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1. Buczek, Norbert : Wiek pacjenta jako czynnik wpływający na usprawnianie 
wczesnoszpitalne po alloplastyce totalnej stawu biodrowego = Patient's age as 
the factor influencing early hospital recovery after total alloplasty of the hip 
joint // Norbert Buczek, Maciej Dzieżanowski, Wojciech Hagner, Magdalena 
Włodarczyk // „Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2008, nr (1), s. 80-90, il., tab., 
bibliogr. 10 poz., sum.  

2. Alloplastyka totalna stawu biodrowego jest zabiegiem wykonywanym na całym 
świecie. Stanowi niejako receptę na dłuższe i aktywne życie, a w przypadku 
starszego pokolenia często jest zabiegiem ratującym życie. Celem pracy jest 
stwierdzenie, czy wiek pacjenta ma istotny wpływ na usprawnienie się badanego w 
pierwszych dniach po zabiegu allopalstyki stawu biodrowego. Dodatkowo 
analizowano wpływ innych czynników na postęp rehabilitacyjny oraz zależność 
pomiędzy obiektywną a subiektywną oceną usprawnienia się pacjenta. Materiał 
kliniczny stanowią dane uzyskane z badań 26 pacjentów Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Toruniu, u których wykonano zabieg alloplatyki totalnej stawu 
biodrowego. Badania subiektywne przeprowadzono w oparciu o ankietę. Analizę 
statystyczną materiału przeprowadzono na podstawie metod opisu i wnioskowania 
statystycznego. W wyniku przeprowadzonej analizy okazało się, że wiek pacjenta 
wpływa w sposób umiarkowany na usprawnienie się po alloplastyce stawu 
biodrowego, a zależność jest taka, że starsi pacjenci zwłaszcza mężczyźni 
usprawniają się zdecydowanie lepiej niż młodsi. Wśród innych czynników, które mogą 
mieć wpływ na postęp rehabilitacyjnym, na pierwszą pozycję wysuwa się 
zdecydowanie płeć badanych. Mężczyźni usprawniają się lepiej niż kobiety. 

Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

3. Golec, Joanna : Odległe wyniki usprawniania chorych po alloplastyce stawów 
biodrowych nie cementowaną endoprotezą typu ABG = Follow-up results of 
increasing efficiency of patients after hip joints alloplasty with non-cement 
ABG type endoprosthesis / Joanna Golec, Edward Golec, Antoni Widawski, 
Robert Chrzanowski // „Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2002, nr (3), s. 168-177, 
tab. - Bibliogr. 25 poz., sum., Zsfg, rez.  
Autorzy dokonują oceny wyników odległych usprawniania chorych po alloplastyce 
stawów biodrowych nie cementowaną endoprotezą typy ABG w oparciu o 
czynnościowe kryteria Harrisa. Badanie chorych przeprowadzono przed zabiegiem 
operacyjnym oraz 12 miesięcy po jego wykonaniu. Materiał kliniczny obejmujący lata 
1993-1999 stanowi 96 chorych w wieku 32-56 lat, którym z powodu zmian 
zwyrodnieniowych stawów biodrowych implantowano nie cementowaną endoprotezę 
typu ABG. Jest wśród nich 57 kobiet, co stanowi 59,4 proc. leczonych tą metodą i 39 
mężczyzn (40,6 proc.). badanie kontrolne przeprowadzono u 54 kobiet (58,7 proc.) i 
38 mężczyzn, którzy stanowią 41,3 proc. Kontrolowanych. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

 



4. Hagner, Wojciech : Znaczenie rehabilitacji medycznej w procesie powrotu do 
sprawności fizycznej pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego = 
Importance of physical rehabilitation for patients after hip joint alloplastyk / 
Wojciech Hagner, Krystyna Nowacka, Iwona Głowacka // „Kwartalnik 
Ortopedyczny”. – 2009, nr (4), s. 439-445, il., tab. - Bibliogr. 6 poz., sum. 
Alloplastyka (endoprotezoplastyka) należy do jednych z najcięższych operacji w 
ortopedii. Pacjenci po alloplastyce stawu biodrowego do czasu wyjścia ze szpitala 
muszą przejść program usprawniania fizjoterapeutycznego umożliwiające 
funkcjonowanie w otaczającym ich świecie. Chorzy są także informowani o zasadach 
bezpiecznego użytkowania protezy. Na potrzeby niniejszej pracy oceniającej efekty 
procesu rehabilitacji w procesie powrotu do sprawności osób po endoprotezoplastyce 
przebadano 15 osób od stycznia do kwietnia 2008 roku. Badania przebiegały w 
dwóch etapach pierwszy etap to badanie respondentów w dwa dni przed 
przystąpieniem do zabiegu operacyjnego drugie badanie było przeprowadzone trzy 
tygodnie po zabiegu, w trakcie trwania procesu usprawniania. W obydwu badaniach 
oceniano ruchomości w badanym stawie, obwody kończyn dolnych jak i subiektywne 
odczucia pacjenta na temat bólu. Przeprowadzone badania dowiodły, że sam zabieg 
endoprotezoplastyki jak i program intensywnej rehabilitacji ruchowej doprowadził do 
zmniejszenia dolegliwości bólowych u 87 proc. respondentów. Poprawa ruchomości 
zginaczy stawu biodrowego nastąpiła w 100 proc., natomiast prostowników w 93 
proc. Największy rezultat uzyskano w obwodzie udowym pierwszym i drugim w 
których nastąpiła stuprocentowa poprawa. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

