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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

przy Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu
Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność skierowaną na rozwój osobisty oraz aktywizację społeczną i kulturalną
dobrowolnie zrzeszonych osób, które w roku przyjęcia do UTW ukończą 55. rok życia. Aktywizacja odbywa się poprzez
działania edukacyjne skierowane na promocję zdrowia i profilaktykę gerontologiczną.
Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy NWSM we Wrocławiu oraz osoby zaproszone przez Radę
Naukowo-Programową (lekarze, prawnicy, dietetycy, kosmetolodzy, ratownicy medyczni).

UTW proponuje udział w zajęciach z zakresu:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Żywienia człowieka
Żywienia w opiece paliatywnej
Opieki nad osobą leżącą
Pielęgnacji skóry dojrzałej
Wybranych zagadnień prawa spadkowego i prawa cywilnego
(wybrane umowy darowizny, pożyczki, umowy konsumenckie)
Chorób układu krążenia
Chorób kończyn dolnych (żylaki, halluksy)
Leków OCT i suplementów diety
Bezpieczeństwa i zapobiegania najczęstszym zagrożeniom osób
w wieku senioralnym
Samoobrony
Zajęć sportowo-rekreacyjnych
(basen, nordic walking, zajęcia na sali gimnastycznej)

PIELĘGNIARSTWO

studia stacjonarne dla osób pracujących
Pielęgniarstwo jest zawodem odpowiedzialnym, stawiającym osobom wykonującym go wysokie wymagania,
ale dającym dużo satysfakcji i kształtującym osobowość. Pielęgniarstwo jest nauką i sztuką, wysoko społecznie
punktowany w hierarchii zawodów.
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu oferuje 3-letnie
studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku pielęgniarstwo.
a Zajęcia dydaktyczne odbywają się w formie stacjonarnej.
a Studia kończą się obroną pracy oraz egzaminem licencjackim
(teoretycznym i praktycznym).
a Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany
do podjęcia studiów magisterskich.
a Liczba godzin kształcenia teoretycznego, zajęć z udziałem
nauczycieli i studentów, zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych jest zgodna z obowiązującymi standardami.
a Studia trwają 7 semestrów. Zajęcia planowane są w formie
10 zjazdów w ciągu semestru (średnio – co 2 tygodnie)
w weekendy oraz w ciągu tygodnia od godz. 15.00 do 21.00.
W semestrze pierwszym dni wolne od zajęć – czwartek i piątek.
a Minimalna liczebność grupy, niezbędna do uruchomienia tej
formy zajęć – 15 osób.
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FIZJOTERAPIA
Magdalena Kazimierska-Zając, Dominika Matuszczyk, Aleksandra Pytel
Zakład Chorób Układu Nerwowego, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław, tel. kom.: +48 692 093 000, e-mail: aleksandra.pytel@umed.wroc.pl

Postępowanie fizjoterapeutyczne
u pacjenta z późną postacią
stwardnienia rozsianego
Physiotherapy in a patient with late-onset multiple sclerosis
WSTĘP

sclerosis multiplex
-

-

-

-

-

-



STRESZCZENIE ABSTRACT
-

SŁOWA KLUCZOWE: stwardnienie rozsiane, fizjoterapia,
metody fizjoterapeutyczne

KEY WORDS: multiple sclerosis, physiotherapy, therapeutic
options
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lar Facilitation
mental Treatment
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FIZJOTERAPIA
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Electrical Nerve Stimulation

Transcutaneous
-

-

-

-
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METODY KINEZYTERAPEUTYCZNE
SPECJALNE
-

-

-

-

Metoda PNF
-

stretch

-

-

Metoda NDT-Bobath
-

-
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METODA BIOFEEDBACK –
SPRZĘŻENIE ZWROTNE

handling

-

Metoda Vojty
-

-
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Whole Body Vibration
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FIZJOTERAPIA
Stwardnienie rozsiane – przyczyny, rodzaje, objawy i leczenie

