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OBRAZOWANIE 
W ZAKRESIE STAWU 
SKOKOWEGO I KOŚCI 

STĘPU
 B AUTORZY:

Maciej Honkowicz, Daniel Knap

S
taw skokowy jest jednym z najbardziej 
obciążonych stawów u człowieka. Prze-
nosi on ciężar całego ciała, w związku 
z tym charakteryzuje się dużą podatno-

ścią na urazy. Uszkodzenia stawu skokowego prze-
ważnie dotyczą młodych ludzi uprawiających sport. 
Kontuzje stawu skokowego są bardzo częste w wielu 
dyscyplinach sportu (koszykówka, piłka nożna, siat-
kówka, lekkoatletyka). W rozpoznaniu urazów stawu 
skokowego decydujące znaczenie ma diagnostyka 
obrazowa, która pozwala ocenić miejsce urazu i jego 
zasięg. 

Anatomia stawu skokowego  
i kości stępu 

Staw skokowy charakteryzuje się bardzo skompli-
kowaną budową anatomiczną. Dzieli się go na staw 
skokowy górny i staw skokowy dolny. 

Staw skokowy górny (staw skokowo-goleniowy) 
jest stawem zawiasowym. Główkę stawową stanowi 

bloczek kości skokowej. Panewka stawowa tworzona 
jest przez powierzchnię stawową dolną kości pisz-
czelowej oraz powierzchnie stawowe obu kostek. 
W skład stawu skokowego wchodzi również torebka 
stawowa, która go otacza. Staw jest wzmacniany 
przez następujące więzadła: przyśrodkowe (trój-
graniaste), skokowo-strzałkowe przednie, skoko-
wo-strzałkowe tylne i piętowo-strzałkowe. W stawie 
skokowym górnym odbywają się ruchy zgięcia 
podeszwowego i grzbietowego. 

Staw skokowy dolny (staw skokowo-pię-
towo-łódkowy) łączy kość skokową z piętową 
i łódkowatą. Anatomicznie staw ten jest podzie-
lony na staw skokowy tylny (staw skokowo-piętowy) 
i staw skokowy przedni (staw skokowo-piętowo-
-łódkowy). Powierzchnie stawowe stawu skoko-
wego tylnego (stawu skokowo-piętowego) stanowią: 
powierzchnia stawowa piętowa tylna kości skoko-
wej oraz powierzchnia stawowa skokowa tylna kości 
piętowej. Staw ten jest otoczony torebką stawową, 
którą wzmacniają więzadła: skokowo-piętowe 
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tylne, skokowo-piętowe przednie, skokowo-piętowe 
przyśrodkowe, skokowo-piętowe boczne i skokowo-
-piętowe międzykostne (ryc. 10.2). Staw skokowy 
przedni powstaje z połączenia kości piętowej i łódko-
watej. Kość skokowa tworzy główkę stawową, nato-
miast panewka utworzona jest przez kości łódko-
watą, piętową i więzadło piętowo-łódkowate. Torebka 
stawowa jest wzmocniona trzema więzadłami: pięto-
wo-łódkowym podeszwowym, piętowo-łódkowym, 
skokowo-łódkowym. W stawie skokowym dolnym 
następuje zgięcie grzbietowe lub podeszwowe, przy-
wodzenie lub odwodzenie, odwracanie lub nawracanie.

Stęp składa się z siedmiu kości. Kość skokowa 
i kość piętowa tworzą tyłostopie, które oddzielone 
jest od części środkowej stopy stawem poprzecz-
nym stępu (Choparta). Część środkowa stopy 

zbudowana jest z kości łódkowatej, kości sześciennej 
i trzech kości klinowatych (przyśrodkowej, pośred-
niej i bocznej). Część środkowa stopy odgraniczona 
jest od przodostopia stawem stępowo-śródstopnym 
(Lisfranca). 

Kość piszczelowa leży przyśrodkowo od 
kości strzałkowej. Na końcu dalszym znajduje się 
powierzchnia stawowa dolna, która tworzy panewkę 
stawu skokowo-goleniowego. Bocznie na końcu 
dalszym znajduje się wcięcie strzałkowe. Przyśrod-
kowo kość strzałkowa przechodzi w kostkę przyśrod-
kową. Na stronie bocznej kostki przyśrodkowej znaj-
duje się powierzchnia stawowa. 

Kość strzałkowa leży bocznie od kości piszcze-
lowej. Koniec dalszy kości strzałkowej tworzy kostkę 
boczną, mającą powierzchnię stawową. 

Rycina 10.1. Prawidłowy obraz struktur kostnych stopy 
uzyskany w badaniu TK w rekonstrukcji 3D.

Rycina 10.2. Prawidłowy obraz aparatu więzadłowego 
przedziału tylnego stawu skokowego dolnego w badaniu MR 
w płaszczyźnie czołowej.
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Kość skokowa składa się z trzonu, szyjki 
i głowy. Głowa oddzielona jest od trzonu szyjką. 
Na powierzchni górnej trzonu jest bloczek, tworzący 
powierzchnię górną stawu skokowo-goleniowego. 
Po stronie bocznej kości występuje wyrostek 
boczny i powierzchnia kostkowa boczna. Po stronie 
przyśrodkowej występuje powierzchnia kostkowa 
przyśrodkowa. Od dołu kość skokowa ma powierzch-
nie stawowe piętowe: tylną, środkową i przednią, 
które łączą się stawowo z kością piętową. Głowa 
kości skokowej łączy się z kością łódkowatą. 

Kość piętowa to największa z kości stępu. 
Na jej górnej powierzchni występują powierzchnie 
stawowe skokowe, które łączą się stawowo z kością 
skokową. Tylna część kości piętowej tworzy guz 
piętowy, na którym znajdują się wyrostki boczny 
i przyśrodkowy. Od przodu kości piętowej występuje 

powierzchnia stawowa sześcienna. Przyśrodkowo 
znajduje się bruzda ścięgna zginacza długiego palu-
cha, a po stronie bocznej wyrostek strzałkowy. 

Kość łódkowata leży pomiędzy kością skokową 
a kośćmi klinowatymi. Przyśrodkowo znajduje się 
na niej guzowatość kości łódkowatej. Od przodu łączy 
się z trzema kośćmi klinowatymi, na powierzchni 
tylnej znajduje się powierzchnia stawowa dla kości 
piętowej. 

Kości klinowate występują w liczbie trzech, 
przyśrodkowa, pośrednia i boczna. Łączą się one 
z kośćmi śródstopia, kością łódkowatą i sześcienną. 

Kanał stępu tworzony jest przez elementy kostne 
i włókniste. Położony jest przyśrodkowo w stosunku 
do stawu skokowego, od tyłu ograniczony jest 
kostką przyśrodkową, a od przodu kością łódkowatą. 
Sklepienie kanału stępu tworzy troczek zginaczy.  

Rycina 10.3. Uszkodzenie torebki stawowej oraz części 
przedniej głębokiej i częściowo powierzchownej więzadła 
trójgraniastego widoczne w badaniu MR w płaszczyźnie 
poprzecznej.

Rycina 10.4. Pęknięcie torebki stawowej stawu skokowego 
widoczne w badaniu MR w płaszczyźnie strzałkowej.
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Od strony bocznej ograniczony jest przez kość 
skokową, a od strony przyśrodkowej przez troczek 
zginaczy, mięsień przywodziciel długi palucha i kość 
piętową. Zawartość kanału stanowi: nerw piszcze-
lowy tylny, tętnica i żyła piszczelowa tylna, ścięgno 
piszczelowe tylne, ścięgno zginacza długiego palców 
i palucha. 

Ścięgno Achillesa powstaje z połączenia ścię-
gna mięśnia brzuchatego łydki i ścięgna mięśnia 
podeszwowego, później zwęża się i grubieje. Przy-
czep końcowy znajduje się na tylnej powierzchni 
guza piętowego. Jest to najdłuższe (12–14 cm), 
najgrubsze i najmocniejsze ścięgno występujące 
u człowieka.

Złamania kości skokowej 

Złamanie kości skokowej jest drugim co 
do częstości złamaniem kości stępu, stanowi 0,5% 
wszystkich złamań. Najczęściej występuje u ludzi 
młodych (30–40 lat), trzy razy częściej u mężczyzn. 
Złamania kości skokowej spowodowane są głównie 
urazami wysokoenergetycznymi: upadek z wysokości 

czy wypadek komunikacyjny. W przypadku złama-
nia kości skokowej należy podejrzewać urazy innych 
struktur kostnych: kości piętowej czy kostki przyśrod-
kowej. Złamaniu może ulec trzon, głowa i szyjka kości 
skokowej. Najczęściej złamanie dotyczy szyjki kości 
skokowej (50% przypadków). Złamanie kości skoko-
wej z jej przemieszczeniem może spowodować 
podwichnięcie lub zwichnięcie stawu. W ostatnim 
czasie zwiększyła się liczba złamań wyrostka bocz-
nego kości skokowej. Uraz ten związany jest z upra-
wianiem sportów zimowych, głównie snowboardu 
(snowboarder ankle). 

Radiogramy stawu skokowo-goleniowego należy 
wykonać w następujących projekcjach: przednio-
-tylnej, bocznej, celowanej na widełki stawu skoko-
wo-goleniowego, natomiast zdjęcia RTG stopy 

a

b

Rycina 10.5 a, b. Zapalenie ścięgna Achillesa z jego wtórnym 
pogrubieniem (odrębne przypadki). Obrazy uzyskane 
w badaniu USG.

Rycina 10.6. Kostka dodatkowa kości strzałkowej 
konfliktująca z dolną powierzchnią głowy kości strzałkowej. 
Obraz uzyskany w badaniu MR w płaszczyźnie strzałkowej.
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w projekcjach: przednio-tylnej, bocznej i skośnej. 
Projekcja Canale’a umożliwia lepsze zobrazowa-
nie szyjki kości skokowej. W radiogramach można 
dostrzec liniowe, najczęściej pionowe pęknię-
cie kości. W przypadku złamania wyrostka bocz-
nego kości skokowej badanie RTG w 50% przypad-
ków może nie uwidocznić zmian patologicznych, 
wówczas pomocne jest wykonanie badania ultraso-
nograficznego lub rezonansem magnetycznym. 

Tomografia komputerowa jest badaniem obowiąz-
kowym w przypadku złamań kości skokowej. Pozwala 
ona ocenić zakres uszkodzeń powierzchni stawowej, 
które nie są widoczne na zdjęciach RTG. W przypadku 
złamań szyjki kości skokowej używa się klasyfikacji 
Hawkinsa w modyfikacji Canale’a, dzielącej złama-
nia na cztery grupy. 

Badanie ultrasonograficzne jest przydatne 
w przypadku diagnostyki złamania wyrostka bocz-
nego kości skokowej, które w klasycznym badaniu 
rentgenowskim jest niewidoczne. Wykonując USG, 
można stwierdzić nierówny obrys warstwy korowej 
części bocznej kości skokowej, brak urazów aparatu 
więzadłowego stawu skokowego oraz obecność 
wysięku w obrębie stawu. 

W rezonansie magnetycznym złamania widoczne 
są jako obszar hipointensywny w sekwencjach T1- 
i T2-zależnych, z towarzyszącymi mu zmianami 
obrzękowymi i krwotocznymi. W przypadku złama-
nia wyrostka bocznego kości skokowej badanie MR 
wykonane w przekrojach strzałkowych i czołowych 
może uwidocznić szczelinę złamania, która była 
niewidoczna w badaniu RTG.

Rycina 10.7. Złamanie kostki przyśrodkowej: a – obraz TK w płaszczyźnie czołowej; b – obraz RTG w projekcji przednio-tylnej.

a b
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Złamania kości piętowej stanowią 2% wszyst-
kich złamań i są najczęstszymi złamaniami w obrę-
bie kości stępu (około 60% przypadków). Urazy tego 
typu najczęściej dotyczą ludzi w wieku produk-
cyjnym (30–50 lat), pięć razy częściej występują 
u mężczyzn. W 5–9% przypadków złamania są 
obustronne. 

Złamania kości piętowej można podzielić 
na złamania wewnątrzstawowe i pozastawowe. 
Złamania wewnątrzstawowe stanowią 70% złamań 
tego typu i powstają głównie w wyniku upadków 
z wysokości (75% przypadków) lub wypadków komu-
nikacyjnych. Wiążą się z urazem kości i chrząstki 
stawowej. Złamania pozastawowe (30% złamań 
kości piętowej) powstają w wyniku działania sił skrę-
cania lub w wyniku oderwania fragmentu kostnego 
spowodowanego nadmiernym skurczem mięśni 

podudzia (mięśnia brzuchatego łydki i mięśnia 
płaszczkowatego). Objawami złamania kości pięto-
wej są: ból, obrzęk, krwiak, ograniczenie ruchomo-
ści i niezdolność do obciążania chorej stopy. Wraz ze 
złamaniem kości piętowej mogą współwystępować 
inne urazy szkieletu: złamanie kręgosłupa lędźwio-
wego, złamanie kości piszczelowej, złamanie kostek 
goleni, złamania w obrębie stopy. 