5. Hawrylak, Arletta : Wpływ zastosowanego leczenia na zachowanie się 
wybranych parametrów czynnościowych pacjentów po endoprotezoplastyce 
stawów biodrowych - doniesienie wstępne = Impact of treatment on selected 
functional parameters in patients after hip joint replacement surgery - 
preliminary report / Arletta Hawrylak, Dorota Weigel, Katarzyna Barczyk, 
Bożena Ostrowska, Barbara Ratajczak // „Fizjoterapia Polska”. – 2010, nr (3), 
s. 222-233, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.  
Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu zastosowanego postępowania 
fizjoterapeutycznego na zachowanie się wybranych parametrów czynnościowych 
oraz proces utrzymywania równowagi ciała pacjentów po endoprotezoplastyce 
stawów biodrowych. Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiło 30 osób w wieku 
60-75 lat po wszczepieniu bezcementowych endoprotez stawów biodrowych z dojścia 
tylnego. U wszystkich badanych przeprowadzono pomiary goniometryczne zakresu 
ruchów stawów biodrowych oraz ocenę procesu utrzymywania równowagi ciała w 
pozycji stojącej na platformie stabilograficznej. Program leczenia obejmował zabiegi z 
zakresu kinezyterapii i fizykoterapii. Wyniki. Zastosowany kompleksowy program 
zabiegów fizjoterapeutycznych w badanej grupie osób wpłynął na poprawę 
ruchomości stawów biodrowych oraz proces utrzymywania równowagi ciała w pozycji 
stojącej. Wnioski. Zastosowana metoda leczenia, wpływając na poprawę stanu 
czynnościowego stawów biodrowych oraz proces utrzymywania równowagi ciała, 
umożliwiła pacjentom po endoprotezoplastyce stawów biodrowych poprawę jakości 
życia. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

6. Koczy, Bogdan : Endoprotezoplastyka w skojarzeniu z terapią fizykalną w 
leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego u mężczyzn : rozprawa 
habilitacyjna / Bogdan Koczy ; Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski 
z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Katedra Biochemii, Zakład Biochemii 
Ogólnej w Zabrzu, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii 



Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. – Katowice : Śląski 
Uniwersytet Medyczny, 2013. - 129 s. : il., tab., bibliogr. 271 poz., sum., 24 
cm. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

7. Krasuski Marek : Poradnik dla pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi 
stawów biodrowych leczonych zachowawczo i operacyjnie / Marek Krasuski. – 
Warszawa : Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie, 
Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, 2006. - 14 s. : il., tab., 21 cm. 
Biblioteka Narodowa  

8. Modrzewski, Krzysztof : Program i przebieg usprawniania chorych po 
protezoplastykach stawów biodrowych w Lubelskiej Klinice Ortopedii i 
Traumatologii = Exercise and rehabilitation program after total hip replacement 
in Orthopaedic Department, Medical High School in Lublin / Krzysztof 
Modrzewski, Jan Blacha // „Balneologia Polska”. – T. 46 (2004), nr (1/2), s. 64-
66. - Bibliogr. 2 poz., sum.  
Usprawnianie po operacji wszczepienia sztucznego stawu biodrowego 
rozpoczyna się od ćwiczeń czynnych już po ustąpieniu znieczulenia. 
Operowani podejmują siadanie w 3-4 dniu, a chodzenie po około tygodniu po 
operacji. Umiejętność posługiwania się laskami łokciowymi i ochrony przed 
zwichnięciem protezowanego biodra pozwala na powrót do domu. Dalsze 
usprawnianie ma na celu wzmocnienie siły mięśni, wydolności chodu i 
samodzielności w warunkach domowych. Usprawnianie sanatoryjne nie jest 
potrzebne 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

9. Ogrodzka, Katarzyna : The role of arthroplasty and of rehabilitation at patients 
with coxarthrosis in the improvement of the quality of life in the early, post-
operative period = Rola endoprotezoplastyki i rehabilitacji u pacjentów z 
chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych w poprawie jakości ich życia we 
wczesnym okresie pooperacyjnym / Katarzyna Ogrodzka, Tadeusz 
Niedźwiedzki // „The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related 
Research”. – 2012, nr (3), s. 30-40, tab., bibliogr. 20 poz. - Tekst równol. w 
jęz. pol.  
Wstęp. Celem badań była ocena zmian zachodzących w poszczególnych 
sferach jakości życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego 
przed i 6 tygodni po zabiegu endoprotezoplastyki. Materiał i metody. Badania 
przeprowadzono na grupie 50 pacjentów. W badaniu posłużono się ankietą 
opartą na Kwestionariuszu Jakości Życia SF-36 oraz oceną biernego zakresu 
ruchów stawach biodrowych i pomiarami linijnymi kończy dolnych. Wyniki. W 
badaniu jakości życia chorych 6 tygodni po zabiegu wszczepienia endoprotezy 
stawu biodrowego, w odniesieniu do okresu przedoperacyjnego, zanotowano 
największą pozytywną zmianę w sferze funkcjonowania emocjonalnego oraz 
w redukcji odczuć bólowych. 6 tygodni po operacji odnotowano poprawę 
jakości życia we wszystkich ocenianych sferach. Wnioski. Poprawie uległy też 
takie parametry jak: zakres ruchu, obwód i długość kończyny. 
Czytelnia Biblioteki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

 



10. Pasek, Jarosław : Fizjoterapia w alloplastyce przynasadowej stawu 
biodrowego z użyciem trzpienia J&J Proxima**TM = Physiotherapy in 
metaphysial hip replacement with use J&J Proxima**TM stem / Jarosław 
Pasek, Bogdan Koczy, Tomasz Stołtny, Jan Pająk, Michał Pyda, Tomasz 
Pasek, Zygmunt Kloza, Aleksander Sieroń // „Chirurgia Narządów Ruchu i 
Ortopedia Polska”. - 2011: 76 (1), s. 5-8, il., bibliogr. 15 poz., sum.  
W ostatnich latach na całym świecie gwałtownie wzrasta liczba chorych, u 
których występują zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze układu kostno-
stawowego. Obecnie choroby te coraz częściej dotyczą osób młodych, 
aktywnych zawodowo. Konsekwencje tych zmian prowadzą do ograniczania 
funkcji czynnościowych stawu, bólu oraz pogarszają jakość życia. Dzięki 
nowym technikom operacyjnym współczesna ortopedia skutecznie walczy z 
bólem w chorobie zwyrodnieniowej stawów o różnej etiologii. U tych chorych, 
często jedynym sposobem skutecznego leczenia, które pozwoli na powrót 
sprawności fizycznej, przywróci prawidłowe funkcje ruchu oraz uwolni od 
przewlekłego bólu jest zabieg alloplastyki stawu. Docelowo po zabiegu 
operacyjnym wprowadza sio różne metody usprawniania. W pracy 
przedstawiono postępowanie fizjoterapeutyczne związane z zabiegiem 
alloplastyki stawu biodrowego z użyciem trzpienia J&J Proxima t, które 
rozpoczyna się w momencie przyjęcia chorego do oddziału ortopedycznego. 
Upowszechnianie przedstawionego modelu usprawniania oraz wdrażanie go 
do programów leczenia potwierdza słuszność wyboru, a zarazem wpływa na 
poprawę stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową stawów biodrowych. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