-

nieniu rozsianym

Bio-

dex Balance System

-

WNIOSKI
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-

PP

-

PP

LITERATURA
Diagnostyka różnicowa

stwardnienia rozsianego
patogeneza i możliwości diagnostyczne

Stwardnienie rozsiane – etio-

Diagnostyka, rokowanie i leczenie w stwardnieniu rozsianym w kontekście zagadnień rehabilitacji
Multiple sclerosis: What you need to know

a worse outcome

-

Is late-onset multiple sclerosis associated with

Częstość występowania i rozmieszczenie stwardnienia
rozsianego w Polsce i na świecie
-
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Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym
Polski rejestr chorych na stwardnienie
rozsiane – stan obecny, perspektywy i problemy

Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego

-

Physiotherapy in multiple sclerosis

-

Aktualne kierunki rehabilitacji w stwardRehabilitacja w stwardnieniu rozsianym – wy-

zwanie współczesnej medycyny
Zasady filozofii PNF i ich zastosowanie w praktyce
po kroku

Procedury koncepcji PNF wykorzystywane w trakcie terapii – krok

Effect
of 8-Week Combined Training (Resistance and Proprioceptive Neuromuscular
Facilitation) on Fatigue and Quality of Life in Multiple Sclerosis Patients
Metoda NDT – Bobath w usprawnianiu osób dorosłych – wprowadzenie do metody
Metoda NDT – Bobath w praktyce klinicznej
Podstawy teoretyczne metody Vojty
Podstawowe wzorce odruchowej lokomocji

-

Zastosowanie metody Vojty w r

-

Biofeedback: An overview in the context of heart-brain medicine,
Comparing routine neurorehabilitation program with trunk exercises based on Bobath concept in multiple sclerosis: Pilot
study
Balance and Gait in People with Multiple Sclerosis: A Comparison with Healthy Controls and the Immediate Change
after an Intervention based on the Bobath Concept
Effect of the
therapy Vojta in the rehabilitation of walking in two adult patients with brain
damage acquired in chronic phase
A computer vision – based
system for monitoring Vojta therapy
Visuo – proprioceptive training
reduces risk of falls in patients with multiple sclerosis
Effects of Multidisciplinary Rehabilitation on Chronic Fatigue in Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled
Trial
Efficacy of physical therapy in multiple sclerosis as measured with the modified fatigue impact scale and ambulation index: A retrospective study
Czy krioterapia ogólnoustrojowa staje się formą
terapii?
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej i suplementacji melatoniną na całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu oraz aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych w erytrocytach
chorych na stwardnienie rozsiane
Does hippotherapy effect use of
sensory information for balance in people with multiple sclerosis?,
Effects of Ai-Chi on balance, functional mobility, strength and fatigue in patients with multiple sclerosis: A pilot
study
Effects of whole body vibration on
strength and functional mobility in multiple sclerosis
Pilates exercise training vs. physical therapy for improving walking and balance in people with multiple sclerosis:
A randomized controlled trial
Effect
of virtual reality – based balance training in multiple sclerosis
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Martyna Wiśniewska1, Katarzyna Salamon-Krakowska2
Zakład Biologii Człowieka, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
tel. kom.: +48 603 505 887, e-mail: m.w.martyna.92@gmail.com
2
Katedra Terapii Zajęciowej, Zakład Niefarmakologicznych Form Terapii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
tel. kom.: +48 693 396 446, e-mail: katarzyna.salamon@awf.wroc.pl
1

Metoda Feldenkraisa jako forma
reedukacji motorycznej i profilaktyki zdrowotnej
u osób powyżej 60. roku życia
The Feldenkrais method as a form of motor re-education
and preventive care in people over 60 years old
WSTĘP
-

-

Glo-

-

bal Age Watch


STRESZCZENIE ABSTRACT
-

-

-

-

SŁOWA KLUCZOWE: metoda Feldenkraisa, nawyk
motoryczny, profilaktyka zdrowia, świadomość ciała

KEY WORDS: Feldenkrais method, motor habit, health
prophylaxis, body awareness
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PP

-

PP
-

PP

-

PP
-

PP

PP

WYNIKI BADAŃ

PP
-

-

PP

-

PP
-

-

-

PP
PP

PP
-

-

87

Gerontologia
Współczesna
3/2018, vol. 6

ZDROWIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

DYSKUSJA
-

-

-

-

-

-

-

88

Gerontologia
Współczesna
3/2018, vol. 6

-

-
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-

WNIOSKI

Nurtiring the brain” as an emerging research field involving child neurology
Modeling habits as self-sustaining
patterns of sensorimotor behavior
Kształcenie Psychomotoryczne