W przypadku podejrzenia złamania kości pięto-
wej początkowo wykonuje się zdjęcia RTG stopy 
i stawu skokowo-goleniowego (ryc. 10.10). Radio-
gramy wykonuje się w projekcjach: bocznej, celowa-
nej na staw skokowo-goleniowy, skośnej i grzbieto-
wo-podeszwowej. Uzupełnieniem tych projekcji jest 
wykonanie radiogramu w projekcji osiowej (Harrisa). 
Oprócz zdjęcia RTG stopy dotkniętej urazem należy 
wykonać radiogram porównawczy zdrowej stopy 
w projekcji bocznej i osiowej. W przypadku złamania 
kości piętowej na każdym zdjęciu RTG należy ocenić 
kąt Böhlera. Kąt ten ocenia kształt kości piętowej 
i prawidłowo wynosi on 25–40° stopni. W przypadku 
złamania kości piętowej kąt mniejszy od 20° świad-
czy o urazie. 

Tomografia komputerowa jest badaniem z wyboru 
w przypadku złamania kości piętowej, ponieważ lepiej 
obrazuje struktury kostne i stawowe niż RTG. Bada-
nie wykonuje się w płaszczyźnie czołowej (ryc. 10.11).

Rycina 10.8. Pourazowa martwica kości skokowej ze 
współistniejącym sąsiadującym obrzękiem. Obraz uzyskany 
w badaniu MR w płaszczyźnie czołowej.

Rycina 10.9. Stan po przebytej pourazowej martwicy kości 
skokowej. Wolny fragment kostny konfliktuje z zatoką stępu. 
Obraz uzyskany w badaniu TK w płaszczyźnie strzałkowej.



FIZJOTERAPIA W ORTOPEDII, KARDIOCHIRUGII I GERIATRII. WYBRANE ZAGADNIENIA
Obrazowanie w zakresie stawu skokowego i kości stępu

10
Złamania przeciążeniowe 
(przewlekłe) kości piętowej 

Złamania przeciążeniowe najczęściej spośród 
wszystkich kości stępu dotyczą kości piętowej. Ten 
typ urazu jest charakterystyczny dla ludzi starszych 
i spowodowany jest głównie osteoporozą, reumatoidal-
nym zapaleniem stawów lub chorobą Pageta. Często 
na złamania przewlekłe cierpią również sportowcy. 
Objawy złamania przeciążeniowego pojawiają się 
po upływie pewnego czasu od urazu (około 10–14 dni). 

Złamanie tego typu można wykryć badaniem 
RTG. Złamanie przeciążeniowe kości piętowej 
najczęściej dotyczy jej tylnej części. W badaniu RTG 
można uwidocznić pasmo sklerotyczne o przebiegu 
prostopadłym do beleczek kostnych i równoległym 
w stosunku do tylnej krawędzi kości piętowej. W sytu-
acji gdy istnieje podejrzenie urazu, a wynik badania 
RTG jest prawidłowy, zaleca się wówczas badania 
rezonansem magnetycznym lub scyntygrafię. 

W przypadku przewlekłych obciążeń docho-
dzi do przebudowy tkanki kostnej (reakcja obciąże-
niowa), towarzyszy jest obrzęk i zmiany krwotoczne. 

a

b

Rycina 10.10. Stan po złamaniu kości piętowej i jego zespoleniu. 
Różne projekcje. Obrazy uzyskane w badaniu RTG: a – w projekcji 
bocznej; b – w projekcji celowanej na kość piętową.

Rycina 10.11. Obraz uzyskany w badaniu TK stopy 
w projekcji strzałkowej pokazujący pourazowego tłuszczaka 
w płaszczyźnie strzałkowej.
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W badaniu rezonansem magnetycznym intensyw-
ność sygnału szpiku kostnego ulega zmniejszeniu 
w sekwencji T1-zależnej i zwiększeniu w sekwencji 
T2-zależnej. W przypadku złamania przeciążenio-
wego widoczna jest linia złamania, która jest hipoin-
tensywna. Wygojone złamania z przeciążenia charak-
teryzują się obecnością pogrubiałej warstwy korowej 
kości. 

Złamania kości łódkowatej 

Złamanie kości łódkowatej stanowi około 62% 
złamań kości śródstopia. Złamania awulsyjne grzbie-
towe są najczęstszym złamaniem kości łódkowatej 
i stanowią 47% złamań. Złamania trzonu kości łódko-
watej występują rzadziej (29%), jednak są to urazy 
znacznie cięższe niż inne typy złamań. Najrzadziej 
urazom tego typu ulega guzowatość kości łódkowa-
tej (24% przypadków). W badaniu fizykalnym można 
stwierdzić ból, obrzęk, obecność krwiaka i ogranicze-
nie przywodzenia stopy. 

W przypadku podejrzenia złamania kości łódko-
watej należy wykonać zdjęcia RTG stopy w projek-
cjach: przednio-tylnej, bocznej i skośnej. W przypadku 
złamań awulsyjnych fragment kostny może być 
widoczny tylko w jednej płaszczyźnie, z tego powodu 
istnieje możliwość nierozpoznania złamania. W obra-
zach radiologicznych można dostrzec linię złamania, 
zwykle prostopadłą do osi długiej kości łódkowatej. 

Tomografia komputerowa umożliwia uwidocznie-
nie zmian, które są niewidoczne w badaniu RTG. 

Złamania przeciążeniowe kości 
łódkowatej 

Złamania przeciążeniowe kości łódkowatej są 
rzadkie, najczęściej występują u sportowców (koszy-
karze, piłkarze, lekkoatleci). Ból pojawia się w trakcie 
intensywnego wysiłku.

Radiogramy należy wykonać w projekcjach: 
przednio-tylnej, bocznej i skośnej. W badaniu RTG 

istnieje duże prawdopodobieństwo nieuzyska-
nia poprawnej diagnozy, z tego powodu w przy-
padku złamania przeciążeniowego pomocna może 
być scyntygrafia (wzmożony wychwyt znacznika). 
Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny są 

Rycina 10.13. Stan po zrośnięciu złamania kości łódkowatej. 
Obraz uzyskany w badaniu TK w rekonstrukcji 3D.

Rycina 10.14. Plamista martwica kości na tle przewlekłego 
unieruchomienia stopy.  W  badaniu zauważalne jest również 
podwichnięcie ku górze kości łódkowatej w  stawie  skokowo-
łódkowym. Obraz uzyskany w badaniu TK w rekonstrukcji MPR 
w płaszczyźnie strzałkowej.
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metodami, które mogą potwierdzić obecność złama-
nia (ryc. 10.13, 10.14).

Złamania kości sześciennej 

Złamania kości sześciennej występują dość 
rzadko. Powstają w wyniku silnego odwiedzenia 
przodostopia lub tyłostopia albo na skutek zmiaż-
dżenia śródstopia. Złamaniom kości sześciennej 
mogą towarzyszyć urazy kości stępu lub stawu 
skokowo-goleniowego. 

Ocena radiologiczna polega na wykonaniu zdjęć 
RTG w projekcji: przednio- -tylnej, bocznej i skośnej. 

Tomografia komputerowa jest zalecana w przy-
padku złamań wieloodłamowych i w przypadkach, 
w których zdjęcia RTG nie uwidoczniają zmian 
patologicznych. 

Złamania kości klinowatych 

Złamania kości klinowatych występują bardzo 
rzadko. Najczęściej towarzyszą im złamania kości 
sześciennej, łódkowatej i uszkodzenie stawu 
stępowo-śródstopnego (Lisfranca). Z trzech kości 

klinowatych najczęściej złamaniom ulega kość klino-
wata przyśrodkowa. 

Złamanie dalszej części kości 
piszczelowej – złamanie 
kolumnowe (złamanie typu pilon) 

Złamanie typu pilon (kolumnowe) jest rzad-
kim urazem, stanowi 5% złamań odcinka dystal-
nego kończyn dolnych. Spowodowane jest najczę-
ściej upadkami z wysokości lub wypadkami 
komunikacyjnymi. 

W celu oceny rozległości urazu należy wykonać 
zdjęcia RTG stawu skokowo-goleniowego w projek-
cjach: przednio-tylnej, bocznej, celowanej na widełki 
stawu skokowo-goleniowego. Cechą charaktery-
styczną tego złamania jest to, że jest wieloodłamowe 
i obejmuje staw piszczelowo-skokowy. Złamaniu 
kolumnowemu kości piszczelowej mogą towarzy-
szyć złamania kości strzałkowej i skokowej. 

Tomografia komputerowa pozwala lepiej zobrazo-
wać zakres złamania kości. 

Rezonans magnetyczny umożliwia ocenę aparatu 
więzadłowego.  

 A NA PODSTAWIE:

Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji 
(Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019 r.),

red. nauk.: Dominik Sieroń

ZOBACZ

https://pzwl.pl/Diagnostyka-obrazowa-w-fizjoterapii-i-rehabilitacji,37115906,p.html?utm_source=pzwl&utm_medium=ebook&utm_campaign=fizjoterapia_ebook_202110


FIZJOTERAPIA W ORTOPEDII, KARDIOCHIRUGII I GERIATRII. WYBRANE ZAGADNIENIA
Fizjoterapia wybranych schorzeń i urazów  stopy i stawu  skokowo-goleniowego

13

FIZJOTERAPIA WYBRANYCH 
SCHORZEŃ I URAZÓW  

STOPY I STAWU  
SKOKOWO-GOLENIOWEGO

 B AUTORZY:

Aneta Bac, Agnieszka Jankowicz-Szymańska, Henryk Liszka, Sabina Kaczor

Płaskostopie podłużne i nabyta 
stopa płasko-koślawa

Płaskostop ie  to  pato log ia  po lega-
jąca na obniżeniu wysklepienia podłuż-
nego lub/i poprzecznego stopy, powstająca 
na skutek niewydolności więzadeł. Dysfunk-
cja ta występuje dość często w populacji osób 
dorosłych, a jednym z jej objawów klinicznych 
mogą być dolegliwości bólowe. Nabyta stopa 
płasko-koślawa, oprócz obniżenia łuku podłuż-
nego stopy, charakteryzuje się również niepra-
widłowym ustawieniem tyłostopia, często 
połączonym z koślawością kolan. Należy jednak 
pamiętać, że obniżenie wysklepienia stopy 
i koślawość kości piętowej nie zawsze wystę-
pują równocześnie. Możliwe jest zdiagnozowa-
nie płaskostopia przy prawidłowym ustawieniu 
kości piętowej, ale także koślawość tyłosto-
pia przy prawidłowym, a nawet nadmiernym, 
wysklepieniu podłużnym stopy. Postępowa-
nie terapeutyczne powinno uwzględniać te 
różnice.

Postępowanie fizjoterapeutyczne

W leczeniu zachowawczym powyższych patologii 
nacisk kładzie się głównie na przywrócenie optymal-
nej długości i elastyczności mięśni oraz uzyskanie ich 
optymalnej siły, korekcję ustawienia stopy (nadmier-
nej pronacji, koślawego ustawienia tyłostopia, obni-
żonego wysklepienia stopy), zmniejszenia dolegli-
wości bólowych czy ewentualnego obrzęku, a także 
przywrócenie prawidłowej gry stawowej (mobilizacja 
kości łódkowatej, ślizgi kości piętowej), eliminowa-
nie kompensacji oraz przywrócenie prawidłowego 
wzorca chodu.

Korekcja wady

Do korekcji płaskostopia wykorzystuje się indywi-
dualnie dobrane wkładki. Posiadają one przeważnie 
peloty metatarsalne, kliny unoszące łuk przyśrod-
kowy stopy oraz korygujące ustawienie pięty. Korek-
cję można również uzyskać dzięki aplikacji taśmy 
sztywnej lub elastycznej na okolicę stopy lub stawu 
skokowo-goleniowego. Istnieje kilka technik oklejania 
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zalecanych w przypadku płaskostopia, wykorzystu-
jących sztywne taśmy (ich opis poniżej). W przy-
padku elastycznych taśm (kinesiology taping) istnieje 
dosyć duża dowolność i do tej pory nie wypraco-
wano konkretnego sposobu aplikacji. Do używa-
nych przez terapeutów technik aplikacji kinesiology 
taping należy wymienić techniki mięśniowe, korek-
cyjne i funkcjonalne. 