11. Pąchalska, Maria : "Towards a Better Life": a program of comprehensive 
rehabilitation for elderly patients following revision hip arthroplasty = Program 
rehabilitacji "Ku lepszemu życiu" dla starszych pacjentów po realloplastyce 
stawu biodrowego / Maria Pąchalska, Jan Talar, Bogusław Frańczuk, Henryk 
Olszewski, Adam Pąchalski, Franklin H. Silverman // „Ortopedia 
Traumatologia Rehabilitacja”. – T. 3 (2001), nr (1), s. 75-83, il., tab. - Bibliogr. 
25 poz., streszcz.  
Wstęp. Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów po realloplastyce 
stawu biodrowego, rehabilitowanych z wykorzystaniem programu "Ku 
Lepszemu Życiu". Program został ustrukturowany tak, aby odpowiednie 
ćwiczenia fizyczne, techniki relaksacji oraz seminaria i grupowe sesje 
panelowe sprzyjały poprawie psychofizycznej, a tym samym podnosiły jakość 
życia tych pacjentów. Materiał i metoda. Skuteczność programu oceniono w 
naturalnym eksperymencie klinicznym, w którym wzięło udział 36 pacjentów 
po realloplastyce stawu biodrowego, leczonych według standardowego 
programu rehabilitacji realizowanego w ośrodkach reprezentowanych przez 
autorów. Pacjentów podzielono stosując "parowanie" pod względem wieku i 
płci na dwie równe grupy: eksperymentalną E (n = 18) obejmującą pacjentów, 
z których zastosowano dodatkowo program "Ku Lepszemu Życiu" oraz 
kontrolną K (n = 18) obejmującą pacjentów, u których nie stosowano tego 
programu. Do oceny efektów uzyskanych przez chorych w procesie 
rehabilitacji zastosowano wywiad kliniczny, obserwację, Ocenę Stanu 
Klinicznego (MOS-100) oraz Skalę Samooceny Jakości Życia (QOL). Chorzy 
byli badani dwukrotnie: przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz po dwóch 
miesiącach jej trwania. Analiza wyników. W zakresie Wskaźnika Fizycznego 



skali MOS-100 widać znacznie większe postępy u pacjentów z grupy E pod 
względem redukcji bólu, zwiększenia koordynacji i płynności ruchu, 
wydolności oddechu, regulacji ciśnienia tętniczego i tętna, funkcjonowania 
układu ... 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

12. Pethe-Kania, Krystyna : Nowoczesna metoda oceny wyników rehabilitacji 
chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego / Krystyna Pethe-Kania, 
Zenon Kidoń, Dariusz Kania  // „Rehabilitacja w Praktyce”. – 2007, nr (4), s. 
41-44, il., sum.  
W artykule przedstawiono obiektywną metodę oceny rehabilitacji chorych po 
endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Metoda ta oparta jest na analizie 
wyników statycznego badania stabilograficznego. Przedstawiono również 
podstawy konstrukcji i zasadę działania platformy stabilograficznej. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

13. Pethe-Kania, Krystyna : Stabilografia w procesie rehabilitacji osób po 
endoprotezoplastyce stawu biodrowego : praca doktorska / Krystyna Pethe-
Kania, Józef Opara (promot.). ; Śląski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarski 
w Katowicach. – [B.m.] : [B.w.], 2011. - 127 k. : il., tab., bibliogr. k. 103-113, 
sum. 

14. Pop, Teresa : Możliwości reedukacji chodu u chorych po endoprotezoplastyce 
stawu biodrowego = The possibilities of reeducation of gait in patients after 
total hip replacement / Teresa Pop, Katarzyna Zajkiewicz, Mariusz Drużbicki, 
Heiner Austrup // „Postępy Rehabilitacjii”. – T. 21 (2007), nr (2), s. 29-33. - 
Bibliogr. 19 poz., sum.  
Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych na całym świecie stanowi 
poważny problem kliniczny i społeczny. Znaczne ograniczenie funkcji 
lokomocyjnych jest obok bólu, czynnikiem wpływającym na decyzję o leczeniu 
operacyjnym. Jednak najlepsza endoproteza nie spełni swojego zadania jeżeli 
nie zapewnimy jej biologicznego napędu i stabilizacji. Osłabienie siły 
mięśniowej zmusza chorego do zmniejszenia aktywności w życiu codziennym 
oraz zagraża trwałości endoprotezy. Ważnym elementem programu 
rehabilitacji chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego jest 
reedukacja chodu. Celem pracy jest omówienie aktualnie stosowanych metod 
reedukacji chodu u chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. W 
dostępnym obcojęzycznym piśmiennictwie, większość przedstawionych 
programów rehabilitacji chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 
jest ukierunkowanych na powrót funkcji chodu. Wielu badaczy wykorzystuje do 
tego celu bieżnię ruchomą oraz środowisko wodne. Pojedynczy, wyizolowany 
ruch często prowadzony przez wiele tygodni jest w późniejszym okresie mało 
przydatny w odróżnieniu od zsynchronizowanej pracy wielu zespołów 
mięśniowych. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

15. Pozowski, Andrzej : Alloplastyka stawu biodrowego / Andrzej Pozowski. – 
Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2011. - 80 s. : il., bibliogr. s. 77-
78, 26 cm. 
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - 
Collegium Medicum 



 