-

-

LITERATURA
-

Świadome ciało: cielesność w psychoterapii, terapii traumy i rozwoju osobistym
Stress, learning and the Feldenkrais method,
Świadomość poprzez ruch

-

Facilitating cervical flexion using a Feldenkrais
method: awareness through movement
Lengthening the
hamstring musules without stretching using awarness through
movement
Feldenkrais method balance classes improve balance in older adults: a controlled trial
Corticomotor excitability and
plasticity following complex visuomotor training in young and
old adults,
Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental
practice
Training-induced improvement
of response selection and error detection in aging assessed by
task switching: effects of cognitive, physical, and relaxation
training
Changes in neural
resting state activity in primary and higher-order motor areas
induced by a short sensorimotor intervention based on the Feldenkrais method,
: Therapeutic effects
of Feldenkrais Method (Awareness Through Movement) in eating
disorders,
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Małgorzata Mraz, Ewelina Wierzbicka, Oliwer Kahl, Magdalena Dębińska, Maciej Mraz, Dagmara Chamela-Bilińska
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
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Wpływ ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej na stabilność posturalną
słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Effect of visuo-motor coordination exercises on the postural stability
of students of the University of the Third Age
WSTĘP
-

-

-

STRESZCZENIE ABSTRACT
biofeedback
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SŁOWA KLUCZOWE: stabilność posturalna, koordynacja
wzrokowo-ruchowa, kontrola wzrokowa, osoby starsze,
ćwiczenia równowagi

-

KEY WORDS: postural stability, visuo-motor coordination,
visual control, elderly, balance exercises
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ZDROWIE
Tabela 1 Statystyka opisowa – charakterystyka badanych osób
N

Średnia

Mediana

Minimum

Maksimum

Odch. std

Wsp. zmn.

Skośność

WIEK
MASA CIAŁA
WYSOKOŚĆ
BMI

Źródło: Opracowanie własne autorów

-

Opis przebiegu pomiaru stabilograficznego
-

-
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-

Rys. 1 Przykładowy wynik badania stabilograficznego: badanie I – przed ćwiczeniami, badanie II – po 4 tygodniach ćwiczeń (OO –
oczy otwarte, OZ – oczy zamknięte, SZ – sprzężenie zwrotne)
Źródło: Opracowanie własne autorów

ZDROWIE
-

PP
-

-

PP
-

-

PP
-

-

-

-

Wskaźnik kontroli wzrokowo-ruchowej
-

-

WKW – R = 100 ×

Wskaźnik koordynacji
-

(Pole powierzchni stabilogramu o.z. +
+ pole powierzchni stabilogramu s.z.)

-

-

-

-

Wskaźnik kontroli wzrokowej
-

-

WKW = 100 ×

(Pole powierzchni stabilogramu o.z. +
+ pole powierzchni stabilogramu o.o.)
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Opis ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej
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PP
PP
PP
PP

Analiza statystyczna
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Rys. 2 Przykładowe obrazy ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej na platformie stabilograficznej wykonywanych w pierwszym
tygodniu ćwiczeń
Źródło: Opracowanie własne autorów

ZDROWIE
Tabela 2 Statystyki opisowe wskaźników stabilograficznych w badaniu I i II
N

Średnia

Mediana

Minimum

Maksimum

Odch. Std.

Wsp. zmn.

Skośność

I_K
II_K
I WKW
II WKW
I WKW-R
II WKW-R

Źródło: Opracowanie własne autorów
Tabela 3 Porównanie wartości wskaźników stabilograficznych w badaniu I – przed ćwiczeniami i w badaniu II – po 4 tygodniach
ćwiczeń
Średnia

Test T dla prób zależnych. Zaznaczone różnice są istotne z p <0,05
Odch. std.
Odch. std.
N
Różnica
t
df
Różnica

I_K
II_K
I WKW
II WKW
I WKW-R
II WKW-R

p
0,00034
0,0145
0,0167

Źródło: Opracowanie własne autorów

-

-

60

Wskaźnik kontroli wzrokowej

50

-

Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±1,96*Błąd std
Dane surowe

40
30

-

20
10
0

Wskaźnik koordynacji
-

10
20
30

I

K

II

K

Rys. 3 Wykres porównania wielkości WKW w badaniu I – przed ćwiczeniami i w badaniu II
– po 4 tygodniach ćwiczeń
Źródło: Opracowanie własne autorów