Przykłady technik oklejania

Technika 1. Low-dye
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem, stopa 

poza leżanką.
Oklejanie: terapeuta, utrzymując przodostopie 

i tyłostopie pacjenta w płaszczyźnie czołowej oraz 

pierwszy promień stopy w zgięciu, nakleja pierwszą 
taśmę na przyśrodkowej części stopy pod kostką 
przyśrodkową, wokół pięty, części bocznej stopy, 
aż do wysokości stawu śródstopno-paliczkowego. 
Następnie, na stronie podeszwowej nakleja od 2 do 4 
krótkich taśm na łuk przyśrodkowy stopy, zaczynając 
od bocznego brzegu stopy w kierunku jej przyśrod-
kowej części. Pierwsza z krótkich taśm jest nakle-
jana blisko głów kości śródstopia, następne nakleja 
się w taki sposób, aby na siebie zachodziły; ostatnia 
z nich powinna się kończyć tuż przy ścięgnie mięśnia 
piszczelowego przedniego, pięta pozostaje niezakle-
jona. Technikę kończy naklejenie taśmy na grzbieto-
wej powierzchni stopy, blisko głów kości śródstopia, 
w taki sposób, aby nie wpływała ona na ruch palców 
(ryc. 3.20). 

Rycina 3.20a–b. Technika oklejania Low-dye: a–f – kolejne etapy aplikacji plastra. Źródło: zbiory własne.

a b
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Rycina 3.20a–b. Technika oklejania Low-dye: a–f – kolejne etapy aplikacji plastra. Źródło: zbiory własne.

c

e

d

f
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Technika 2. Cross X
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem, stopa 

poza leżanką.
Oklejanie: terapeuta rozcina taśmę na połowę; 

otrzymaną taśmę nakleja na podeszwę stopy, zaczy-
nając od głowy I kości śródstopia, przechodząc przez 
środek podeszwy do bocznej części kości piętowej, 
dalej zawija taśmę wokół pięty i zakleja końcówkę 
taśmy na głowie V kości śródstopia. Kolejną taśmę 
nakleja w taki sam sposób, tak aby zachodziła ona 
na pierwszą taśmę. Następnie na stronie podeszwo-
wej nakleja od 2 do 4 krótkich taśm na łuk przyśrod-
kowy stopy, zaczynając od bocznego brzegu stopy 
i kierując się do przyśrodkowej jej części. Pierwsza 

z krótkich taśm jest naklejana blisko głów kości 
śródstopia, następne nakleja się w taki sposób, aby 
zachodziły na siebie; ostatnia z nich powinna się 
kończyć tuż przy ścięgnie mięśnia piszczelowego 
przedniego, pięta pozostaje niezaklejona. Terapeuta 
utrzymując przodostopie i tyłostopie w płaszczyź-
nie czołowej oraz pierwszy promień stopy w zgię-
ciu, nakleja ostatnią taśmę na przyśrodkowej części 
stopy pod kostką przyśrodkową, wokół pięty, części 
bocznej stopy, aż do wysokości stawu śródstopno-
-paliczkowego. Technikę kończy naklejenie taśmy 
na grzbietowej powierzchni stopy, blisko głów kości 
śródstopia, w taki sposób, aby nie wpływała ona 
na ruch palców (ryc. 3.21). 

Rycina 3.21. Technika oklejania Cross X: a–b – kolejne etapy aplikacji plastra. Źródło: zbiory własne.

a b
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Technika 3. Reverse 6
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, stopa poza 

leżanką w ułożeniu neutralnym.
Oklejanie: terapeuta nakleja taśmę, zaczynając 

od grzbietowo-bocznej powierzchni stopy, następnie 
przechodzi na podeszwę stopy, przez łuk przyśrodkowy 
(starając się naciągnąć taśmę, dzięki czemu zostaje 
uniesiony łuk przyśrodkowy). Końcówkę taśmy przykleja 
nad kostką boczną. W ten sam sposób przykleja dwie 
pozostałe taśmy dla wzmocnienia efektu (ryc. 3.22).

Technika 4. Navicular lift
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, stopa poza 

leżanką w ułożeniu neutralnym.
Oklejanie: terapeuta nakleja taśmę, zaczy-

nając od grzbietowo-przyśrodkowej powierzchni 

stawów śródstopno-stępowych na grzbiecie stopy, 
w kierunku bocznego brzegu stopy. Następnie zawija 
taśmę na podeszwę stopy, kończąc przyśrodkowo 
w okolicach ścięgna Achillesa. Podczas przechodze-
nia na podeszwę stopy wywiera się siłę supinującą 
na stopę, tak aby unieść łuk przyśrodkowy (ryc. 3.23). 

Rycina 3.22. Technika oklejania Reverse 6: a–b – kolejne etapy aplikacji taśmy. Źródło: zbiory własne.

a b

Rycina 3.23. Technika oklejania Navicular lift. Źródło: zbiory własne.
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Optymalna długość mięśni i ich 
elastyczność

W przypadku stwierdzenia skrócenia mięśni łydki 
(patrz: podrozdz. 2.1.4), który często obserwowany 
jest w przypadku stopy płasko-koślawej, zaleca się 
stretching mięśnia brzuchatego łydki oraz mięśnia 
płaszczkowatego. Pomocne wydają się również tech-
niki rolowania ww. mięśni oraz rozcięgna podeszwo-
wego. Terapia tkanek miękkich obejmuje pracę nad 
wydłużeniem tylnej i bocznej grupy mięśni podu-
dzia oraz likwidację sklejeń między sąsiadującymi 
mięśniami, w szczególności o działaniu antagoni-
stycznym. Miejscem szczególnie kluczowym dla 
terapii stopy płasko-koślawej jest punkt skrzyżowania 
ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego ze ścięgnem 
Achillesa. Powstanie tam ewentualnych ograniczeń 
w przesuwalności tkanek może wpływać na funkcję 
mięśnia piszczelowego tylnego. W przypadku stwier-
dzenia zapalenia ścięgna mięśnia piszczelowego 
tylnego, w terapii wykorzystuje się również masaż 
poprzeczny ścięgna (ryc. 3.24). 

Optymalna siła mięśniowa

Wydolny mięsień piszczelowy tylny jest niezmier-
nie ważny dla utrzymania prawidłowego wyskle-
pienia stopy. Stąd też jego wzmacnianie stanowi 

jeden z głównych punktów strategii postępowania 
dla stopy płaskiej i płasko-koślawej. W przypadku 
dysfunkcji ścięgien zaleca się trening ekscentryczny. 
Przeważnie wykonuje się 3 serie danego ćwiczenia 
po 15 powtórzeń. Dla stopy płasko-koślawej, oprócz 
stymulacji mięśni zewnętrznych, kluczowa jest akty-
wacja podeszwowych krótkich mięśni stopy. Obecnie 
ćwiczenie tzw. krótkiej stopy wydaje się być najbar-
dziej efektywnym sposobem stymulacji tej grupy 
mięśniowej. Niemniej jednak w programach uspraw-
niania pojawią się ćwiczenia typu towel curls – zwija-
nie palcami ręcznika, szalika oraz marble pick up – 
podnoszenie palcami stóp niewielkich przedmiotów.

Rycina 3.24. Masaż poprzeczny ścięgna mięśnia 
piszczelowego tylnego. Źródło: zbiory własne.

Terapia tkanek miękkich obejmuje pracę nad wydłużeniem tylnej i bocznej grupy 
mięśni podudzia oraz likwidację sklejeń między sąsiadującymi mięśniami, w szczególności 

o działaniu antagonistycznym.
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Przykłady ćwiczeń

Ćwiczenie 1.  
Unoszenie pięt z modyfikacją (heel raises)

Pozycja wyjściowa: stanie obunóż na stop-
niu na palcach, piłka do tenisa między kostkami 
przyśrodkowymi (dla redukcji nadmiernej koślawo-
ści tyłostopia).

Wykonanie: powolne, płynne opuszczanie pięt 
poniżej poziomu stopnia (ryc. 3.25).

Ćwiczenie 2.  
Kontrola pronacji

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca, stopa 
ćwiczona oparta brzegiem bocznym o stopień.

Wykonanie: płynne opuszczanie brzegu 
przyśrodkowego stopy.

Mobilizacje stawów stopy

W celu poprawy biomechaniki oraz zmniejszenia 
dolegliwości bólowych stosowane są często zabiegi 
z zakresu terapii manualnej, a wśród nich m.in.: 
ɾ mobilizacje kości piętowej – mobilizacja trakcyjna, 

ślizgi kości piętowej (ryc. 3.26);

Rycina 3.25. Unoszenie pięt z modyfikacją: a – obunóż 
na podłożu, b – obunóż na stopniu. Źródło: zbiory własne.

a b

Rycina 3.26. Mobilizacja kości piętowej: a – trakcja, b – ślizg 
przyśrodkowy, c – ślizg boczny. Źródło: zbiory własne.
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ɾ manipulacja według Cyriaxa – pacjent w leżeniu 
tyłem; terapeuta umieszcza jedną dłoń na grzbie-
cie I kości śródstopia, drugą na podeszwowej 
stronie IV i V kości śródstopia; zaplata palce rąk 
i ustawia stopę pacjenta w lekkim zgięciu grzbie-
towym, a następnie dodaje ruch rotacji w kierunku 
brzegu bocznego stopy przez ruch wyprowa-
dzany z obręczy barkowej (ryc. 3.27).

Kompensacje

W przypadku jakiegokolwiek problemu doty-
czącego stopy zawsze należy poddać analizie pod 

kątem ustawienia i funkcji pozostałe stawy kończyn 
dolnych, miednicę i kręgosłup. Przeważnie w przy-
padku stopy płasko-koślawej obserwuje się ustawie-
nie uda w rotacji wewnętrznej oraz przywiedzeniu, 
koślawość kolan i zwiększoną rotację wewnętrzną 
piszczeli, co może wpływać na działanie mięśnia 
piszczelowego tylnego. Badania wykazują, że stopie 
o obniżonym wysklepieniu i nadmiernej prona-
cji towarzyszy przeważnie osłabienie rotatorów 
zewnętrznych i odwodzicieli stawu biodrowego, stąd 
też logiczne jest włączenie do programu uspraw-
niania ćwiczeń wzmacniających powyższe partie 
mięśniowe.

Przykłady ćwiczeń

Ćwiczenie 1. Mosty
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem, kończyny 

dolne ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, 
stopy oparte o podłoże (należy zwrócić uwagę 
na prawidłowe obciążenie stóp – trzy punkty 
podparcia).

Wykonanie: uniesienie bioder w górę (ryc. 3.28).
Uwagi:

ɾ Należy zwrócić uwagę na poprawność wykona-
nia ćwiczenia:
 » ustawienie miednicy – czy nie ma rota-

cji, czy jest prawidłowy wzorzec ruchowy 
podczas unoszenia bioder (zaznaczenie 
tyłopochylenia);

 » ustawienie kolan (powinny być w jednej linii 
z biodrami);

 » ustawienie stóp (w jednej linii ze stawami kola-
nowymi, trzy punkty podparcia).

ɾ Dla większej stymulacji odwodzicieli można zało-
żyć taśmę elastyczną na uda tak, aby pacjent 
musiał utrzymywać odwodzenie.

ɾ Wykonanie powyższego ćwiczenia z podporem 
na jednej stopie będzie skutkowało większą akty-
wacją mięśni w obrębie kończyn dolnych oraz 
mięśni brzucha.

Rycina 3.27. Manipulacja według Cyriaxa. Źródło: zbiory 
własne.
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Rycina 3.28a–e. Ćwiczenie most: a – wersja podstawowa, 
b – z uniesieniem jednej kończyny dolnej, c – z oporem 
taśmy elastycznej, d – obunóż z wykorzystaniem poduszki 
sensomotorycznej, e – jednonóż z wykorzystaniem poduszki 
sensomotorycznej. Źródło: zbiory własne.

a

c

e

b

d
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Ćwiczenie 2. Baletnica
Pozycja wyjściowa: stanie bokiem przy ścia-

nie (kończyna dolna dalsza od ściany będzie 
stymulowana).

Wykonanie: stopa oparta o ścianę brzegiem 
bocznym (kończyna dolna we wzorcu zgięcia, odwie-
dzenia i rotacji zewnętrznej), boczny brzeg ręki 
oparty o ścianę, kończyna górna dalsza od ściany 
ustawiona we wzorcu zgięcia, przywiedzenia i rota-
cji wewnętrznej; zadaniem pacjenta jest utrzymanie 
opisanej pozycji (ryc. 3.29). 

Ćwiczenie 3. Kontrola zgięcia grzbietowego
Pozycja wyjściowa: klęk jednonóż, kończyna 

ćwiczona z przodu, pacjent trzyma laskę gimna-
styczną prostopadle do podłoża przy głowie I kości 
śródstopia.

Wykonanie: zginanie kończyny dolnej w stawie 
kolanowym i skokowym, ze zwróceniem uwagi 
na prawidłowe wykonanie ruchu (biodro, kolano 
i stopa poruszają się w jednej osi; jeśli pacjent będzie 
kompensował deficyt zgięcia grzbietowego poprzez 
ewersję stopy, rotację wewnętrzną podudzia oraz 
koślawienie stawu kolanowego, jego kolano dotknie 
laski gimnastycznej) (ryc. 3.30).  