16. Prusinowska, Agnieszka : Alloplastyka stawu biodrowego u pacjentów z 
zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – rehabilitacja = Total hip 
replacement in patients with ankylosing spondylitis – rehabilitation / Agnieszka 
Prusinowska, Piotr Turski, Paweł Małdyk, Emil Przepiórski // „Reumatologia”. – 
T. 47 (2009), nr (4), s. 182-187, il. - Bibliogr. 15 poz., sum.  
Alloplastyka stawu biodrowego u pacjenta z zesztywniającym zapaleniem 
stawów kręgosłupa wymaga specyficznie prowadzonego procesu 
usprawniania. Uwarunkowania biomechaniczne związane z 
charakterystycznymi zmianami w obrębie narządu ruchu powodują, że 
rehabilitacja jest w pewnym sensie kompromisem pomiędzy uzyskaniem 
optymalnej efektywności chodu a opóźnieniem i kontrolowaniem procesu 
zesztywnienia kolejnych stawów. Celem pracy było przedstawienie czynników 
wpływających na uzyskanie dobrego efektu usprawniania pooperacyjnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wczesnego okresu szpitalnego. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

17. Różańska, Małgorzata : Własne doświadczenia w rehabilitacji chorych po 
alloplastykach bezcementowych stawu biodrowego = Experience in 
rehabilitation of patients after cement-free alloplastics of coxofemoral joint /  
Małgorzata Różańska, Halina Remijasz, Zygmunt Pawlik, Paweł Piątkowski, 
Robert Rokicki // „Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2000, nr (2), s. 102-110, il., tab. 
- Bbliogr. 22 poz., sum., Zsfg, rez.  
W latach 1992-1996 implantowano w klinice 72 protezy bezcementowe stawu 
biodrowego z powodu choroby zwyrodnieniowej. W analizowanym materiale 
uwzględniano jedynie protezy ABG zastosowane u 55 chorych. Okres 
obserwacji wynosił 3 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej 
Harrisa. Autorzy omawiają wypracowany przez zespół kliniki program 
usprawnienia leczniczego w protezoplastyce bezcementowej. Przedstawione 
wyniki wskazują na przydatność skali Harrisa. Możliwość wcześniejszego 
nauczenia prawidłowego chodu i wcześniejszego obciążania kończyny daje 
korzystny efekt w rehabilitacji chorych i ich powrotu do warunków domowych 
oraz do zawodu. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

18. Rycerski, Wiesław : Ocena wpływu leczenia polem magnetycznym na wyniki 
usprawniania chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawów biodrowych = 
The estimation of the influence of magnetic field treatment on the results of 
efficiency in patients after the surgery of cox joints endoprosthesis / Wiesław 
Rycerski, Zofia Walisko-Nycz // „Postępy Rehabilitacjii”. – T. 22 (2008), nr (4), 
s. 19-22, tab. - Bibliogr. 37 poz., sum.  
Wstęp: Systematycznie rośnie liczba chorych, którzy z powodu zmian 
zwyrodnieniowych w stawach biodrowych poddawani są leczeniu 
operacyjnemu - endoprotezoplastyce stawu. Po leczeniu operacyjnym 
konieczna jest rehabilitacja. Jednym z czynników wykorzystywanych w 
procesie rehabilitacji jest terapia polem magnetycznym. Materiał i metody: W 
pracy prospektywnej, randomizowanej, z zastosowaniem zasady podwójnie 
ślepej próby, autorzy analizowali wpływ terapii polem magnetycznym na wyniki 
szpitalnej rehabilitacji 899 chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego. Pomiary obejmowały wydłużenie dystansu chodu w czasie 



sześciu minut (6MWT) oraz pomiar sprawności wykonany przy pomocy 
Wskaźnika WOMAC. Podstawą procesu leczenia była kinezyterapia 
wspomagana zabiegami fizykoterapeutycznymi oraz w razie potrzeby 
farmakoterapia. Czas trwania rehabilitacji wynosił 21 dni. Wnioski: 
Zastosowanie magnetoterapii i magnetostymulacji w programie kompleksowej 
rehabilitacji chorych po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego nie ma 
istotnego wpływu na przyrost dystansu chodu. Zastosowanie 
magnetostymulacji (zwłaszcza typ pola generowany przez urządzenie Viofor 
JPS) jako jednego ze składników kompleksowej rehabilitacji chorych po 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego poprawia wyniki rehabilitacji 
mierzone wskaźnikiem WOMAC. Różnica może wynikać z wpływu pola 
magnetycznego na samopoczucie chorego i poziom odczuwanego bólu. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

19. Sielski, Łukasz : Porównanie wyników leczenia u pacjentów po 
endoprotezoplastyce stawu biodrowego rehabilitowanych w warunkach 
szpitalnych i ambulatoryjnie : praca doktorska / Łukasz Sielski, Wojciech 
Hagner (promot.).; Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera, Wydział Lekarski w Bydgoszczy. – [B.m.] : [B.w.], 2007. - 
[3], 110 k. : il., tab., bibliogr. 152 poz. 

 

20. Siwek, Wiesław : Rehabilitacja po protezoplastyce rewizyjnej stawu 
biodrowego z wykorzystaniem rozdrobnionych przeszczepów kości = 
Rehabilitation following revision hip arthroplasty using morselized bone grafts / 
Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski // „Ortopedia Traumatologia 
Rehabilitacja”. – T. 3 (2001), nr (1), s. 71-74, il. - Bibliogr. 13 poz., sum.  
Protezoplastyka jest od ponad 25 lat powszechnie uznanym sposobem 
leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego. Często obserwuje się 
obluzowanie protezy biodra, któremu towarzyszą ubytki kości w miejscu 
obejmującym protezę. Stanowi to wskazanie do ponownego zabiegu 
operacyjnego. Autorzy przedstawiają własny sposób usprawniania po 
operacjach realloplastyki stawu biodrowego z wykorzystaniem rozdrobnionych 
przeszczepów kości zamrożonej. Postępowanie w takich przypadkach 
powinno być wysoce zindywidualizowane, konieczne jest wczesne 
kontrolowane obciążenie kończyny operowanej w łóżku. Autorzy podkreślają 
konieczność zmniejszenia przykurczu zgięciowego stawu. Pełne obciążanie 
kończyny proponują, w zależności od rozległości rekonstruowanych ubytków 
kości, między 4 i 6 miesiącem od operacji. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

