie wizerunku rodziny z dzieckiem o głębokiej niepełnosprawności? 

 

 

FAMILY WITH ADULT CHILD 

WITH PROFOUND INTELLECTUAL DISABILITY 

- A VICIOUS CIRCLE OF SOCIAL INABILITY 
 

Keywords: Profound intellectual disability (PID), the family of an adult from PID, 

perception of one's situation as a family. 

 

Summary 

 

The article is another "view" on Psychomotorics of the Meeting We show that in the era of 

'choking on' the idea of empowerment, families looking after an adult with profound 

intellectual disability remain in the most difficult situation. In the article we try to answer the 

questions: What are the conditions for this state of affairs? What is the parent's perception of 

the adulthood of the child and the perception of their situation as the parent of an adult with 

profound intellectual disability? How to help build a more friendly place for a parent in 

society, which is the main pillar in rebuilding the image of a family with a child with a 

profound disability? 
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EDUKACJA ZDROWOTNA W PROCESIE FIZJOTERAPII 
 

 

Słowa kluczowe: zdrowie, edukacja, fizjoterapia. 

 
Streszczenie 

 

Potrzeba ustawicznego rozwoju i doskonalenia funkcji informacyjno-edukacyjnych w 

procesie fizjoterapii wynika z istotnych przesłanek kulturowych i społecznych. Warunkuje to 

progresję poziomu wykształcenia społeczeństwa, krytycyzm wobec powszechnie dostępnych 

źródeł informacji, promowany somatocentryzm, pogarszająca się kondycja zdrowotna 

znacznego odsetka dzieci i młodzieży wynikająca z małej aktywności ruchowej i 

niezadowalającej funkcjonalności wychowania fizycznego w szkolnictwie, mała świadomość 

negatywnego oddziaływania sedenteryjnego stylu życia, spędzania czasu wolnego z korzyścią 

dla zdrowia. 

 

 

HEALTH EDUCATION IN PHYSIOTHERAPY 
 

Key words: health, education, physiotherapy. 

 

Health is first good, 

second beauty, and third wealth 

Platon 

 

Summary 

 

Need of constant development and betterment of educational and informational function 

of physiotherapy room results from a lot of cultural and social premises of nature. Belong to 

them: increase the level of education of the society, criticism to commonly available sources 

of information, widely promoted somatocentrism, the getting worse health condition of 

children and adolescents associated with decreased physical activity and still unsatisfactory 

functionality of physical education at school, low awareness of negative influence of lifestyle 

– spending free time influences over health. 
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PROFILAKTYKA MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ  

OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU POPRZEZ 

UCZESTNICTWO W PROZDROWOTNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
 

 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, marginalizacja społeczna, osoby 

 z niepełnosprawnością ruchową. 

 

Streszczenie 

 

Przedmiotem badań ankietowych były zachowania, deklarowana wiedza, opinie i emocje 

osób sprawnych i niepełnosprawnych ruchowo wobec ograniczania marginalizacji społecznej 

poprzez uczestnictwo w aktywności sportowej, rekreacji ruchowej, rehabilitacji i aktywnych 

formach turystyki. Badaniami objętych zostało 480 osób: 240 sprawnych i 240 

niepełnosprawnych ruchowo. Do badań dobierane były osoby dorosłe w wieku 20-45 lat 

proporcjonalnie kobiety i mężczyźni. Celem badań było uzyskanie informacji o opiniach osób 

z odmienną sprawnością wobec możliwości ograniczania marginalizacji społecznej 

niepełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną. Badania potwierdziły, że respondenci są 

najczęściej przychylni wobec uczestnictwa osób niepełnosprawnych w aktywności fizycznej. 

Badani wyrażali opinie, że poczucie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych 

byłoby mniejsze, gdyby w większym stopniu było możliwe czynne ich uczestnictwo  

w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz aktywnej rehabilitacji. Oferty 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych w aktywności fizycznej powinny być powszechnie 

dostępne, niezależne od pory roku, niezbyt kosztowne oraz uwzględniające pomoc 

wolontariuszy i ułatwienia komunikacyjne. 
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PREVENTION OF SOCIAL MARGINALIZATION 

OF PEOPLE WITH LOCOMOTOR DYSFUNCTION 

BY PARTICIPATING IN HEALTHY PHYSICAL ACTIVITY 
 

Keywords: physical activity, social marginalization, people with physical disabilities. 