Rycina 3.29. Ćwiczenie baletnica. Źródło: zbiory własne.

a

b

Rycina 3.30a–b. Kontrola zgięcia grzbietowego: a – pozycja 
wyjściowa, b – wykonanie prawidłowe (widok z boku).  
Źródło: zbiory własne.
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Rycina 3.30ca–d. Kontrola zgięcia grzbietowego: c – wykonanie prawidłowe (widok z przodu), d – wykonanie nieprawidłowe 
(widok z przodu). Źródło: zbiory własne.
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ZABURZENIA RÓWNOWAGI 
W WYBRANYCH 
JEDNOSTKACH 

ORTOPEDYCZNYCH
 B AUTOR:

Anna Olczak

O
peracja endoprotezoplastyki stawów 
wykonywana jest w przypadkach 
czwartego, rzadko trzeciego stopnia 
zmian zwyrodnieniowych lub z wyboru, 

po urazach stawów oraz przynasadowych części 
kości. Zmiany zwyrodnieniowe w znacznym stop-
niu upośledzają sprawność pacjentów, powodują 
duże dolegliwości bólowe, zmiany w tkance kost-
nej, niszczenie w przebiegu choroby chrząstki 
stawowej oraz wywołują zmiany towarzyszące 
w tkankach miękkich (torebkach, więzadłach, 
mięśniach). Pacjenci często „upośledzają” narząd 
ruchu wskutek ograniczenia aktywności przed 
zabiegiem i po zabiegu operacyjnym. W pierw-
szym przypadku – ponieważ boli, w drugim – 
ponieważ są osłabieni, niepewni, mogą nadal 
odczuwać ból. Zaburzenie statyki ciała przed 
operacją ściśle współzależy od stopnia zmian 
zwyrodnieniowych, ale i nasilenie zmian zwyrod-
nieniowych najczęściej koreluje ze stopniem 
zaburzenia statyki ciała. Zmiany zwyrodnie-
niowe to „objaw” przeciążenia narządu ruchu 
nieprzystosowanego do aplikowanych obciążeń: 

czy to statycznych, czy dynamicznych. Bada-
jąc pacjentów we wczesnym okresie zmian 
w stawach, dostrzegamy nieprawidłowości głów-
nie w równowadze napięć i sił mięśni tonicznych 
i fazowych. Według V. Jandy, wszystkie mięśnie 
możemy podzielić na trzy grupy: toniczne, fazowe 
i mieszane. U człowieka nie występują w czystej 
postaci mięśnie toniczne (posturalne) bądź 
fazowe (ruchowe), ale ze względu na swoją struk-
turę i funkcję, określone grupy mięśni wykazują 
bardziej toniczny lub fazowy charakter działania. 
Mięśnie toniczne składają się głównie z włókien 
wolno reagujących. Męczą się wolno i szybko 
wypoczywają. W warunkach patologicznych 
obciążeń mają tendencję do skracania swojej 
długości, a z czasem do przykurczu. Mięśnie 
fazowe zbudowane są w przeważającej części 
z włókien szybko reagujących. Męczą się szyb-
ciej i wolniej wypoczywają. W przypadku dysfunk-
cji wykazują tendencję do osłabienia i zaników. 
Rozpoznawanie zaburzeń funkcji mięśni polega 
na ocenie długości mięśni tonicznych i siły mięśni 
fazowych (tab. 4.1). 
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Pomiędzy wymienionymi grupami mięśni musi 
być zachowana symetria napięć. Jeżeli tylko jeden 
z mięśni oddziałuje z siłą odmienną, nieprzystającą 
do pozostałych, powstaje zjawisko nierównowagi 
napięć, które bardzo przeciąża tkanki miękkie i stawy. 
W takiej sytuacji układ mięśniowy, zamiast być 
barierą bezpieczeństwa chroniącą przed przeciąże-
niami, sam może stać się przyczyną takich przecią-
żeń. Należy podkreślić fakt osiągania nierównowagi 
napięć i sił mięśni chociażby w wyniku prowadzo-
nego trybu życia (mało zróżnicowana aktywność 
lub brak aktywności, przewaga pozycji siedzącej). 
Zaburzenia statyki ciała wiążą się często z nawy-
kami ruchowymi, zmianą wzorców motorycznych. Są 
one wyrazem powiązań w układzie nerwowym oraz 

obrazem możliwości adaptacji i kompensacji naszego 
ciała. Biorąc pod uwagę, od czego zależy równowaga 
ciała człowieka w wybranych przypadkach ortope-
dycznych (endoprotezoplastyka stawów biodro-
wego i kolanowego), możemy przyjąć, wykluczając 
narząd wzroku i uszkodzenie narządu przedsionko-
wego, że stabilność ciała człowieka zostaje upośle-
dzona wskutek „uszkodzenia” (początkowo nieczyn-
ność, następnie okres operacyjny i pooperacyjny) 
mięśni, ścięgien, torebki stawowej, obszarów boga-
tych w receptory czucia głębokiego, czyli proprio-
receptory. Proprioreceptory zapoczątkowują odru-
chy regulujące napięcie mięśni poprzez pętlę gamma 
i dzięki temu biorą udział w utrzymaniu równowagi 
ciała. Operacja poprawia stan funkcjonalny pacjenta, 

Tabela 4.1. Podział mięśni o charakterze tonicznym i fazowym (wykonanie własne na podstawie [18, 19, 28])

Mięśnie toniczne Mięśnie fazowe

• mięsień prostownik grzbietu (część lędźwiowa i szyjna) • mięsień prostownik grzbietu (część piersiowa)

• mięsień czworoboczny grzbietu (część zstępująca) • miesień czworoboczny grzbietu (część po- przeczna i wstępująca)
• mięsień długi szyi
• mięsień długi głowy

• mięsień dźwigacz łopatki • mięśnie równoległoboczne
• mięsień zębaty przedni

• mięśnie pochyłe szyi
• mięsień mostkowo-obojczyko- wo-sutkowy

• mięśnie brzucha

• mięsień piersiowy większy (część mostkowa) • mięśnie pośladkowe: mały, średni i wielki

• mięśnie krótkie przywodziciele uda: mięsień grzebieniowy, mięsień 
przywodziciel krótki uda

• mięśnie przywodziciele długie uda: mięsień przywodziciel długi 
i wielki, mięsień smukły

• mięsień biodrowo-lędźwiowy • trzy obszerne głowy mięśnia czworogłowego uda: mięsień obszerny 
boczny, mięsień obszer- ny przyśrodkowy i mięsień obszerny pośredni

• mięsień czworoboczny lędźwi

• mięsień prosty uda • mięsień piszczelowy przedni

• mięsień krawiecki • mięsień łopatkowo-gnykowy

• mięsień gruszkowaty • mięsień tarczowo-gnykowy

• mięsień naprężacz powięzi szerokiej • mięśnie krótkie dłoni: mięsień odwodziciel krótki kciuka, zginacz 
krótki kciuka, mięsień przeciw- stawiacz kciuka, mięśnie kłębu palca 
małego

• mięśnie kulszowo-goleniowe • mięśnie krótkie stopy: mięsień prostownik krótki palców, mięsień 
prostownik krótki palucha, mięsień odwodziciel palucha, mięsień zginacz 
krótki palucha, mięsień zginacz krótki palca małego, mięsień zginacz 
krótki palców, mięsień czworoboczny podeszwy, mięśnie glistowate

• mięsień trójgłowy łydki

• mięśnie zginacze dłoni: mię-  sień zginacz promieniowy nadgarstka, 
mięsień dłoniowy długi, mięsień zginacz łokciowy nadgarstka, 
mięsień zginacz

• powierzchowny palców, mięsień zginacz głęboki palców
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oferując mu „nową strukturę” połączenia kostnego. 
Wyrównuje długości kończyn, poprawia rucho-
mość w operowanym stawie, ale kolejny raz wpływa 
na zmianę siły i równowagę napięć mięśni. Dlatego 
bardzo ważne jest jak najlepsze przygotowanie struk-
tury tkanek pacjenta przed planowaną operacją oraz 
uczestniczenie w programie rehabilitacji po operacji. 
Badanie funkcjonalne pacjenta oraz właściwie zasto-
sowanie fizjoterapii zapewnia poprawę stanu tkanki 
mięśniowej, co jest jednym z warunków zwiększenia 
odczuć proprioceptywnych oraz wpływu na stabil-
ność i mobilność ciała człowieka.

Pacjent po endoprotezoplastyce 
stawu biodrowego – 
charakterystyka funkcjonalna

Alloplastyka (endoprotezoplastyka) stawu biodro-
wego zaliczana jest do najważniejszych opera-
cji ortopedycznych. W zależności od wieku, badań 
i stanu klinicznego pacjenta lekarz ortopeda decyduje 
o rodzaju endoprotezy. W tym typie operacji rese-
kuje się zniszczoną głowę kości udowej wraz z szyjką. 
Endoproteza składa się z czterech elementów: 
trzpienia, panewki, głowy i wkładu panewkowego. 

Endoproteza przeznaczona dla niemal 
każdego rodzaju zmian zwyrodnieniowych 
stawu biodrowego

W przynasadowej endoprotezoplastyce 
trzpieniowej trzpień przynasadowy jest krótszy 
od klasycznego. Zastosowanie trzpienia mikropla-
stycznego wymaga dobrego stanu tkanki kostnej 
przy nasadzie bliższej kości udowej. Korzyścią tego 
rozwiązania jest mniejsza penetracja kanału szpiko-
wego i mniejszy zakres resekcji szyjki kości udowej 
(ryc. 4.1).

Endoprotezoplastyka cementowa, obecnie 
stosowana coraz rzadziej, przeznaczona jest dla osób 
ze złą jakością kości (zaawansowana osteoporoza).

Kapoplastyka powierzchniowa – endo-
protezoplastyka stawów biodrowych (ryc. 4.2). 
W tym typie operacji głowa i szyjka kości udowej nie 
ulegają resekcji. Zniszczone powierzchnie chorego 
stawu po minimalnej resekcji kostnej odtwarza się 
przy użyciu dwóch implantów pokrytych tytanem. 
Pozwala to zachować parametry fizyczno-mecha-
niczne stawu (wielkość panewki, głowy, szyjki, kątów: 
szyjkowo-trzonowego i antetorsji kości udowej). 
Miejsce oraz powierzchnia przenoszenia nacisku 

Rycina 4.1. Bezcementowa endoprotezoplastyka trzpieniowa 
stawu biodrowego (źródło: zbiory własne).

Rycina 4.2. Kapoplastyka powierzchniowa – 
endoprotezoplastyka stawu biodrowego (zdjęcie RTG 
udostępnione przez prezentowanego w rozdziale pacjenta).
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pozostają niezmienione. Przedni, międzymięśniowy 
dostęp operacyjny oszczędza mięśnie okalające 
staw biodrowy. Ryzyko zwichnięcia stawu po tego 
typu operacji jest znacznie mniejsze w porównaniu 
z metodą tradycyjną, a zakres ruchomości większy. 
Ponadto krótszy jest okres rehabilitacji. Warunkiem 
wykonania tego typu operacji jest dobry stan tkanki 
kostnej. Ten typ operacji umożliwia powrót nie tylko 
do zajęć codziennych, ale również do sportu.

Po operacji stawu biodrowego bardzo ważna 
jest ocena stopnia przykurczu zgięciowego stawu 
biodrowego (test Thomasa), rozróżnienie które 
z mięśni najbardziej ograniczają ruchomość 
w kierunku wyprostu (różnicujące testy Jandy) oraz 
ocena siły fazowych mięśni prostujących i odwodzą-
cych w stawie biodrowym. Ocena tonicznych mięśni: 
biodrowo-lędźwiowego, prostego uda oraz napręża-
cza powięzi szerokiej, pod względem norm długo-
ści mięśni (normą długości mięśnia jest taka jego 
długość, która umożliwia osiągnięcie normy zakresu 
ruchu w danym stawie), jest najczęściej dodat-
nia. W badaniu funkcjonalnym odkrywamy przy-
kurcz tych mięśni, natomiast ocena siły fazowych 
mięśni: pośladkowego wielkiego i pośladkowego 
średniego pokazuje spadek siły, zaniki mięśni wyni-
kające z zaburzenia równowagi napięć i sił w miarę 
postępu choroby zwyrodnieniowej i/lub z nieczynno-
ści po zabiegu operacyjnym. Badanie mięśni odpo-
wiedzialnych za zgięcie i wyprost w stawie biodro-
wym jest dużym uproszczeniem tematu, niemniej 
jednak bardzo istotnym z punktu widzenia tendencji, 
schematu zaburzania się, profilaktyki zmian zwyrod-
nieniowych i pooperacyjnej. Brak pełnego wypro-
stu w stawie biodrowym przekłada się na tenden-
cję do skracania długości zginaczy tego stawu. 
Bez możliwości pełnego wyprostu w stawie nie jest 
możliwy prawidłowy chód (faza pełnego podparcia 
i inne, gdy kończyna jest w zakroku). Ograniczony 
wyprost w stawie biodrowym, spowodowany skró-
ceniem mięśni zginających, nie sprzyja pracy nad siłą 
fazowych prostowników, natomiast łatwo dochodzi 

do przypierania głowy do panewki stawu, co jest 
czynnikiem destrukcyjnym, obciążającym w przy-
padku zmian zwyrodnieniowych, jak i endoprotezo-
plastyki stawu biodrowego. W podrozdziale poświę-
conym ćwiczeniom podaję kilka przykładów ćwiczeń 
równoważnych funkcjonalnych, których celem jest, 
w warunkach niestabilnego podłoża, wpływanie 
na poprawę struktury omawianych mięśni.

