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Streszczenie: Artykuł przedstawia genezę i działalność Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki. 

Abstract: The article presents the history of the Polish Association of Hand Therapy and its activities.
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 W latach 1980. przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii utworzono Sekcję Tera-
peutów Ręki, jednakże nigdy wcześniej nie utworzono samodzielnego towarzystwa 
dedykowanego tej specjalizacji2. Aby zrzeszyć specjalistów terapii ręki, 9 listopada 
2019 roku z inicjatywy dr n. med. Marty Jokiel zostało założone Polskie Towarzy-
stwo Terapii Ręki. Podczas pierwszego spotkania została ona wybrana głównym 
prezesem tego towarzystwa. Funkcję prezesa elekta objęła dr n. med. Ewa Bręboro-
wicz, a sekretarza dr hab. Aleksandra Królikowska, natomiast skarbnikiem została 
mgr Aleksandra Bartkowiak. W skład zarządu weszli także doktorzy nauk o kulturze 
fizycznej (dalej: dr n. kf.), Jakub Szczechowicz oraz Marcin Syrko. W trakcie spotka-

 1 Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Ka-
rola Marcinkowskiego w Poznaniu, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. W. Degi w Poznaniu ul. 28 
Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, adres do korespondencji: ale.bartkowiak@gmail.com
 2 <http://sekcjahistoryczna.fizjoterapia.org.pl/pieniazek-marek/>, dostęp: 06.10.2021.
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nia podjęto uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego dr n. kf. Maciejowi Jarudze 
i prof. dr hab. Markowi Pieniążkowi, którzy w sposób znaczący przyczynili się do roz-
woju terapii ręki w Polsce. Na członków komisji rewizyjnej wybrano mgr Magdalenę 
Kolasińską oraz mgr Mateusza Kuźniecowa3. 

 Członkami założycielami, którzy również brali udział w tym wydarzeniu, byli: 
mgr Magdalena Kolasińska, lek. med. Marta Lęcznar-Piotrowska, mgr Anna Wacho-
wiak, mgr Mateusz Kuźniecow i mgr Kamil Rulak4. 
 Za główny cel Towarzystwa uznano edukację fizjoterapeutów, terapeutów zajęcio-
wych i studentów w zakresie terapii ręki poprzez organizowanie szkoleń i konferen-
cji oraz propagowanie tej dziedziny w Polsce. Ponadto Towarzystwo pragnie szerzyć 

 3 Informacja o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego KRS /011982/20/359. Zbiory autorek; 
Sprawozdanie ze spotkania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki z dnia 09.11.2020 r., 
Zbiory autorek; <http://pttr.pl/>, dostęp: 07.09.2021.
 4 Sprawozdanie ze spotkania założycielskiego…; <http://pttr.pl/>, dostęp: 07.09.2021. 

Ryc. 1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki. Od lewej, w pierszym rzędzie: dr n. med. Ewa Bręboro-
wicz (Poznań), dr hab. Aleksandra Królikowska (Wrocław), dr n. med. Marta Jokiel (Poznań), mgr Aleksandra 
Bartkowiak  (Poz nań); w drugim rzędzie: dr n. kf. Jakub Szczechowicz (Kraków), dr n. kf. Marcin Syrko (Trzebnica),

prof. dr hab. Marek Pieniążek (Kraków)
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współpracę z polskimi towarzystwami medycznymi zajmującymi się problematyką 
prowadzenia (leczenia i rehabilitacji) pacjentów ze schorzeniami kończyn górnych 
oraz światowymi organizacjami zajmującymi się terapią ręki5.
 I Zjazd Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki odbył się 8 maja 2021 roku w Poznaniu. 
Gościem honorowym była przewodnicząca Międzynarodowej Federacji Towarzystw 
Terapii Ręki (International Federation of Societes for Hand Therapy – IFSHT) Nicola 
Goldsmith, która podczas zjazdu oficjalnie ogłosiła przyjęcie Towarzystwa do IFSHT. 
W trakcie zjazdu omówiono m.in. postępowanie terapeutyczne po leczeniu operacyj-
nym uszkodzenia ścięgien zginaczy, zespołu kanału nadgarstka i po transplantacji 

 5 Statut Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki. Zbiory autorek; <http://pttr.pl/>, dostęp: 
07.09.2021.

Ryc. 2. Członkowie założyciele PTTR. Od lewej, w pierwszym rzędzie: dr hab. Aleksandra Królikowska (Wro-
cław), mgr Magdalena Kolasińska (Warszawa), lek. med. Marta Lęcznar-Piotrowska (Kraków), dr n. med. Ewa 
Bręborowicz (Poznań); w drugim rzędzie: dr n. kf. Jakub Szczechowicz (Kraków), dr n. med. Marta Jokiel 
(Poznań), mgr Aleksandra Bartkowiak (Poznań), mgr Anna Wachowiak (Poznań), prof. dr hab. Marek Pieniążek 
(Kraków); w trzecim rzędzie: mgr Mateusz Kuźniecow (Wrocław), mgr Kamil Rulak (Gdańsk), dr n. kf. Marcin

Syrko (Trzebnica)
Zbiory autorek
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ręki. Ponadto przedstawiono metody specjalistyczne, tj. terapię lustrzaną oraz wyko-
rzystanie materiałów termoplastycznych. W wydarzeniu wzięło udział 61 osób6.
 Towarzystwo ściśle współpracuje również z Polskim Towarzystwem Chirurgii 
Ręki. 17 kwietnia 2021 roku podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki 
w Poznaniu i XIII Międzynarodowego Poznańskiego Kursu Chirurgii Kończyny Gór-
nej odbyła się pierwsza wspólna sesja naukowa obu towarzystw dotycząca współpra-
cy i komunikacji fizjoterapeuty z lekarzem. Podjęto dyskusję na temat konieczności 
wdrożenia rehabilitacji u dzieci z wadami wrodzonymi ręki i postępowania u pacjen-
tów z bólem nadgarstka. W trakcie spotkania członkowie Towarzystwa przeprowa-
dzili warsztat prezentujący praktyczne postępowanie w terapii ręki7.
 Pomimo, że Towarzystwo jest relatywnie nową formacją, zyskuje nowych człon-
ków z różnych profesji zainteresowanych terapią ręki.
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