 

Summary 

 

The subject of the survey was behavior, declared knowledge, opinions and emotions of 

people in good physical health and physically disabled in view of the limited marginalization 

of activities through participation in sport activities, physical recreation, rehabilitation and 

active forms of tourism. Research covered 480 people: 240 people in good health and 240 

physically disabled. Adults aged 20-45 were proportionally selected for the study, both men 

and women. The aim of the research was to discuss information on the opinions of people 

with different skills regarding the possibility of limiting the margins of the disabled by 

physical activity. Studies have confirmed that responses are most often favorable to people 

with disabilities in activities. Respondents expressed opinions that the sense of 

marginalization of the disabled is less if active participation in sporting, recreational and 

tourist events as well as active rehabilitation were more active. Offers for the participation of 

people with disabilities in activities that may be available, independent of the season, not too 

expensive, and include volunteer assistance and communication facilitation. 
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ROZWÓJ SPORTU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

W POLSCE ORAZ WE WROCŁAWIU I DOLNYM ŚLĄSKU 
 

 

Słowa kluczowe: sport paraolimpijski w Polsce, Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 

 

Streszczenie 

 

W Polsce sport osób z niepełnosprawnościami pojawił się jako jeden ze środków 

leczniczych, wprowadzanych do tzw. aktywnej rehabilitacji. Polskie podejście do możliwości 

wykorzystania sportu jako środka leczniczego było na skalę światową podejściem 

pionierskim. Przez długie lata kraj ten należał do przodujących w wyznaczaniu kierunków 

rozwoju tej dziedziny sportu, nierozerwalnie połączonej z medycyną.  

Powstanie nowego kierunku studiów na uczelniach wychowania fizycznego, jakim była 

rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) zdecydowanie umocniło w Polsce powiązania sportu osób 

z niepełnosprawnościami z rehabilitacją ruchową. 

Działalność sportowa szczebla centralnego prowadzona była przez Zarząd Główny 

„Start” i obejmowała organizację zawodów sportowych różnego szczebla w różnych 

dyscyplinach uprawianych przez osoby z niepełnosprawnością. Zawody sportowe osób  

z niepełnosprawnościami rozgrywano z podziałem na grupy i klasy sportowe oraz na grupy  

i klasy startowe. Kwalifikacja do odpowiedniej grupy i klasy zależała od rodzaju i stopnia 

trwałej niepełnosprawności. 

Zrzeszenie Sportowe „Start” we Wrocławiu podczas 65 lat swej działalności odgrywało 

ważną rolę w środowisku osób z niepełnosprawnością, umożliwiając swoim członkom 

włączenie się do życia sportowego, społecznego, towarzyskiego i kulturalnego. O poziomie 

pracy poszczególnych sekcji świadczyły wyniki sportowe, osiągane przez zawodników. 

Zdobywali oni liczne medale zarówno na mistrzostwach Polski, Europy, świata, jak i na 

igrzyskach paraolimpijskich. 53 wrocławskich sportowców w latach (1972-2018) uzyskało  

72 złote, 49 srebrnych i 39 brązowych medali paraolimpijskich, a z Dolnego Śląska –  

5 sportowców 4 srebrne i 11 brązowych. 
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THE DEVELOPMENT OF SPORT AMONG PEOPLE WITH 

DISABILITIES IN POLAND, WROCLAW AND LOWER SILESIA 
 

Keywords: Paralympic sport in Poland, Wroclaw and Lower Silesia. 

 

Summary 

 

In Poland, sport of people with disabilities appeared as one of the therapeutic agents 

introduced into the so-called active rehabilitation. The Polish approach to the possibility of 

using sport as a therapeutic agent was a pioneering approach on a global scale. For many 

years, the country was one of the leaders in setting directions for the development of this field 

of sport, inseparably connected with medicine. 

The emergence in Poland of a new field of study at physical education universities, which 

was physical rehabilitation (physiotherapy), definitely strengthened the links between sport of 

people with disabilities and physical rehabilitation. 

Sport activities at the central level were conducted by the "Start" Main Board and 

included the organization of sports competitions at various levels in various disciplines 

practiced by people with disabilities. Sports competitions were divided into groups and sports 

classes as well as starting groups and classes. Qualification to the appropriate group and class 

depended on the type and degree of permanent disability. 

The Sport Association "Start" in Wroclaw during 65 years of its activity played an 

important role in the environment of people with disabilities, enabling its members to join in 

sports, social and cultural life. The level of work of individual sections was demonstrated by 

sports results achieved by athletes. They have won numerous medals at both the Polish, 

European and world championships as well as at the Paralympic Games. 53 Wroclaw athletes 

in the years (1972-2018) received 72 gold, 49 silver and 39 bronze Paralympic medals, and  

5 athletes from Lower Silesia - 4 silver and 11 bronze. 
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OCENA ZMIAN ELEMENTÓW SKŁADU MASY CIAŁA PACJENTÓW  

PO PRZEBYTYM UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU,  

PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIALE REHABILITACJI 

NEUROLOGICZNEJ 
 

 

Słowa kluczowe: TANITA, udar niedokrwienny mózgu, impedancja bioelektryczna. 