Pacjent po endoprotezoplastyce 
stawu kolanowego – 
charakterystyka funkcjonalna

Operacja wymiany stawu kolanowego polega 
na zastąpieniu stawu kolanowego protezą wyko-
naną z metalu i tworzyw sztucznych. Po przecięciu 
skóry na przedniej powierzchni kolana, najniżej poło-
żona (dalsza) część kości udowej oraz górna (bliższa) 
część kości piszczelowej zostają odcięte i zastąpione 
protezą zbudowaną z metalu (część mocowana 
do kości udowej) oraz z metalu i tworzywa (część 
zakładana na kość piszczelową). 

Dodatkowo zastąpiona lub pokryta sztucznym 
materiałem może zostać także tylna powierzchnia 
rzepki. Do stabilizacji stawu kolanowego wykorzy-
stywane są naturalne, istniejące więzadła stawowe. 
W przypadku zniszczenia więzadeł jest możliwość 
zastosowania konstrukcji zawierającej elementy 
stabilizujące, które za stępują niektóre z funkcji 
więzadeł naturalnych. Powrót do pracy następuje 
zwykle po 3 miesiącach, ale wiele osób, zwłasz-
cza wykonujących pracę siedzącą, wraca do pracy 
wcześniej. Prowadzenie pojazdów mechanicznych 
dozwolone jest zwykle po upływie 8 tygodni. Więk-
szość pacjentów w ciągu tygodnia lub dwóch od 
zabiegu jest w stanie pokonywać schody. Nie ozna-
cza to jednak, że każdy pacjent jest do wymienio-
nych aktywności równie gotowy. Badanie funkcjo-
nalne powinno oceniać ruchomość w stawie oraz 
normy długości mięśni tonicznych z grupy kulszo-
wo-goleniowej, mięśnia trójgłowego łydki, mięśnia 
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prostego uda oraz siłę mięśnia czworogłowego (trzy 
obszerne głowy). Mięsień czworogłowy jest najważ-
niejszym prostownikiem stawu kolanowego, pełni 
też istotną funkcję stabilizującą, gdy inne struktury 
stawu zawodzą. Jeżeli mięśnie tylnej grupy uda 
i goleni będą ograniczały wyprost, następstwem 
będzie utrudniona praca nad siłą mięśnia czwo-
rogłowego uda i nieprawidłowe obciążanie struk-
tur nie tylko stawu kolanowego, a w konsekwencji 
destrukcja. Zarówno w przypadku stawu biodrowego, 

jak i stawu kolanowego nie powinniśmy zapominać 
o badaniu pozostałych mięśni w łańcuchu powią-
zań czynnościowych. Budowa anatomiczna wska-
zuje np., że mięsień biodrowo-lędźwiowy to nie 
tylko najsilniejszy zginacz stawu biodrowego, ale 
i mięsień toniczny, który wpływa także na usta-
wienie lordozy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 
Pacjenci po operacjach endoprotezoplastyki stawów 
biodrowego czy kolanowego to często ludzie w wieku 
średnim i starsi, którym towarzyszą zespoły bólowe 
kręgosłupa o podłożu zmian inwolucyjnych i prze-
ciążeniowych. Należy pamiętać, że ciało człowieka 
ma złożoną budowę, a prowadzenie terapii ze zrozu-
mieniem patobiomechaniki stanowi klucz do terapii 
efektywnej.  

a

b

Rycina 4.3. a, b. Endoprotezoplastyka stawu kolanowego. 
Projekcja boczna i przednio-tylna (źródło: zbiory własne).
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TERAPIA ZAJĘCIOWA 
W DYSFUNKCJACH 
NARZĄDÓW RUCHU

 B AUTOR:

Paulina Aleksander-Szymanowicz

Wprowadzenie 

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu stanowią 
w Polsce prawie połowę wszystkich osób z niepeł-
nosprawnością. Pod pojęciem chory z dysfunk-
cją narządu ruchu kryje się osoba o ograniczo-
nej sprawności kończyn górnych, dolnych i/lub 
kręgosłupa, powstałej w wyniku zmian chorobo-
wych lub urazowych ośrodkowego układu nerwo-
wego bądź zmian w zakresie układu kostnego, 
mięśniowego lub nerwowego (obwodowego). 
Dysfunkcja określa ogólnie rodzaj zaburzeń czyn-
ności danego układu lub narządu. Dysfunkcje są 
wynikiem uszkodzeń i w przypadku narządu ruchu 
mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty, prowa-
dząc do dysfunkcji trwałych lub czasowych. Tera-
pia zajęciowa odgrywa istotną rolę w rehabilita-
cji pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu. Jej 
celem jest osiągnięcie maksymalnego poziomu 
funkcjonalnej zdolności pacjentów oraz optymal-
nej jakości życia. Proces terapii zajęciowej w przy-
padku pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu rozpo-
czyna się od diagnozy funkcjonalnej, odnoszącej 
się do aktywności życia codziennego (ADL – Acti-
vity of Daily Living), na podstawie której terapeuta 
zajęciowy przygotowuje krótki i długoterminowy 

plan terapii zajęciowej. Rozdział ten przedstawia 
wybrane zagadnienie związane z pracą terapeuty 
zaję-ciowego z pacjentem z dysfunkcją narządu 
ruchu pochodzenia neurologicznego, ortopedycz-
nego i reumatologicznego. 

Osoba z dysfunkcją narządu ruchu to osoba 
o ograniczonej sprawności kończyn górnych, 
dolnych lub kręgosłupa na skutek zmian choro-
bowych lub urazów ośrodkowego układu nerwo-
wego albo zmian w zakresie układu kostnego, 
mięśniowego lub nerwowego (obwodowego).

Metody i narzędzia oceny 
w dysfunkcjach narządów ruchu 

W ocenie pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu 
terapeuta zajęciowy może posłużyć się szeroką gamą 
różnego rodzaju testów, skal czy kwestionariuszy 
w zależności od tego, czego dotyczy problem. Poni-
żej przedstawiono wybrane, najbardziej popularne 
skale, kwestionariusze wykorzystywane w pracy 
terapeuty zajęciowego. 
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Podstawowe narzędzia oceny pacjenta 
z dysfunkcją narządu ruchu

Badanie zakresu ruchomości (ROM – Range 
of Motion) – polega na pomiarze czynnego (wywo-
łanego pracą mięśni osoby badanej) i biernego (wyni-
kającego z przyłożenia siły zewnętrznej) zakresu 
ruchu w stawie. Badanie to wykonywane jest zwykle 
za pomocą goniometru, którego oś obrotu przyło-
żona jest do osi bada-nego stawu, ramię nieruchome 
przebiega wzdłuż osi długiej bliższego elementu 
tworzącego staw, a ramię ruchome wzdłuż osi długiej 
dalszego elementu tworzącego staw. 

Pomiary liniowe długości – pomiar ten odbywa 
się za pomocą taśmy centymetrowej. Ma na celu 
pomiar długości kończyny, długości całkowitej 
(dotyczy całej koń-czyny), odcinkowej (wybra-
nego fragmentu kończyny), względnej (kończyna 
wraz ze stawem łączącym ją z odpowiednią obrę-
czą), bezwzględnej (kończyna z wyłączeniem stawu 
łączącego ją z daną obręczą). Pomiar powinien być 
zawsze wykonywany obustronnie. 

Pomiary obwodów kończyn – podobnie jak 
poprzedni, zwykle wykonywany jest za pomocą 
taśmy centymetrowej (krawieckiej), ma na celu 
ocenę przyrostów lub ubytków masy mięśniowej 
oraz ewentualnych wysięków w stawach. Pomiar ten 
także należy wykonywać obustronnie. 

Test mięśniowy Lovetta (skala Lovetta) – 
pięciostopniowa, najbardziej popularna metoda 

do oceny siły mięśniowej. Test ten oparty jest 
na badaniu ręcznym poszczególnych mięśni w odpo-
wiednich pozycjach i przy danym ruchu. 

Badanie ruchomości kręgosłupa (objaw Otta, 
objaw Schobera) – ma na celu ocenę ruchomości 
kręgosłupa w poszczególnych odcinkach (piersio-
wym, lędźwiowym). Za pomocą taśmy centyme-
trowej dokonuje się pomiaru odległości pomiędzy 
określonymi punktami anatomicznymi (w pozycji 
wyjściowej i w pozycji końcowej).

Wybrane narzędzia oceny czynności dnia 
codziennego (ADL) pacjenta z dysfunkcją 
narządu ruchu

Skala Barthel – jest to wskaźnik służący do oceny 
sprawności w zakresie czynności dnia codziennego 
(ADL). Pozwala na ocenę sposobu wykonania 10 
podstawowych czynności dnia codziennego, m.in. 
spożywania posiłków, korzystania z toalety, mycia, 
kąpieli itd. 

Pomiar Niezależności Funkcjonalnej (FIM – 
Functional Independent Measure) – jest zdecy-
dowanie dokładniejszą skalą oceny czynności dnia 
codziennego niż skala Barthel. Składa się z 18 czyn- 
ności dnia codziennego w zakresie samoobsługi, 
kontroli nad zwieraczami, porozumiewania się 
i świadomości społecznej. Skala oceny oparta jest 
o punktację od 1 (całkowita zależność) do 7 (całko-
wita niezależność). 

Dysfunkcja określa ogólnie rodzaj zaburzeń czynności danego układu lub narządu. 
Dysfunkcje są wynikiem uszkodzeń i w przypadku narządu ruchu mogą mieć charakter 

wrodzony lub nabyty, prowadząc do dysfunkcji trwałych lub czasowych. Terapia 
zajęciowa odgrywa istotną rolę w rehabilitacji pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu.
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Wskaźnik Funkcjonalny „Repty” – jest zmody-
fikowaną wersją skali FIM, w którym usunięto 3 pyta-
nia dotyczące świadomości społecznej oraz zmie-
niono nieco punktację. 

Wybrane narzędzia oceny kończyny 
górnej pacjenta reumatologicznego lub 
ortopedycznego

Manual Ability Measure (MAM) – jest podsta-
wowym narzędziem służącym do oceny funkcjonal-
ności kończyny górnej. Opiera się na ocenie wykona-
nia przykłado-wych czynności dnia codziennego (np. 
wiązanie sznurowadeł, wyżymanie ręcznika, krojenie 
mięsa na talerzu, jedzenie kanapki itd.) i przyzna-
nia tym czynnościom punktów w skali od 1 (niemoż-
liwe do wykonania) do 4 (łatwe do wykonania). 
MAM posiada dwie wersje: MAM 36 (w skład której 
wchodzi 36 czynności) oraz MAM 16 (składający się  
z 16 zadań). 

Badanie chwytu szczypcowego – ocenia funk-
cję mięśni glistowatych i między-kostnych. Polega 
na podniesieniu przez pacjenta małego przedmiotu, 
który jest trzymany między opuszkami kciuka i palca 
wskazującego. 

Badanie chwytu klucza – ocenia uszkodzenie 
nerwu promieniowego, polega na chwycie klucza 
kciukiem i bokiem palca wskazującego. 

Badanie chwytu zgrubnego – diagnozuje 
uszkodzenie nerwu pośrodkowego i łokciowego, 
polega na próbie wyciągnięcia przez terapeutę 
ołówka trzymanego przez badanego kciukiem i pozo-
stałymi palcami ręki. 

Badanie chwytu dłonią – ocenia nerw pośrod-
kowy i łokciowy poprzez zdolność ręki chorego 
do obejmowania i utrzymywania włożonej do niej 
małej piłeczki.

Wybrane narzędzia oceny pacjenta 
neurologicznego

Skala Ashwortha – służy do oceny stopnia nasi-
lenia spastyczności. Polega na wykonywaniu szyb-
kich ruchów biernych w poszczególnych stawach, 
ocenia się opór przeciwko tym ruchom. Oparta jest 
na czterech stopniach, gdzie 0 oznacza brak zwięk-
szonego napięcia mięśniowego, a 4 – kończynę unie-
ruchomioną w zgięciu lub w wyproście. 