21. Siwek, Wiesław : Usprawnianie po realloplastyce stawu biodrowego z 
wykorzystaniem rozdrobnionych przeszczepów kości zamrożonej = 
Rehabilitation after realloplasty of the hip using fragmented grafts of frozen 
bone / Wiesław Siwek, Krzysztof Kwiatkowski // „Postępy Rehabilitacjii”. – T. 
13 (1999), nr (3), s. 101-110, il. - Bibliogr. 11 poz., sum.  
Protezoplastyka jest od 20 lat powszechnie uznanym sposobem postępowania 
w leczeniu zwyrodnieniowych zmian stawu biodrowego. Coraz częściej 
obserwuje się obluzowanie protezy biodra, któremu towarzyszą ubytki kości w 
rejonie obejmującym protezę, co stanowi wskazanie do realloplastyki. Autorzy 



przedstawiają w pracy własny sposób usprawniania po operacjach 
realloplastyki stawu biodrowego z wykorzystaniem rozdrobnionych 
przeszczepów kości zamrożonej. Postępowanie w takich przypadkach 
powinno być wysoce zindywidualizowane, pełne obciążanie kończyny 
operowanej nie powinno następować przed upływem 6 miesięcy po operacji, 
chory powinien przebywać w łóżku przez kilka tygodni oraz posługiwać się 
kulami. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

22. Srokowski, Grzegorz : Ocena jakościowa chodu oraz badanie funkcji biodra 
pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego = Qualitative estimation of walking and the function of the hip joint 
in the patients qualified to the intervention of alloplastyk / Grzegorz Srokowski, 
Irena Bułatowicz, Urszula Kaźmierczak, Robert Tyma, Agnieszka 
Radzimińska, Katarzyna Strojek, Anna Srokowska // ”Nowiny Lekarskie”. – T. 
79 (2010), nr (3), s. 183-190, il., tab. - Bibliogr. 7 poz., sum.  
Wstęp. W ostatnich dziesięcioleciach wzrosła liczba cierpiących z powodu 
coxarthrozy, a choroba zyskała określenie cywilizacyjnej. Występujące w 
przebiegu choroby zmiany prowadzą do ograniczenia ruchomości stawu oraz 
zwiększenia dolegliwości bólowych. Konsekwencją tych zmian jest zaburzenie 
stereotypu chodu. Cel. Celem badania była ocena chodu i badanie 
funkcjonalne pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki 
biodra. Materiał i metoda. Badanie oceny jakościowej chodu oraz funkcji stawu 
biodrowego, na grupie 15 pacjentów zakwalifikowanych do leczenia metodą 
endoprotezoplastyki, zostały wykonane na Oddziale Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy. 
Czynności badawcze polegały na jakościowej ocenie chodu u chorych na 
podstawie materiału DVD, ocena funkcji biodra za pomocą skali Harrisa, 
pomiary zakresu ruchów i siły mięśniowej oraz pomiar natężenia bólu z 
pomocą wzrokowo-analogowej skali VAS. Wyniki. Na podstawie jakościowej 
analizy lokomocji zaobserwowano u badanych szereg zaburzeń chodu 
mających swoje podłoże w chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych. 
Pomiary ruchomości chorego stawu wykazały duże ograniczenia, także wyniki 
skali Harrisa potwierdziły obniżoną funkcjonalność stawu. Wnioski. 
Standardowe badanie funkcjonalne pacjenta z coxarthrozą, skierowanego na 
leczenie zabiegowe metodą endoprotezo plastyki należy każdorazowo 
poszerzyć o ocenę chodu. Do zaburzeń lokomocji chorego dochodzi 
najczęściej w fazie podporu oraz początkowej fazie przeniesienia. Należy to 
uwzględnić przy planowaniu rehabilitacji po zabiegu operacyjnym. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

23. Stano, Aneta : Wpływ wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej pacjentów po 
alloplastykach stawu biodrowego na ich sprawność ruchową =  Influence of 
early post-operative rehabilitation on motor fitness in patients after hip joint 
alloplastyk / Aneta Stano, Andrzej Żytkowski, Krzysztof Frąszczak // 
„Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2008, nr (4), s. 432-441, il., tab. - Bibliogr. 22 
poz., sum.  
Wstęp: Celem pracy było badanie wpływu wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej 
pacjentów po alloplastykach stawu biodrowego, na ich sprawność ruchową. 
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 30 chorych w przedziale wiekowym 
51-82 lata, którym wszczepiono endoprotezę stawu biodrowego lub 



bezcementową. Wyniki: Analiza materiału klinicznego wykazała, iż 76,7 proc. 
pacjentów przed zabiegiem alloplastyki stawu biodrowego odczuwało silny ból. 
Natomiast u 33 proc. stwierdzono znaczne ograniczenie zakresu ruchomości; 
56 proc. chorych poruszało się tylko w obrębie własnego mieszkania, a 73 
proc. istotnie utykało z powodu różnicy długości kończyn dolnych. Po 
wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego i przeprowadzeniu wczesnej 
rehabilitacji pooperacyjnej u 90 proc. pacjentów ból ustąpił całkowicie, a 
zakres ruchomości zwiększył się średnio ok. 1,5 razy; 65 proc. badanych 
pokonywało znacznie większy dystans niż dotychczas. Wnioski: Wczesna 
rehabilitacja pooperacyjna wydaje się mieć korzystny wpływ na sprawność 
ruchową pacjentów po alloplastykach stawu biodrowego. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

24. Szwaczko, Anna : Ocena wybranych wskaźników klinicznych i bioimpedancji 
tkankowej u chorych poddanych wczesnej rehabilitacji po całkowitych 
endoprotezoplastykach stawu biodrowego : praca doktorska / Anna Szwaczko, 
Krystian Żołyński (promot.).; Uniwersytet Medyczny Wydział Wojskowo-
Lekarski w Łodzi. – [B.m.] : [B.w.], 2012. - [3], 153, [10] k. : il., tab. - Bibliogr. 
168 poz., sum. 