 

Streszczenie 

 

Udar mózgu stanowi jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzeń mózgu. Połowa grupy osób 

po przebytym udarze deklaruje, iż incydent ten wywarł znaczący wpływ na ich codzienne 

funkcjonowanie.  

Analiza składu masy ciała, jest to badanie umożliwiające ocenę stanu fizycznego organizmu. 

Impedancja bioelektryczna jest wykorzystywana do prognozowania ryzyka wystąpienia 

chorób cywilizacyjnych.  

MATERIAŁ / OSOBY BADANE: Do badania wstępnie zakwalifikowano 30 osób,  

17 mężczyzn oraz 13 kobiet, w wieku między 50-84 rokiem życia. Badani to osoby, które na 

podstawie kwalifikacji lekarskiej, przyjęto na oddział rehabilitacji neurologicznej, gdzie 

przebywały nieprzerwanie minimum 21 dni, przestrzegając określonych zasad, w trosce  

o wiarygodność pozyskanych wyników. Wysokości ciała pacjentów to 152-183cm, masa ciała 

pacjentów mieściła się w przedziale między 46,4-100,2 kg. Do powtórnego badania, 

przystąpiło 15 osób, 6 kobiet oraz 9 mężczyzn.  

METODA BADAWCZA: Badanie wykonano przy użyciu urządzenia MC-780MA TANITA 

wykorzystujące zjawisko impedancji bioelektrycznej. Analizie poddano następujące 

parametry składu masy ciała: zawartość tkanki mięśniowej, zawartość tkanki tłuszczowej, 

wskaźnik masy ciała. 

WYNIKI: U 50% osób odnotowano wzrost zawartości tkanki mięśniowej, u pozostałych osób 

wartości tkanki mięśniowej w drugim badaniu uległa zmniejszeniu. Wynik 62,5% osób po 

przebytym procesie rehabilitacji, wskazywał na wzrost wartości procentowej zawartości 

tkanki tłuszczowej, u 37,5% wartość procentowa tkanki tłuszczowej, obniżyła się.  

U 75% osób, wartość wskaźnika masy ciała (BMI) wzrosła, a u 25% uległa obniżeniu. Istotny 

związek zaobserwowano między wartością masy tkanki mięśniowej a wartością masy tkanki 

tłuszczowej (r=-0,57). 

WNIOSKI: Analizator składu masy ciała TANITA, może być przydatnym narzędziem 

pomiarowym, które pozwala kontrolować stan fizyczny organizmu pacjentów. 
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ASSESSMENT OF CHANGES IN BODY MASS COMPOSITION  

OF PATIENTS AFTER ISCHEMIC STROKE  

IN THE NEUROLOGICAL REHABILITATION DEPARTMENT 

 

Key words: TANITA, ischemic stroke, bioelectric impedance  

 

Summary 

 

Stroke is one of the most common causes of brain damage. Half of all people after a stroke 

declare that the incident has had a significant impact on their daily lives. 

The analysis of body mass composition is a study that enables the assessment of the physical 

condition of the organism. Bioelectric impedance is used to predict the risk of civilization 

diseases. 

MATERIAL: 30 people, 17 men and 13 women, aged between 50-84 years, were initially 

enrolled in the study. Respondents are persons who, on the basis of their medical 

qualifications, were admitted to the neurological rehabilitation department, where they stayed 

continuously for at least 21 days, observing certain rules and taking care of the credibility of 

the obtained results. The body height of the patients was 152-183cm, the body weight of the 

patients was between 46.4-100.2 kg. 15 patients, 6 women and 9 men took part in the second 

examination. 

METHOD: The study was performed with the use of MC-780MA TANITA device using the 

phenomenon of bioelectric impedance. The following parameters of body mass composition 

were analyzed: muscle tissue content, fat tissue content, body mass index. 

RESULTS: In 50% of subjects the increase in muscle tissue content was observed, in the 

remaining subjects the value of muscle tissue decreased in the second study. The result of 

62.5% of patients after the rehabilitation process indicated an increase in the percentage of 

body fat, in 37.5% the percentage of body fat decreased.  In 75% of patients the body mass 

index (BMI) increased and in 25% it decreased. A significant correlation was observed 

between the value of muscle mass and the value of fat mass (r=-0.57). 

CONCLUSIONS: The TANITA Body Mass Composition Analyzer can be a useful measuring 

tool to control the physical condition of patients. 
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