Multiple Sclerosis Quality of Life Instru-
ment (MSQLI) – jest skalą służącą do oceny jakości 
życia i stanowi modyfikację kwestionariusza SF-36. 
Zawiera dodatkowo 18 pytań uwzględniających 
specyfikę stwardnienia rozsianego. 

Parkinson’s Disease Questionnaire 3 Item  
(PDQ-39)  –  kwest ionar iusz składa s ię 
z 39 pytań, dzięki którym ocenia następujące strefy 

Proces terapii zajęciowej w przypadku pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu 
rozpoczyna się od diagnozy funkcjonalnej, odnoszącej się do aktywności życia 

codziennego (ADL – Activity of Daily Living), na podstawie której terapeuta zajęciowy 
przygotowuje krótki i długoterminowy plan terapii zajęciowej.
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funkcjonowania: mobilność, ADL, stan emocjonalny, 
porozumiewanie się itd. 

Wybrane obszary interwencji 

Celem terapii zajęciowej według Amerykańskiego 
Towarzystwa Terapii Zajęciowej (AOTA – American 
Occupational Therapy Association) jest pomoc jedno-
stce w osiągnięciu zdrowia (well-being) i możliwo-
ści udziału w życiu poprzez zaangażowanie w jakąś 
aktywność. Terapeuci zajęciowi poprzez współpracę 
z pacjentem, jego rodziną i/lub opiekunami starają się, 
uwzględniając kontekst społeczny pacjenta, wspól-
nie ustalić, jakie zajęcia są dla pacjenta niezbędne 
i co najważniejsze – odpowiednie do jego stanu zdro-
wia. Wspólnie starają się wyznaczyć obszary inter-
wencji terapeutycznej, które w przypadku chorych 
z dysfunkcją narządu ruchu są bardzo obszerne, tak 
jak rozległy jest zakres chorób narządu ruchu. Główne 
wybrane obszary interwencji terapeutycznej u chorego 
z dysfunkcją narządu ruchu dotyczą problemów 
z czynnościami życia codziennego. Na obszar ten skła-
dają się podstawowe czynności dnia codziennego 
(BADL – Basic Activities of Daily Living), do których 
należą kąpiel (w wannie i pod prysznicem), ubieranie 
się, jedzenie, komunikacja, poruszanie się, czynności 
samoobsługowe (czesanie, higiena) czy korzystanie 
z toalety, oraz złożone czynności dnia codziennego 
(IADL – Instrumental Activities of Daily Living), 
takie jak samodzielne przygotowanie posiłków, samo-
dzielne wykonywanie lekkich prac domowych (sprzą-
tanie), samo-dzielne zażywanie leków, samodzielne 
zarządzanie swoimi finansami itd.

Na czynności dnia codziennego (ADL – Activities 
of Daily Living) składają się proste czynności dnia 
codziennego (BADL – Basic Activities of Daily 
Living) oraz złożone czynności dnia codziennego 
(IADL – Instrumental Activities of Daily Living).

Lokomocja 

Dla pacjentów borykających się z problemami 
narządu ruchu czynności dnia codziennego, dotych-
czas wykonywane samodzielnie, z czasem mogą 
stanowić duże wyzna-nie. Napotykane bariery 
architektoniczne, szczególnie we własnym miesz-
kaniu, przyczyniają się do coraz większych frustracji 
czy zniechęcenia chorego. Do największych barier 
architektonicznych należą zbyt wąskie drzwi, kory-
tarze, progi, schody, zbyt wysoko zamontowane 
szafki czy półki. Dlatego też jednym z celów inter-
wencji terapeutycznej u takiego pacjenta powinna 
stać się adaptacja jego najbliższego otoczenia, 
umożliwiająca mu w miarę samodzielne poruszanie 
się oraz wykonywanie czynności dnia codziennego. 
Podstawą dobrze wykonanej adaptacji jest zawsze 
indywidualne podejście do pacjenta, świadomość 
jego konkretnej potrzeby, a także wiedza na temat 
wymaganej przestrzeni potrzebnej do wykonywania 
czynności dnia codziennego (wielkość powierzchni 
manewrowej dla wózka, zakres ruchomości kończyn 
górnych, wysokość ciała pacjenta, czy łatwiej coś 
wykonać lewą czy prawą ręką itd.). Należy pamiętać 
także o tym, że przystosowanie najbliższego otocze-
nia do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu 
często wiąże się z potrzebą przebudowy pomiesz-
czeń, zainstalowaniem poręczy i/lub podjazdów oraz 
usunięciem ścianek działowych. Wszystko to powo-
duje, że koszty takiej adaptacji mogą być bardzo duże. 
Jednak terapeuta zajęciowy, korzystając ze swojej 
wiedzy i kreatywności, może za-proponować tańsze 
rozwiązania. Czasami wystarczy zmienić ustawienie 
starego mebla lub ułożenie artykułów spożywczych 
w szafce, tak aby osoba z niepełnosprawnością mogła 
korzystać z tych sprzętów samodzielnie. 

Higiena osobista 

Jednym z najbardziej oczywistych, a zarazem 
najbardziej pożądanym wyznacznikiem samodzielności 
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jest możliwość (umiejętność) dbania o higienę osobi-
stą. Zawiera się tutaj zarówno możliwość indywidu-
alnego korzystania z toalety, jak również swobod-
nego mycia twarzy, zębów czy brania kąpieli. Osoby 
z dysfunkcją narządu ruchu często mają duże 
problemy podczas samodzielnego funkcjonowania 
w łazience, co przyczynia się do naruszania intym-
ności pacjenta, prowadząc do zaburzeń postrzega-
nia samego siebie, stanów depresyjnych czy samo-
wykluczeń społecznych. Aby umożliwić pacjentowi 
samodzielne dbanie o higienę osobistą, terapeuta 
zajęciowy przede wszystkim dokonuje analizy najbar-
dziej problematycznych aktywności, a następ-
nie wykorzystuje trening poszczególnych czyn-
ności higienicznych, np. mycia zębów czy kąpieli 
pod prysznicem. W wielu przypadkach, aby umożli-
wić czy poprawić zdolność dbania o higienę osobi-
stą, wymagane będzie wykonanie adaptacji części 
lub całej łazienki (wymiana baterii łazienkowych, 
zamiana wanny na prysznic itd.) oraz wykorzysta-
nie drobnych elementów adaptacyjnych, takich jak 
np. pogrubiony trzonek do szczoteczki do zębów 

czy szczotki do włosów, gąbka osadzona na długiej 
rączce, nakładka na kran umożliwiająca łatwe odkrę-
cenie wody czy nakładka podwyższająca na sedes. 

Przygotowywanie posiłków 

Ten obszar interwencji terapeutycznej jest szcze-
gólnie istotny dla pacjentów mieszkających samot-
nie. Osoby takie nie mają często możliwości regu-
larnego proszenia o pomoc przy przygotowaniu 
jedzenia, co może powodować pogorszenie jakości 
spożywanych posiłków czy spadek regularności ich 
spożywania. Terapeuta zajęciowy umożliwia osobie 
z dysfunkcją narządu ruchu samodzielność w zakre-
sie przygotowania posiłku dzięki treningowi tej czyn-
ności (krojenie chleba, smarowanie kromki masłem), 
jak również dzięki zastosowaniu drobnych adapta-
cji ułatwiających wykonywanie czynności związa-
nych z jedzeniem (sztućce z pogrubionymi uchwy-
tami, nakładki na szklanki ułatwiające utrzymanie ich 
w ręce, talerze uniemożliwiające rozlanie ich zawar-
tości itp.). 
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FIZJOTERAPIA 
W KARDIOCHIRURGII

 B AUTORZY:

Grażyna Dąbrowska, Eliza Rudzińska, Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk

Fizjoterapia stanowi integralną składową rehabili-
tacji chorych operowanych na oddziałach kardio-
chirurgii z powodu:

ɾ zmian w naczyniach wieńcowych w przebiegu 
choroby niedokrwiennej serca (pomostowanie 
naczyń wieńcowych, CABG – coronary artery bypass 
grafting),

ɾ tętniaków serca lub tętniaków aorty,
ɾ wrodzonych i nabytych wad serca,
ɾ implantacji sztucznej zastawki serca,
ɾ innych anomalii i chorób mięśnia serca oraz dużych 

naczyń,
ɾ transplantacji serca i płuc.

W Polsce obowiązują „Rekomendacje w zakresie 
realizacji kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej”, 
które zaktualizował i opublikował w 2017 roku zespół 
ekspertów Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjo-
logii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
(PTK). Uwzględniono w nich szczegółowe zalecenia 
i modele rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicz-
nych. Współczesny rozwój diagnostyki medycznej, 
kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i farmako-
terapii wpłynął znacząco na postępowanie fizjotera-
peutyczne u pacjentów kwalifikowanych do zabiegów 
kardiochirurgicznych we wszystkich etapach lecze-
nia: szpitalnym (przed- i pooperacyjnym) oraz poszpi-
talnym (wczesnym i późnym). Podstawowe znaczenie 

w fizjoterapii chorych leczonych chirurgicznie z powodu 
chorób serca ma kinezyterapia. Zastosowanie różnych 
form odpowiednio dawkowanych i nadzorowanych 
ćwiczeń fizycznych u tych chorych powoduje: 
ɾ zwiększenie zdolności maksymalnego pochłania-

nia tlenu;
ɾ poprawę mechaniki oddychania;
ɾ zmniejszenie aktywności układu współczulnego, 

a zwiększenie przywspółczulnego; zwiększa się 
wówczas napięcie nerwu błędnego i wrażliwość 
baroreceptorów, a tym samym maleje ryzyko 
zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca;

ɾ zmniejszenie aktywności neurohormonalnej, 
która jest wyznacznikiem poprawy funkcji tłoczą-
cej serca;

ɾ zwiększenie rzutu serca;
ɾ korzystne zmiany morfologiczne i funkcjonalne 

mięśni szkieletowych;
ɾ poprawę wytrzymałości mięśniowej;
ɾ poprawę tolerancji wysiłkowej, ponieważ utrzymy-

wane jest wyższe pH tkanki mięśniowej i wolniej-
szy spadek zasobów fosfokreatyny na szczycie 
wysiłku, a także szybsza jego resynteza;

ɾ poprawę funkcji śródbłonka (indukuje wytwarza-
nie tlenku azotu);

ɾ zwiększenie pojemności rozkurczowej naczyń;
ɾ zwiększenie przepływu krwi w obrębie kończyn;
ɾ poprawę funkcjonalności i jakości życia.
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Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego kompleksowa rehabilitacja kardiolo-
giczna pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu 
chorób układu sercowo-naczyniowego obejmuje:
ɾ ocenę stanu klinicznego chorego;
ɾ optymalizację leczenia farmakologicznego;
ɾ optymalizację funkcji elektronicznych wszcze-

pialnych urządzeń terapeutycznych (stymula-
tor serca, kardiowerter-defibrylator, urządzenia 
wspomagające pracę komór);

ɾ kinezyterapię, uwzględniającą stopniowe i kontro-
lowane podejmowanie wysiłku fizycznego, 
dostosowanego do indywidualnych możliwości 
chorego;

ɾ rehabilitację psychospołeczną, mającą na celu 
nauczenie chorego radzenia sobie w streso-
rodnych stanach emocjonalnych, takich jak lęk, 
depresja, ból, oraz akceptacji ograniczeń wyni-
kających z następstw choroby;

ɾ diagnostykę i zwalczanie czynników ryzyka 
choroby niedokrwiennej serca;

ɾ modyfikację stylu życia;
ɾ edukację pacjentów i ich rodzin;
ɾ monitorowanie efektów kompleksowej rehabilita-

cji kardiologicznej.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna chorych 
leczonych chirurgicznie powinna być rozpoczynana 
jak najwcześniej i stosowana w sposób ciągły, wielo-
etapowo, z zasadami indywidualizacji i z uwzględnie-
niem każdorazowo stanu klinicznego chorego, przy 
jego zgodzie i akceptacji. 

Kwalifikację pacjentów do rehabilitacji w poszcze-
gólnych etapach leczenia przeprowadza lekarz 
kardiochirurg lub kardiolog na podstawie badania 
lekarskiego i wyników dodatkowych badań oceniają-
cych stan kliniczny pacjenta oraz stabilność choroby 
podstawowej i schorzeń współistniejących. 

Ponadto oceniana jest tolerancja wysiłku fizycz-
nego, a także uwzględnia się ryzyko zdarzeń serco-
wych oraz wskazania i przeciwwskazania do wysiłku. 

Rehabilitację pacjentów leczonych kardiochirur-
gicznie można podzielić na trzy etapy:
ɾ I etap – wczesną rehabilitację kardiochirurgiczną; 

w tym etapie wyróżnia się:
 » okres przedoperacyjny,
 » okres pooperacyjny (bezpośrednio po zabiegu);

ɾ II etap – kontynuację wczesnej rehabilitacji 
kardiochirurgicznej;

ɾ III etap – późną (odległą) rehabilitację kardio-
chirurgiczną, która jako prozdrowotny styl życia 
powinna trwać przez całe życie.