25. Szydłak, Dorota : Efekty usprawniania osób po endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego = Results of rehabilitation after total hip replacement / Dorota 
Szydłak, Damian Kusz, Piotr Wojciechowski, Małgorzata Gędłek, Joanna 
Witkoś, Iwona Gęgotek // „Annales Academiae Medicae Silesiensis”. – T. 62 
(2008), nr (3/4), s. 66-74, tab. - Bibliogr. 24 poz., sum. 
Wstęp: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, poprzez upośledzenie 
jego czynności, w znacznej mierze wpływa, nie tylko na ogólną sprawność 
chorego, ale również na jakość jego życia. Celem pracy było porównanie i 
weryfikacja stanu czynnościowego i komfortu życia pacjentów przed i po 
endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Materiał i metody: Ostatnio stan 
funkcjonalny 30 chorych na podstawie pomiarów obwodów, zakresu 
ruchomości oraz siły mięśniowej w obrębie kończyn dolnych. Natomiast 
komfort życia tychże pacjentów określono na podstawie kwestionariuszy 
Oswestry. Wyniki: Przed zabiegiem stwierdzono wyraźny ubytek siły 
mięśniowej i ruchomości w obrębie kończyn dolnych. Najważniejsze 
ograniczenie ruchomości kończyny operowanej dotyczyło ruchów w 
płaszczyźnie strzałkowej (zgięcie) oraz czołowej (odwodzenie i przywodzenie). 
Analizując z kolei w/w parametry po zabiegu operacyjnym i usprawnieniu, 
zauważono istotny wzrost wszystkich ocenianych wartości. Badania wykazały 
również przyrost siły mięśniowej wszystkich badanych grup mięśniowych. 
Natomiast średni indywidualny procentowy ubytek jakości życia przed 
zabiegiem wynosił 71,8 proc., a 6 tygodni po zabiegu i podjętej rehabilitacji - 
32,2 proc. Wnioski: Przeprowadzone leczenie i usprawnianie wpłynęło na 
poprawę ocenianych parametrów czynnościowych. Poprawie uległa również 
jakość życia badanych osób. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

26. Szypuła, Jan : Wyniki wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej stawów biodrowych 
= Results of early post-operative rehabilitation of hip joints / Jan Szypuła, 
Marta Żukowska, Marek Gojło  // „Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2010, nr (2), s. 
287-294, il. - Bibliogr. 9 poz., sum. 



Choroba zwyrodnieniowa dotyczy często stawu biodrowego. Charakteryzuje 
się silnym bólem stawu, osłabieniem kończyny, zmniejszeniem ruchomości w 
stawie. Wymiana stawu biodrowego jest często jedynym skutecznym 
leczeniem choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego w przypadku, gdy 
leczenie zachowawcze nie skutkuje, a staw biodrowy charakteryzuje się 
znacznymi zniekształceniami uniemożliwiającymi samodzielne 
funkcjonowanie. Celem pracy była ocena zmiany natężenia bólu, zakresu 
ruchomości w stawie oraz ocena funkcjonalności pacjenta związanej z 
jakością życia przed leczeniem operacyjnym endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego po operacji oraz 7 dni po zastosowaniu rehabilitacji. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

27. Wilk, Magdalena : Indywidualizacja procesu rehabilitacji u osób w wieku 
podeszłym po artroplastyce biodra - studium dwóch przypadków = 
Individualization of the rehabilitation after hip arthroplasty in the elderly 
patients - two case studiem / Magdalena Wilk // „Studia Medyczne”. – T. 10 
(2008), s. 43-46, tab. - Bibliogr. 7 poz., sum.  
Główną przyczyną dolegliwości bólowych i hipokinezji u osób starszych są 
występujące zmiany patologiczne w układzie narządu ruchu. Dominuje tutaj 
choroba zwyrodnieniowa stawów, która jest chorobą cywilizacyjną. Z kolei 
artroplastyka z użyciem endoprotezy, będąca leczeniem z wyboru u osób 
starszych, niesie spore ryzyko wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, jak 
również związanych z akinezją. Bardzo ważne jest więc, aby odpowiednio 
zindywidualizowany program usprawniania został wdrożony już przed 
zabiegiem operacyjnym, a po artroplastyce odpowiednio zintensyfikowany 
pozwolił nie tylko na zapobieżenie powikłaniom, ale również na odzyskanie 
samodzielności pacjenta w lokomocji i w wykonywaniu czynności życia 
codziennego. W pracy przedstawiono program postępowania 
rehabilitacyjnego wdrożony w Krakowskim Centrum Rehabilitacji u dwóch 
pacjentów w wieku 91 i 95 lat, którym z powodu zmian zwyrodnieniowych 
założono endoprotezy całkowite stawów biodrowych. W obu przedstawionych 
przypadkach uzyskano bardzo dobre wyniki leczenia. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

28. Wilk, Magdalena : Ocena zmian zakresu ruchów w stawie biodrowym u 
pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi przed i po artroplastyce przy użyciu 
endoprotezy totalnej = Evaluating changes in the range of movement in the 
hip joint in patients with degenerative changes, before and after total hip 
replacement / Magdalena Wilk, Bogusław Frańczuk // „Ortopedia 
Traumatologia Rehabilitacja”. – T. 6 (2004), nr (3), s. 342-349, il., tab. - 
Bibliogr. 11 poz., sum.  
Wstęp. W ostatnich latach obserwuje się rosnącą liczbę pacjentów po 
artroplastyce biodra przy użyciu endoprotezy. Do takich zabiegów 
operacyjnych kwalifikowani są przede wszystkim pacjenci, u których doszło do 
powstania zmian zwyrodnieniowych w obrębie stawu uniemożliwiających lub 
znacznie ograniczających samodzielne poruszanie się oraz samoobsługę i 
powodujących silne dolegliwości bólowe. Artroplastyka poprzez zniesienie 
dolegliwość bólowych i zwiększenie zakresu ruchu w stawie pozwala na 
intensyfikację ćwiczeń, a tym samym zwiększenie sprawności fizycznej. 
Materiał i metoda. Badana populacja pacjentów (98 osób) składała się z 
dwóch grup. W pierwszej grupie w ciągu pierwszych 7 dni po zabiegu 