-
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100
Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±1,96*Błąd std
Dane surowe

90
80

Rys. 4 Wykres porównania wielkości
wskaźnika koordynacji w badaniu I –
przed ćwiczeniami i w badaniu II –po
4 tygodniach ćwiczeń
Źródło: Opracowanie własne autorów

70

-

60

-

50
40

-

30

DYSKUSJA

20

-

10

I_K

II_K

-

Wskaźnik kontroli wzrokowo-ruchowej
-

-

-

-

40
Średnia
Średnia±Błąd std
Średnia±1,96*Błąd std
Dane surowe
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80

I

K

II

K

Rys. 5 Wykres porównania wielkości
wskaźnika kontroli wzrokowo-ruchowej
w badaniu I – przed ćwiczeniami i w badaniu II – po 4 tygodniach ćwiczeń
Źródło: Opracowanie własne autorów

ZDROWIE

Rys. 6 Przykładowy wynik ćwiczenia wykonanego w pierwszym i ostatnim dniu ćwiczeń
Źródło: Opracowanie własne autorów

-

-

-

-

-

-

nordic walking

-

Fullerton Functional Fitness Test
Limit of Stability Test

nordic walking

-
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Wpływ aktywności fizycznej w środowisku
wodnym na sprawność fizyczną
i jakość życia osób w wieku podeszłym
Effect of physical activity in the aquatic environment
on physical fitness of elderly people
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Zmienna

Grupa I

Grupa II

p

Wiek
0,018660
0,003501

Źródło: Opracowanie własne

-
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-

Arm curl
-

-
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-

-

-
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-

-
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-

-
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Tabela 2 Średnie wartości, odchylenia standardowe Senior Fitess Test w badanych grupach
Grupa I
Zmienna

Badanie I (1)

Grupa II

Badanie II (2)

Badanie I (3)

Badanie II (4)

Senior Fitness
Test
- Źródło: Opracowanie własne
Tabela 3 Test post hoc Duncana Senior Fitness Test w badanych grupach

-

Zmienna

p
Badanie I-II
w grupie I
(1-2)

p
Badanie I-II
w grupie II
(3-4)

p
Badanie I
w grupie I
i I w grupie II
(1-3

-

p
Badanie II
w grupie I
i II w grupie II
(2-4)
0,040927

0,015011

-

0,042243

- Źródło: Opracowanie własne
- Tabela 4 Średnie wartości, odchylenia standardowe kwestionariusza WHOQOL
i IPAQ dla obu grup

-

Grupa I
Zmienna

Badanie I (1)

Grupa II

Badanie II (2)

Badanie I (1)

Badanie II (2)

-

-

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 5 Test post hoc Duncana oceny jakości życia w badanych grupach

-

p
Badanie 1-2
w grupie I
(1-2)

p
Badanie 1-2
w grupie II
(3-4)

p
Badanie 1
w grupie I
i 1 w grupie II
(1-3)

p
Badanie 2
w grupie I
i 2 w grupie II
(2-4)
0,045387

0,014312

0,020865

0,002520

0,045784
0,024253
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-

-

0,016973
0,018461

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 6 Wartości współczynników rang Spearmana prób sprawności fizycznej, jakości życia i aktywności fizycznej obu grup
Grupa I
Zmienna

Zadowolenie
ze zdrowia

Grupa II

Subiektywna
Całkowita
ocena
jakość życia
jakości życia

Poziom
aktywności

Zadowolenie
ze zdrowia

Subiektywna
Całkowita
ocena
jakość życia
jakość życia

Poziom
aktywności

-0,770477

Wiek

0,639602
0,753898
0,728409

-0,68524
-0,75988

0,690126

0,693304

Senior Fitness Test

-

-

DYSKUSJA
Senior Fitness Test

-

-

-

-

EuroQol
Group’s International Task Force on Self-Reported Health

-

-
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Zachowawcza rekonstrukcja zębów siecznych
bocznych szczęki po leczeniu ortodontycznym
z zastosowaniem materiału złożonego.
Opis przypadku

WSTĘP

Conservative reconstruction of the upper lateral incisors
after orthodontic treatment with the use of composite material.
Case report
-