Etap I – wczesna rehabilitacja 
kardiochirurgiczna

Fizjoterapia w okresie przedoperacyjnym

Celami fizjoterapii w tym okresie są:
ɾ edukacja i psychoedukacja pacjenta (nawiązanie 

kontaktu z pacjentem, minimalizacja stresu opera-
cyjnego, instruktaż czynnościowy postępowania 
pooperacyjnego),

ɾ zapobieganie niekorzystnym skutkom hipokinezy,
ɾ zmniejszenie ryzyka powikłań zakrzepowo- 

-zatorowych oraz powikłań ze strony układu odde-
chowego (niedodma, zmiany zapalne w płucach),

ɾ nauka ćwiczeń stosowanych po zabiegu 
chirurgicznym,

ɾ nauka protekcji rany pooperacyjnej – autostabili-
zacja mostka,zwiększenie ruchomości klatki pier-
siowej oraz sprawności układu oddechowego jako 
przygotowanie do niekorzystnych warunków jego 
pracy bezpośrednio po zabiegu.

Ze względu na specyfikę choroby, leczenia opera-
cyjnego oraz następstw tego leczenia podstawowe 
znaczenie w przygotowaniu chorych do operacji 
serca ma kinezyterapia. Wynika to głównie z czyn-
nościowego charakteru zmian związanych z chorobą 
serca oraz następstw pooperacyjnych. Do metod 
fizjoterapii w okresie przedoperacyjnym należą:
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ɾ ćwiczenia oddechowe wszystkimi torami (przepono-
wym, dolnożebrowym, górnożebrowym),

ɾ nauka efektywnego kaszlu,
ɾ ćwiczenia nasilonego wdechu i wydechu (butelka 

z wodą, aparat typu Respirex),
ɾ ćwiczenia przeciwzakrzepowe,
ɾ ćwiczenia ogólnousprawniające o bardzo małej 

intensywności,
ɾ ćwiczenia rozciągające, zwiększające ruchomość 

klatki piersiowej,
ɾ ćwiczenia relaksacyjne.

Ważne jest również omówienie zasad pionizacji 
w okresie pooperacyjnym.

Fizjoterapia w okresie pooperacyjnym

Usprawnianie pacjenta we wczesnym okresie 
po zabiegu kardiochirurgicznym prowadzone jest pod 
ścisłą kontrolą, z monitorowaniem parametrów życio-
wych zgodnie z zaleceniami PTK, ale przede wszystkim 
według programu fizjoterapii dostosowanej indywidual-
nie do aktualnego stanu klinicznego, potrzeb i możliwo-
ści chorego. Cele fizjoterapii w okresie pooperacyjnym 
uwzględniają:
ɾ przeciwdziałanie powikłaniom zakrzepowo-zato-

rowym, oddechowym i innym;

ɾ przywrócenie i utrzymanie na określonym pozio-
mie wydolności ogólnej i wieńcowej oraz sprawności 
fizycznej chorych;

ɾ ukierunkowane działania psychoterapeutyczne 
i psychosocjalne (eliminacja bólu, lęku, stresu);

ɾ korekcję postawy ciała;
ɾ kontynuację rozpoczętej w okresie przedoperacyjnym 

edukacji pacjenta i rodziny;
ɾ wdrażanie zasad prewencji wtórnej (m.in. zwalczanie 

czynników ryzyka ChNS).

W tym okresie zasadnicze znaczenie ma również kine-
zyterapia, która wykazuje wysoką skuteczność w zapo-
bieganiu pooperacyjnym zaburzeniom czynnościowym 
oraz w przywracaniu sprawności psychofizycznej chorych 
po operacjach serca. Zgodnie z zaleceniami (tab. 9.1) fizjo-
terapia w okresie pooperacyjnym obejmuje:
ɾ wdechowo-relaksacyjną pozycję ułożeniową (ryc. 9.1);
ɾ fizjoterapię oddechową (ryc. 9.2);
ɾ higienę drzewa oskrzelowego;
ɾ ćwiczenia autostabilizacji mostka (ryc. 9.3, 9.4);
ɾ przeciwobrzękowe ułożenie kończyny, z której 

pobrano żyłę w celu poprawy odpływu żylnego (zob. 
ryc. 9.5 i 9.10);

ɾ ćwiczenia czynne dynamiczne, ogólnouspraw-
niające, relaksacyjne;

ɾ w razie potrzeby fizykoterapię.

Rycina 9.1. Pozycja wdechowo-relaksacyjna 
do ćwiczeń fizycznych w pierwszym okresie rehabilitacji 
kardiochirurgicznej.

Rycina 9.2. Ćwiczenia oporowanego wydechu z trenażerem 
oddechowym w pierwszym okresie rehabilitacji 
kardiochirurgicznej.
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Jedną z najważniejszych zasad fizjoterapii 
pooperacyjnej jest jej wczesne rozpoczęcie, nawet 
w dobie operacyjnej, nazywanej 0. Warunkami przy-
stąpienia do kinezyterapii po zabiegu kardiochi-
rurgicznym w tej dobie są: uzyskanie zgody leka-
rza anestezjologa oraz kardiochirurga, odzyskanie 
przez pacjenta przytomności po operacji i jego 
stabilny stan krążeniowo-oddechowy, rozintubo-
wanie chorego. 

Do modelu A2, trwającego 5–7 dni, kwalifikowani 
są pacjenci o niepowikłanym okresie pooperacyjnym, 
z niskim ryzykiem zdarzeń sercowych. Model B, o wydłu-
żonym czasie rehabilitacji/hospitalizacji (> 8 dni), odpo-
wiedni jest dla pacjentów, u których doszło do powikłań 
okołooperacyjnych, którzy mają liczne choroby współ-
istniejące i duże ryzyko zdarzeń sercowych. 

W szczególnych przypadkach zaleca się rozpoczę-
cie kinezyterapii u pacjenta jeszcze zaintubowanego, 

Tabela 9.1. Zasady rehabilitacji szpitalnej po operacjach kardiochirurgicznych (według: Rudnicki, 2003)

Okres I Okres II Okres III

A2 B A2 B A2 B

Doby: 0.–2. Doby: 0.–3. Doby: 2.–3. Doby: 4.–8. Doby: 4.–8. Doby: > 8

Czas obciążania wysiłkiem: Czas obciążania wysiłkiem: Czas obciążania wysiłkiem:

5–10 minut 10–15 minut 15–20 minut

Pozycja do ćwiczeń:

• leżąca
• półsiedząca
• siedząca

• leżąca
• siedząca

• siedząca
• stojąca
• w marszu

Program usprawniania:

1. Doba 0. – po rozintubowaniu chorego:
• ćwiczenia oddechowe torem górno-, dolno-

żebrowym i przeponowym
• higiena drzewa oskrzelowego – efektywny 

kaszel z autostabilizacją rany pooperacyjnej
• oklepywanie klatki piersiowej
• ćwiczenia przeciwzakrzepowe
• bierna pionizacja do pozycji półwysokich

2. Doby 1.–2:
• ćwiczenia z doby 0
• ćwiczenia czynne dynamiczne od małych 

do większych grup mięśniowych
• ćwiczenia oddechowe:

 » czynne dynamiczne (wspomagane kkg 
w płaszczyźnie strzałkowej do granicy 
bólu)

 » z oporem (trenażer oddechowy, butelka 
z wodą)

1. Ćwiczenia z okresu II z dalszym zwiększaniem 
obciążania wysiłkiem:
• ↑ liczby powtórzeń
• ↑ tempa
• ↑ liczby serii

2. Ćwiczenia oddechowe:
• różnymi torami
• z oporem

3. Ćwiczenia czynne dynamiczne kkg i kkd – ruch 
kkg:
• symetrycznie
• w płaszczyźnie czołowej do kąta 90°
• w płaszczyźnie strzałkowej do granicy bólu

4. Elementy ćwiczeń koordynacyjnych 
i równoważnych

5. Pionizacja z asekuracją

6. Poruszanie się w obrębie sali chorych 
i oddziału (przy balkoniku lub bez, z asekuracją 
fizjoterapeuty)

7. Edukacja i nauka wykonywania czynności 
codziennych i samoobsługi

1. Ćwiczenia z II okresu z dalszym zwiększaniem 
obciążania wysiłkiem fizycznym

2. Ćwiczenia oddechowe:
• różnymi torami
• z oporem

3. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych o charak-
terze ogólnousprawniającym

4. Doskonalenie bezpieczeństwa, pewności 
i estetyki chodu

5. Zwiększenie dystansu marszu (marsz ciągły lub 
z przerwami)

6. Chodzenie po schodach do I–II piętra

Zakres czynności:

• samodzielne zmiany pozycji w łóżku
• mycie, golenie w łóżku z pomocą
• korzystanie z basenu w łóżku lub wywożenie 

do toalety na wózku

• czynne siadanie z opuszczonymi nogami 
i wstawanie

• samoobsługa w zakresie posiłków i toalety

Pełne uruchomienie chorego:
swobodne poruszanie się
w obrębie oddziału
• pełna samoobsługa
• toaleta w łazience
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ale już przytomnego. Taki program rehabilitacji opra-
cowano w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplan-
tologii UJ CM w Krakowie, gdzie funkcjonuje cało-
dobowy, dyżurowy system pracy fizjoterapeutów. 
Fizjoterapia oddechowa rozpoczynana jest tam 
po przełączeniu trybu pracy respiratora na CPAP 
(continuous possitive airway pressure – ciągłe dodat-
nie ciśnienie w drogach oddechowych).

Wczesna pooperacyjna fizjoterapia polega 
na słownym stymulowaniu pacjenta do wykonywa-
nia świadomego, prawidłowego rytmu oddechowego, 
a także na prowadzonej przez terapeutę manualnej 
aktywizacji ruchomości klatki piersiowej zależnej od 
fazy oddechowej. Taka forma zabiegu fizjoterapeu-
tycznego realizowana jest w 5-minutowych interwa-
łach przez około godzinę przed ekstubacją.

W dobie „0” wskazane jest ułożenie pacjenta 
w pozycji półleżącej, co ma na celu rozpoczę-
cie stopniowej pionizacji biernej, ułatwienie pracy 
układu oddechowego oraz przygotowanie chorego 
do właściwej kinezyterapii.

Kinezyterapia w dobie „0” obejmuje:
ɾ ćwiczenia oddechowe (mogą być wspomagane 

przez fizjoterapeutę);
ɾ ewakuację zalegającej wydzieliny, poprzedzoną 

oklepywaniem klatki piersiowej;
ɾ asekurację rany pooperacyjnej podczas sytuacji 

newralgicznych (tj. kaszlu, kichania, śmiechu, przy 
zmianach pozycji, podczas ćwiczeń) przez przy-
jęcie optymalnej pozycji przeciwbólowej (począt-
kowo zbliżenie ramion do siebie, zbliżenie brody 
do mostka, skrzyżowanie rąk na klatce piersiowej 
oraz objęcie przeciwległych ramion, a następnie 
– użycie pasa/szelek stabilizujących); 

ɾ zmiany pozycji (z leżenia tyłem do siadu i odwrot-
nie, poruszając się na pośladkach oraz przy użyciu 
tzw. drabinki; ryc. 9.5);

ɾ dopasowanie pasa/szelek stabilizujących klatkę 
piersiową; noszenie szelek (ryc. 9.6) zalecane jest 
przez okres od 6 tygodni do 3 miesięcy po zabiegu, 
tj. do czasu stabilnego zrośnięcia się mostka;

Rycina 9.3. Nauka stabilizacji rany pooperacyjnej klatki 
piersiowej (wersja bez szelek stabilizujących) w pierwszym 
okresie rehabilitacji kardiochirurgicznej.

Rycina 9.4. Samodzielna stabilizacja rany pooperacyjnej 
klatki piersiowej (bez szelek stabilizujących).
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ɾ ćwiczenia przeciwzakrzepowe;
ɾ ćwiczenia oraz pozycje relaksacyjne.

We wczesnym okresie pooperacyjnym wydolność 
oddechowa płuc jest obniżona o 60–70% w porów-
naniu do wartości przed zabiegiem. W celu zapobie-
gania lub łagodzenia powikłań płucnych ważna jest 
wzmożona kompleksowa fizjoterapia oddechowa, 
która powinna być realizowana kilkakrotnie w ciągu 
dnia. W piśmiennictwie określana jest jako fizjoterapia 
klatki piersiowej – chest physiotherapy.

Obejmuje ona:
ɾ ćwiczenia oddechowe wszystkimi torami,
ɾ ćwiczenia oddechowe wspomagane ruchem 

kończyn górnych,
ɾ ćwiczenia nasilonego wdechu i oporowanego 

wydechu (butelka z wodą – ryc. 9.7,
ɾ trenażer oddechowy, np. Respirex, Triball),
ɾ ćwiczenia efektywnego kaszlu,
ɾ zmianę pozycji przygotowującą do wczesnej 

pionizacji,
ɾ zastosowanie urządzeń mechanicznych wspo-

magających czynność płuc.