operacyjnym zastosowano, oprócz ćwiczeń izometrycznych, oddechowych i 
czynnych, ciągły ruch bierny (CPM). W drugiej grupie zastosowano 
standardowe postępowanie usprawniające. Badania zakresu ruchów w stawie 
biodrowym za pomocą inklinometru cyfrowego przeprowadzono przed 
operacją oraz podczas leczenia rehabilitacyjnego po artroplastyce biodra w 3., 
7. i 11. dobie od operacji oraz po 1, 3 i 6 miesiącach. Wyniki. Porównanie 
zakresów ruchów biernych przed i po artroplastyce wykazało większe wartości 
w grupie 1 CPM. Występowały one już od 3 doby, a były największe w 7. i 10. 
dobie po operacji. Natomiast zakres ruchów badany po 6 miesiącach był w 
obu grupach podobny. Wnioski. Ciągły ruch bierny (CPM) stosowany we 
wczesnym okresie rehabilitacji istotnie przyśpiesza czas osiągnięć 
maksymalnych zakresów ruchu w operowanym stawie i, zdecydowanie 
uwalniając od dolegliwości bólowych, poprawia komfort prowadzonych 
ćwiczeń oraz w sposób istotny wpływa na skrócenie czasu hospitalizacji. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

29. Wójcik, Beata : Porównanie efektów klasycznego usprawniania pacjentów po 
aloplastyce stawu biodrowego we wczesnym okresie pooperacyjnym z 
dodatkowym zastosowaniem techniki rozluźniania powięziowego = A 
comparison of effectiveness of fascial relaxation and classic model of patients 
rehabilitation after hip joint endoprosthetics / Beata Wójcik, Mirosław 
Jabłoński, Edyta Gębala, Małgorzata Drelich // „Ortopedia Traumatologia 
Rehabilitacja”. – T. 14 (2012), nr (2), s. 161-178, tab. - Bibliogr. 21 poz. - Tekst 
równol. w jęz. ang. 
Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa stawów prowadzi do czynnościowej 
niewydolności układu ruchu. Celem pracy była ocena skuteczności metody 
powięziowego rozluźniania, poprzez porównanie z klasycznym tokiem 
usprawniania fizjoterapeutycznego, przeprowadzonego u pacjentów 
poddanych aloplastyce stawu biodrowego, w oparciu o analizę zakresu 
ruchomości, obecności dolegliwości bólowych oraz jakości życia. Materiał i 
metoda. Badaniem objęto 35 kobiet, zakwalifikowanych do zabiegu aloplastyki 
stawu biodrowego. Grupę porównawczą stanowiło 10 pacjentek w wieku od 47 
do 77 lat, usprawnianych klasycznym procesem kinezyterapeutycznym. Grupa 
badana liczyła 25 kobiet w wieku od 45 do 75 lat, u których oprócz 
standardowych ćwiczeń. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

30. Wójcik, Beata : The effectiveness of thromboprophylaxis after the total hip 
replacement = Skuteczność profilaktyki przeciwzakrzepowej po 
endoprotezoplastyce stawu biodrowego / Beata Wójcik, Edyta Gębala, Anna 
Drelich-Zbroja, Mirosław Jabłoński // „Zdrowie Publiczne”. – T. 122 (2012), nr 
(3), s. 292-297, il., tab. - Bibliogr. 29 poz., streszcz. 
Wstęp. Staw biodrowy często ulega zmianom zwyrodnieniowym, które 
znacznie ograniczają jego czynność i zmniejszają ogólną sprawność fizyczną 
chorego. Obecnie najczęstszym sposobem leczenia zaawansowanych zmian 
zwyrodnieniowych stawu biodrowego jest jego wymiana na sztuczny. Niestety 
zabieg i okres okołooperacyjny sprzyja powstawaniu żylnych zmian 
zakrzepowych. W Polsce rocznie na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową 
zapada ok. 80-100 tys. osób, w jednej trzeciej pod postacią zatorowości 
płucnej, a w dwóch trzecich "czystej" choroby zakrzepowej żył. Zastosowanie 
skutecznej profilaktyki tego groźnego powikłania zależy od znajomości 



klinicznych czynników ryzyka stwierdzonych podczas wywiadu 
przeprowadzonego indywidualnie z każdym pacjentem. Cel. Celem pracy była 
ocena sprawności przepływu krwi w kończynach dolnych osób poddanych 
systematycznym ćwiczeniom przeciwzakrzepowym oraz standardowemu 
tokowi usprawniania leczniczego po wszczepieniu endoprotezy stawu 
biodrowego. Materiał i metody. Oceny stanu funkcjonalnego naczyń żylnych u 
36 kobiet i 24 mężczyzn dokonano na podstawie badania 
ultrasonograficznego i pomiaru obwodu kończyn dolnych na poziomie stawu 
skokowego oraz goleni. Wyniki. W wyniku przeprowadzonej analizy 
statystycznej stwierdzono, że po zabiegu prędkość maksymalna-skurczowa 
uległa istotnej poprawie jak również istotnie statystycznie poprawiła się 
prędkość minimalna. Wnioski. Badania wykazały korzystny wpływ wczesnego 
wprowadzenia ćwiczeń przeciwzakrzepowych i leczenia fizjoterapeutycznego 
na przepływ krwi w żyłach kończyn dolnych. 
Czytelnia Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