-
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Fot. 1 Wyjściowy cyfrowy model diagnostyczny szczęki
Źródło: Archiwum własne autorów

-

stripping
-

wax up
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Wax up

-

-

-

-

-

Fot. 2 Wax up zębów 12 i 22 wykonany na modelu roboczym oraz uzyskany index silikonowy
Źródło: Archiwum własne autorów

-

-

-

-

-

Fot. 3 Stan bezpośrednio po leczeniu ortodontycznym – widok
lewej górnej ćwiartki łuku zębowego (fotografia górna). Na dolnej fotografii widoczna wykonana odbudowa kompozytowa
w obrębie zęba 22 z zastosowaniem indeksu silikonowego
Źródło: Archiwum własne autorów
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Fot. 4. Stan bezpośrednio po leczeniu ortodontycznym – widok
prawej górnej ćwiartki łuku zębowego (fotografia górna). Na
dolnej fotografii widoczna wykonana odbudowa kompozytowa
w obrębie zęba 12 z zastosowaniem indeksu silikonowego
Źródło: Archiwum własne autorów
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Srebrny uniwersytet
alternatywą dla polskich rozwiązań
Każdy system, który nie jest podtrzymywany z zewnątrz,
degeneruje się…
Pierwsza przesłanka tego szkicu: „dotyczy to także naszej pamięci. Nie powtarzasz, nie przetwarzasz,
nie przypominasz sobie – odpływasz” [1], a przesłanka druga to koncepcja biomorfozy Maksa Bürgera
(1885-1966), który wysunął przypuszczenie, że w sensie biochemicznym jednostka podlega procesowi
starzenia się dzień po dniu. Jego zdaniem człowiek starzeje się od momentu poczęcia i zjawisko to ma
charakter ogólnokosmiczny, w tym sensie „starzeje się” również materia nieożywiona, gdy sięgam do
notatek sprzed lat, postrzegam, jak one „zestarzały się” i nie przystają do naszych czasów. Rozważania te odnoszę do pięknej idei sprzed 45 lat, jaką jest uniwersytet trzeciego wieku (UTW).

-

-

UTW – renesans czy zmierzch?
Jaka jest przyszłość UTW
w Polsce
Czy w drugiej dekadzie XXI wieku obserwujemy ich zmierzch
-

-

-

-

-

-
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e-learning i m-learaning
-

-

Ta strona jest
nieosiągalna File not found
Błąd Error 404 Notabene
Słowniku pedagogicznym dla rodziców i nauczycieli zagubionych we
współczesnym świecie

-
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Informator na rok akademicki 2018/2019
-

-

-

-

Nauka w Polsce
-

-

-

-

O pracy w sa-

morządzie
-

-

-

-

Czy podstarzały Twinky Winky może zostać słuchaczem UTW?
Tak, ale nie może manifestować swojej orientacji
seksualnej
Państwo zapewne jedziecie na grzybobranie, czy mogę zabrać się z wami?
– Ależ skąd, to jest wycieczka UTW
UTW – oblężona twierdza czy getto emerytów?
-

-
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Rys. 1 Logotyp projektu „Moskiewska długowieczność”
Źródło: [17]

-

-

-
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Rys. 2 Logotyp Moskiewskiego Srebrnego Uniwersytetu
Źródło: [19]

-

-

-

-

-

-

-

-
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Etap pierwszy
:

-

PP
PP
PP
-

-

Etap drugi
-

Tabela 1 Organizacja kształcenia w Moskiewskim Srebrnym Uniwersytecie – 5 podstawowych wydziałów

I. WYDZIAŁ
„ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO”

II. WYDZIAŁ
PSYCHOLOGICZNY

Savoir-vivre
III. WYDZIAŁ
KULTURY I TWÓRCZOŚCI

IV. WYDZIAŁ
KOMUNIKACJI MASOWEJ I INFORMATYKI

V. WYDZIAŁ
HUMANISTYCZNY

Źródło: [20]
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-
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PP

-

-

PP
PP

-

-

PP
master class
-

PROGRAMY OGÓLNOROZWOJOWE
-

-

-

-

M
-

-
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Fot. 1 I Festiwal „Young Old“ (Młodzi-starzy) odbył się w Moskwie 3 i 4 listopada 2018 r.
Źrodło: [22]
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-

