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NASZE MOTTO

Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, 

ale żadne lekarstwo nie jest w stanie 

zastąpić ruchu. 
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NASZA MOTYWACJA

 Chcemy promować aktywność fizyczną na każdym etapie leczenia choroby
nowotworowej.

 Wiemy, że odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne mogą złagodzić
niepożądane skutki leczenia, a nawet skrócić czas powrotu do zdrowia.

 Aktywność fizyczna pomaga zachować sprawność fizyczną podczas
długotrwałego procesu leczenia choroby nowotworowej.

 Odpowiednia dawka aktywności fizycznej POMAGA, A NIE SZKODZI!!!

 Walczymy z błędnym, stereotypowym przekonaniem o szkodliwości
wysiłku fizycznego w chorobie nowotworowej.

 Aktywność fizyczna to nieodłączny element zdrowego stylu życia zarówno
w zdrowiu jak i w chorobie.

http://www.strefaangielskiego.pl
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 Proponowane tematy badawcze

1. Ocena stanu psychofizycznego dzieci oraz osób

dorosłych leczonych z powodu nowotworów

złośliwych

2. Ocena skuteczności rehabilitacji dzieci oraz

osób dorosłych leczonych z powodu

nowotworów złośliwych.

3. Wpływ relaksacyjnej sesji ćwiczeń dzieci i ich

rodziców na zdrowie psychiczne i stan

emocjonalny podczas choroby nowotworowej.

4. Program ćwiczeń oporowych a poprawa

parametrów wydolnościowych i

morfologicznych dzieci leczonych w „Przylądku

Nadziei”, będących w trakcie terapii

przeciwnowotworowej.

5. Sprawność fizyczna i jakość życia dzieci

biorących udział w Onkoigrzyskach.

http://zwierciadlo.pl/parenting/edukacja-dziecko/edukacja-dzieci-razem-czy-osobno
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METODY BADAWCZE

 kwestionariusze (ocena jakości
życia, poziomu aktywności
fizycznej),

 testy sprawności fizycznej.

Aparatura badawcza:

 dynamometr,

 goniometr.
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 Planowane projekty badawcze z udziałem studentów

Okres realizacji Temat projektu
Nazwa zadania 

(jeśli dotyczy)

10.2018 - …
Program ćwiczeń oporowych i ogólnousprawniających dla dzieci leczonych 

onkologicznie we Wrocławskim Przylądku Nadziei

Opracowanie systemu rehabilitacji dzieci leczonych z powodu 

nowotworów złośliwych. Poprawa wydolności i sprawności dzieci. 

https://naratunek.orghttp://zdrowie.dziennik.pl https://kobieta.onet.pl
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 Osiągnięcia naukowe studentów

KONFERENCJE od 2013r.

Nazwiska prelegenta/ów Nazwa konferencji Temat wystąpienia Miejscowość, data

Kowaluk A, Woźniewski M.

X Międzynarodowe Dni 

Fizjoterapii „Jakość i 

styl życia w świetle 

nowoczesnej 

rehabilitacji”

Aktywność fizyczna, a jakość życia dzieci leczonych z powodu 

nowotworów złośliwych.

Wrocław, 23-25.11.2017
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Walka w chorobie nowotworowej to walka 
długa i mozolna. 

Chcemy pomóc w wygraniu tej walki i 
zapewnić wielu dzieciom dobry start w 

dorosłość !!!

A dorosłym dobrą jakość życia!!! 

Nie wolno się bać, strach zabija duszę.
Strach to mała śmierć, a wielkie unicestwienie.

Stawię mu czoło.

(Frank Herbert)