31. Wrzosek, Zdzisława : Analiza błędów popełnianych we wczesnym okresie 
reedukacji chodu po endoprotezoplastyce stawu biodrowego = Analysis of 
mistakes made in early gait reeducation after the implantation of a hip 
endoprosthesis / Zdzisław Wrzosek, Grzegorz Konieczny, Krzysztof Sutkowski 
// „Fizjoterapia Polska”. – T. 5 (2005), nr (3), s. 339-342, tab. - Bibliogr. 11 
poz., sum.  
Wstęp. Zastąpienie źle działającego stawu biodrowego stawem sztucznym 
stało się zasadą współczesnego leczenia zmian zwyrodnieniowych. Po 
zabiegu implantacji totalnej endoprotezy stawu biodrowego występuje zwykle 
wczesna pionizacja i intensywna nauka chodzenia w nowych warunkach - 
reedukacja chodu. Na podstawie materiału badawczego obejmującego ponad 
600 pacjentów Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM we 
Wrocławiu, autorzy podejmują próbę określenia najczęstszych przyczyn 
utrudniających proces reedukacji chodu. Celem pracy jest określenie błędów 
popełnianych przez pacjentów po totalnej alloplastyce stawu biodrowego we 
wczesnym okresie pooperacyjnym. Materiał i metody. Pacjenci po wczesnej 
pionizacji rozpoczynali reedukację chodu pod opieką fizjoterapeuty. Proces 
nauki chodu podlegał rejestracji wideo z pozycji od przodu, od tyłu i z boku - 
strony kończyny operowanej. Po analizie zarejestrowanego materiału wideo i 
uwzględnieniu uwag fizjoterapeuty prowadzącego reedukację chodu, 
określono ostatecznie błędy popełniane przez pacjenta. Wyniki. Do 
najczęstszych problemów napotykanych w procesie reedukacji chodu należą: 
rotacja zewnętrzna kończyny po zabiegu, lęk przed kontaktem z podłożem 
kończyny po zabiegu, przyjmowanie pochylonej sylwetki ciała, nieprawidłowe 
przemieszczanie kul i kończyny, niewielkie zaangażowanie zginaczy stawu 
biodrowego. Wnioski. Wczesne określenie wszystkich błędów w nauce 
chodzenia u pacjenta po implantowanej totalnej endoprotezie. 
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32. Wrzosek, Zdzisława : Analiza zmian w postępowaniu usprawniającym 
pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu biodrowego 
leczonych metodą alloplastyki na przestrzeni ostatnich 25 lat = The analysis of 
changes in rehabilitation of patients with degenerative deformities of the hip 
joint treated with alloplasty in recent 25 years // Zdzisław Wrzosek, Grzegorz 
Konieczny // „Kwartalnik Ortopedyczny”. – 2010, nr (2), s. 279-286, il., tab. - 
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Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające są zespołem zmian chorobowych 
dotyczących każdej grupy wiekowej, obojga płci i mogą mieć charakter 
pierwotny lub wtórny. W zależności od stopnia zaawansowania, patologia ta 
może być leczona zachowawczo z zastosowaniem fizjoterapii i farmakoterapii 
lub operacyjnie w przypadku zaawansowania tych zmian. Postępowanie 
zachowawcze ma na celu łagodzenie następstw towarzyszących przebiegowi 
choroby. Wśród sposobów leczenia operacyjnego na szczególną uwagę 
zasługuje alloplastyka. Ten sposób leczenia od czasu jego wprowadzenia 
przeszedł liczne modyfikacje obejmujące m.in. rodzaje stosowanych 
endoprotez, czy dostępów operacyjnych. Wprowadzane zmiany wymuszały 
również modyfikację w postępowaniu usprawniającym. Zmiany te obejmowały 
głównie profilaktykę powikłań pooperacyjnych, wczesnej pionizacji, lokomocji 
oraz edukacji pacjenta. Autorzy przedstawiają analizę zmian w postępowaniu 
usprawniającym w okresie hospitalizacji pacjentów ze zmianami 
zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawu biodrowego leczonych metodą 
alloplastyki. 
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33. Zajt-Kwiatkowska, Jolanta : Wpływ endoprotezoplastyki na kinematykę chodu 
chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych : praca doktorska 
/ Jolanta Zajt-Kwiatkowska, Włodzimierz R. Erdmann (promot.).; Akademia 
Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego Zakład 
Antropomotorycznych Podstaw Zdrowia w Gdańsku, Akademia Medyczna 
Katedra Rehabilitacji w Gdańsku. – [B.m.] : [B.w.], 2004. - [3], 128 k. : il., tab. - 
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34. Zuterek, Joanna : Wpływ wczesnej rehabilitacji okołooperacyjnej na 
sprawność ruchową chorych po cementowych alloplastykach stawu 
biodrowego = The influence of early rehabilitation on motor efficiency in 
patients after total hip replacement / Joanna Zuterek, Mariusz Zuterek, Andrzej 
Żytkowski, Krystian Żołyński // „Kwartalnik Ortopedyczny”. – T. 1 (2009), nr 
(1), s. 50-58, il., tab. - Bibliogr. 11 poz., sum. 
Celem pracy jest określenie funkcji kończyny dolnej po zabiegu cementowej 
alloplastyki stawu biodrowego w oparciu o kilkakrotne badania ortopedyczne 
oraz o skalę ocen czynnościowych Harrisa i Merle D'Aubigine'a w modyfikacji 
Postela. Ponadto podjęto analizę kosztów ekonomicznych wynikających ze 
skrócenia pobytu w oddziale ortopedii i rehabilitacji. Materiał kliniczny 
stanowiła grupa 40 chorych, w wieku od 54 do 85 lat (średnio 68 lat). Wśród 
nich było 29 kobiet i 11 mężczyzn. Chorzy pomiędzy 5 a 7 dobą od operacji 
byli przekazywani z Kliniki Ortopedii do dalszego usprawniania w Klinicznym 
Oddziale Rehabilitacji Pourazowej, gdzie pozostawali przez kolejnych co 
najmniej 21 dni. Po 4 tygodniach pobytu w szpitalu chorzy w zdecydowanej 
większości wykazywali bardzo dobre wyniki czynnościowe oraz byli 
zadowoleni z wyników leczenia. Koszty zaproponowanego postępowania 
operacyjno-rehabilitacyjnego okazały się tańsze o 25 proc. w porównaniu z 
tradycyjnym modelem leczenia. 
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