PEDAGOGIKA
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-

Critical gerogogy: Developing practical possibilities for critical educational gerontology
-

-

Znaczenie uniwersytetów trzeciego wieku w życiu
seniorów
Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych

employee green
-
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puppet-marker

Critical gerogogy: Developing practical possibilities for critical educational gerontology
-

-

10. Informator na rok akademicki 2018/2019. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

– No, Eustachy, jeszcze jeden stopień i już
12. O pracy w samorządzie

– Dziękuję, duszko, dziękuję, powiedz mi tylko, czy
wchodzę, czy schodzę
-

-

W trosce o dobrą jakość życia w ośrodkach pobytu
stałego dla osób starszych

Renesans czy zmierzch idei
uniwersytetów trzeciego wieku? Refleksje i wnioski z realizacji
projektu „UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać”
-

LITERATURA
Psycholog ucieka przed alzheimerem. Rozmowa z Wiesławem Łukaszewskim
Leksykon gerontologii

w srebrnym wieku

Praca psychologa z ludźmi
-

-

Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii
i tanatologii
Kiedy jeżdżę na rolkach, smarkacze krzyczą: Dziadek do piachu!
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Jakość życia w ocenie słuchaczy
uniwersytetów trzeciego wieku
Quality of life in evaluating listeners
from the universities of the third age
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Wieku, osoba starsza

KEY WORDS: quality of life, University of the Third Age,
older person
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-

Association internationale des Universités du

-

Tabela 1 Wiek oraz wskaźniki antropometryczne w badanej populacji (M – wartość średnia, Me – mediana, SD –
odchylenie standardowe, min. – wartość minimalna, max – wartość maksymalna
ZMIENNA

M

Me

ogółem
min.

max

SD

M

kobiety
Me

SD

M

mężczyźni
Me
SD

wiek

Źródło: Opracowanie własne

troisième âge

-

Tabela 2 Rozkład badanych zmiennych

-

ZMIENNA
BMI

-

-

CEL PRACY
-

n

%

nadwaga

wykształcenie

stan cywilny

Źródło: Opracowanie własne

WYNIKI

MATERIAŁ I METODY
-

-

-

-

-

-

117
Gerontologia
Współczesna
3/2018, vol. 6

JAKOŚĆ ŻYCIA
Tabela 3 Wyniki testu WHOQOL-BREF w badanej grupie (M –
wartość średnia, Me – mediana, SD – odchylenie standardowe)
M

Me

-

Tabela 4 Wyniki WHOQOL-BREF wg płci badanych (M – wartość średnia, SD – odchylenie standardowe)
Kobiety
M
SD

Mężczyźni
M
SD

Statystyka
Z
p

Ogólna jakość życia (1-5)
Samoocena stanu zdrowia (1-5)
Domena somatyczna (0-100)
Domena psychiczna (0-100)
Domena socjalna (0-100)
Domena środowiskowa (0-100)

-

0,037
0,036
0,040

Źródło: Opracowanie własne
Tabela 5 Wyniki skali WHOQOL-BREF wg wybranych zmiennych
Ogólna
jakość życia
(1-5)

Samoocena
stanu zdrowia
(1-5)

Domena
somatyczna
(0-100)

Domena
psychiczna
(0-100)

Domena
socjalna
(0-100)

Domena
środowiskowa
(0-100)

grupa
wiekowa

stan cywilny

p=0,001
i zawodowe
wykształcenie
p=0,003
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BMI

p=0,004

p=0,005

p=0,000

p=0,000

p=0,048

p=0,033

p=0,074

p=0,020

nadwaga
p=0,026
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Zapraszamy na kursy i studia
podyplomowe w Poznaniu:
• Rehabilitacja w zaburzeniach funkcji
poznawczych u osób starszych
4-5 października 2019 r.
• Ocena funkcjonalna i rehabilitacja
kończyny górnej u pacjenta
po udarze mózgu
11-12 października 2019 r.
• Kompleksowa ocena geriatryczna
dla potrzeb programowania
rehabilitacji osób starszych
18-19 października 2019 r.
• Postępowanie fizjoterapeutyczne
w zaburzeniach równowagi
u osób starszych w wybranych
jednostkach chorobowych
25-26 października 2019 r.

• Fizjoterapia w geriatrii
(studia podyplomowe)

www.wseit.edu.pl