Celami tych działań są: zapobieganie powikła-
niom, poprawa wydolności układu oddechowego 
oraz prawidłowe utlenowanie tkanek, które można 
uzyskać przez:
ɾ wzmacnianie przepony i pomocniczych mięśni 

oddechowych,
ɾ przywrócenie ruchomości klatki piersiowej,
ɾ higienę drzewa oskrzelowego,
ɾ zmniejszenie niedodmy płuc i częstości powikłań 

infekcyjnych,
ɾ ułatwienie wymiany gazowej w płucach.

W przypadku pogarszania się parametrów odde-
chowych i gazometrycznych (saturacja krwi tętniczej 
żylnej, prężność tlenu i dwutlenku węgla) stosowane 
są różne urządzenia mechaniczne do nieinwazyj-
nego wspomagania oddechu, kamizelki czy asystory 

kaszlu wspomagające ewakuację nadmiaru zalega-
jącej wydzieliny. 

Nieinwazyjna wentylacja  
mechaniczna (NIV)

Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna (NIV – 
non-invasive ventylation) polega na stosowaniu 
różnych technik wentylacji mechanicznej z zasto-
sowaniem szczelnych masek obejmujących nos 
i usta, bez intubowania chorego. Metoda ta łączy 
okresy: wentylacji mechanicznej i samodzielnego 
oddychania pacjenta. Dzięki temu dostarczana 
jest odpowiednia ilość gazów oddechowych przy 
jednoczesnym niewielkim wysiłku oddechowym, co 

Rycina 9.5. Zmiana pozycji chorego w łóżku 
z zabezpieczeniem rany pooperacyjnej klatki piersiowej: 
przejście do pozycji leżącej (a); przechodzenie do siadu (b).

a

b
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pozwala na stopniowe angażowanie do pracy mięśni 
oddechowych. 

Wykorzystywane w technice NIV dodatnie ciśnie-
nie końcowo-wydechowe (PEEP – positive end-expi-
ratory pressure) zmniejsza ogniska niedodmy i zapo-
biega jej powstawaniu, zwiększa podatność oraz 
pojemność życiową płuc i poprawia utlenowanie krwi 
tętniczej. Dzięki odpowiedniej różnicy ciśnień w trak-
cie głębokich oddechów pobudzany jest odruch 
kaszlowy, natomiast prosty sposób ściągnięcia 
maski umożliwia ewakuowanie wydzieliny podczas 
odkrztuszania. 

W ramach wentylacji nieinwazyjnej najczęściej 
stosuje się:
ɾ wentylację w układzie CPAP (continuous positive 

airway pressure),
ɾ wentylację objętościowo-zmienną (CMV – conti-

nuous mandatory ventilation),

ɾ wentylację ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV 
– pressure support ventilation),

ɾ dwufazową wentylację ciśnieniem dodatnim 
(BiPAP – biphasic positive airway pressure).

Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna może 
wspomagać standardową fizjoterapię oddechową, 
przyspieszając powrót do prawidłowej czynności 
oddechowej, szczególnie u pacjentów z niewydol-
nością serca (NS), przewlekłą obturacyjną chorobą 
płuc (POChP) i po przeszczepieniu serca. Bywa 
jednak także szansą na uniknięcie kolejnej intubacji 
oraz skuteczną metodą odzwyczajania od respiratora 
pacjentów respiratorozależnych. 

Niekiedy, pomimo stosowania standardowych 
technik fizjoterapii i nebulizacji, ewakuacja wydzieliny 
z drzewa oskrzelowego jest nieskuteczna. Szczegól-
nie u pacjentów z obniżoną siłą mięśni oddechowych 

Rycina 9.6. Stabilizacja rany pooperacyjnej klatki piersiowej 
za pomocą szelek stabilizujących klatkę piersiową.

Rycina 9.7. Ćwiczenia oporowanego wydechu z butelką 
do ćwiczeń oddechowych.
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po długotrwałej respiratoroterapii, ciężkiej NS, POChP 
odkrztuszenie zalegającej wydzieliny jest niemożliwe. 

Można wtedy zastosować urządzenie udrażniające 
drogi oddechowe – cough assist, tzw. asystor kaszlu. 
Wspomaga on odkrztuszanie i eliminację nadmiaru 
wydzieliny. Urządzenie automatycznie dopasowuje się 
do sposobu oddychania pacjenta. Podczas wdechu 
stopniowo zwiększane jest ciśnienie w drogach odde-
chowych (jak podczas głębokiego wdechu), po czym 
następuje szybkie przełączenie na podciśnienie, czyli 
odwrócenie przepływu. Powstający w ten sposób 
silny przepływ wydechowy wyzwala odruch kaszlu, 
dodatkowo występujące wibracje ułatwiają oderwa-
nie i przemieszczanie się wydzieliny. 

Należy podkreślić, że terapia ta powinna być 
prowadzona pod ścisłym nadzorem lekarza, dosto-
sowuje on indywidualnie do pacjenta parametry 
przepływu. 

Trening mięśni oddechowych (IMT)

Coraz częściej w aktualnym piśmiennictwie 
podkreślane jest znaczenie treningu mięśni odde-
chowych (IMT – inspiratory muscle training), zarówno 
we wczesnym etapie rehabilitacji po zabiegach 
kardiochirurgicznych, jak i w kolejnych jej etapach. 
Dzięki treningowi mięśni oddechowych można 
uzyskać: 
ɾ przywrócenie prawidłowej funkcji układu 

oddechowego,
ɾ zwiększenie objętości płuc,
ɾ ułatwienie wymiany gazowej w płucach i zapew-

nienie prawidłowego utlenowania
ɾ tkanek,
ɾ wzmocnienie siły mięśni oddechowych oraz 

zwiększenie ich wytrzymałości,
ɾ leczenie niedodmy lub jej zapobieganie,
ɾ większe zaangażowanie przepony oraz poprawa 

jej ruchomości,
ɾ ułatwienie ewakuacji wydzieliny zalegającej 

w oskrzelach,

ɾ zwiększenie ruchomości klatki piersiowej,
ɾ zmniejszenie pracy oddechowej oraz odczucia 

duszności podczas wysiłku.

Trening mięśni oddechowych pozwala na skró-
cenie czasu hospitalizacji, zwiększenie toleran-
cji wysiłku fizycznego oraz poprawę jakości życia 
pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych. 

Już we wczesnym okresie usprawniania po zabie-
gach kardiochirurgicznych, podczas fizjoterapii 
prowadzonej po ekstubacji, włączane są ćwiczenia 
oddechowe z trenażerem (ryc. 9.8). Jest to standar-
dowy model postępowania, natomiast przedstawiane 
w publikacjach doświadczenia różnych ośrodków 
wskazują na skuteczność włączania IMT w później-
szym (II, III) okresie rehabilitacji wewnątrzszpitalnej.

Cordeiro i wsp. (2016) rozpoczynali IMT bezpo-
średnio po przekazaniu pacjenta z oddziału inten-
sywnej terapii na oddział kardiochirurgii. Pacjenci 
wykonywali ćwiczenia nasilonego wdechu przy 
użyciu aparatu Threshold z obciążeniem 40% MIP, 
wykonując 3 serie po 10 powtórzeń. Trening realizo-
wano 2 razy dziennie przez cały okres hospitalizacji.  

W etapie poszpitalnej rehabilitacji, 2 tygodnie 
po zabiegu CABG, Miozzo i wsp. (2018) zapropono-
wali pacjentom IMT o dużej intensywności, który był 
uzupełnieniem treningu aerobowego z wykorzysta-
niem trenażera oddechowego (POWERbreathe). Przez 
pierwsze 2 miesiące badani wykonywali 5 serii po 10 
powtórzeń nasilonego wdechu z obciążeniem 50–80% 
MIP progresywnie wzrastającym co 2 tygodnie. Po 2 
miesiącach dobrej tolerancji zadanych obciążeń, coty-
godniowo, stopniowo zwiększano liczbę serii do 10. 

Inny program treningu oddechowego realizo-
wany w II etapie rehabilitacji u pacjentów po CABG, 
operacjach wad zastawkowych, uwzględniał również 
sukcesywne zwiększanie obciążenia, dodatkowo 
określając je na podstawie subiektywnego odczucia 
intensywności wysiłku na poziomie 4–6 według skali 
Borga. Obciążenie 50–80% zwiększano co 2 tygodnie 
o 5%, zalecając 5 serii po 10 powtórzeń. 
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IMT zalecany jest zarówno pacjentom oczeku-
jącym na przeszczep serca, jak i po transplantacji. 
Mając na względzie upośledzoną wydolność odde-
chową, zmniejszoną siłę mięśni oddechowych w tej 
grupie chorych, 

IMT rozpoczyna się od zdecydowanie mniej-
szych obciążeń, 20–60% maksymalnego ciśnienia 
wdechowego (PImax), ćwiczeń wykonywanych przez  
5–15 minut dziennie.

Bezpieczeństwo i kontrola przebiegu 
rehabilitacji

Przed rozpoczęciem fizjoterapii zadaniem fizjo-
terapeuty jest zapoznanie się z dokumentacją 
medyczną pacjenta (wyniki badań laboratoryjnych, 

badania echokardiograficznego, EKG, RTG klatki pier-
siowej i innych) oraz przeprowadzenie badania przed-
miotowego. Istotne jest, aby fizjoterapeuta był poin-
formowany przez lekarza o rodzaju wykonanego 
zabiegu kardiochirurgicznego, ewentualnych powi-
kłaniach pooperacyjnych, leczeniu farmakologicznym, 
które może mieć wpływ na wskaźniki hemodyna-
miczne i samopoczucie (np. beta-blokery spowalniają 
czynność serca i powodują niewielki przyrost tętna). 

Fizjoterapeuta zobowiązany jest do ścisłej współ-
pracy z lekarzem, dotyczącej codziennej relacji 
o stanie zdrowia chorego, reakcji parametrów hemo-
dynamicznych na wysiłek fizyczny, analizy objawów 
subiektywnych, w tym bólu, duszności, niepokoju, 
lęku, występujących w przebiegu rehabilitacji. 

W fizjoterapii po operacjach serca bardzo istotne 
są kontrola i pomiar parametrów hemodynamicz-
nych (częstotliwość rytmu serca, ciśnienie tętnicze 
krwi, saturacja, częstość oddechów) dokonywane 
przez fizjoterapeutę lub za pomocą monitoringu 
w wyznaczonych odstępach czasu (przed rozpoczę-
ciem ćwiczeń, w czasie ich trwania, bezpośrednio 
po zakończeniu oraz podczas restytucji). 

Przechodzenie do kolejnych okresów w reha-
bilitacji w etapie wewnątrzszpitalnym odbywa się, 
jeśli w trakcie ćwiczeń lub bezpośrednio po nich nie 
stwierdza się:
ɾ bólu w klatce piersiowej i duszności,
ɾ nadmiernego zmęczenia i zawrotów głowy,
ɾ groźnych zaburzeń rytmu i/lub przewodzenia,
ɾ obniżenia lub uniesienia odcinka ST o ponad 1 mm 

w porównaniu z zapisem spoczynkowym (doty-
czy odprowadzeń bez patologicznego załamka Q),

ɾ wzrostu ciśnienia tętniczego skurczowego 
o ponad 40 mm Hg i/lub rozkurczowego o ponad 
20 mm Hg w stosunku do wyjściowego,

ɾ spadku ciśnienia tętniczego (skurczowego/
rozkurczowego) o ponad 10–15 mm Hg w stosunku 
do wyjściowego,

ɾ wzrostu tętna ponad 20 uderzeń/min w stosunku 
do wartości wyjściowej,

Rycina 9.8. Ćwiczenia nasilonego wdechu z trenażerem 
oddechowym (Respirex, Triball) w drugim i trzecim okresie 
rehabilitacji kardiochirurgicznej.
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ɾ zwolnienia tętna ponad 10 uderzeń/min 
w stosunku do wartości wyjściowej,

ɾ dyskomfortu subiektywnego chorego (odmowy).

U chorych o niepowikłanym przebiegu lecze-
nia pooperacyjnego (model A2), w tym rehabilitacji, 
pełne uruchomienie powinno nastąpić w 4.–6. dniu 
po zabiegu kardiochirurgicznym, a w przypadku 
występowania powikłań (model B2) – po upływie  
8 dni lub nawet później. 

Zalecenia PTK określają szczegółowo miejsce 
realizacji I etapu rehabilitacji:
ɾ sala intensywnego nadzoru – 2–3 dni,
ɾ oddział kardiochirurgiczny – od 2. do 7. dnia,
ɾ oddział kardiochirurgiczny, kardiologiczny, chorób 

wewnętrznych lub rehabilitacji kardiologicznej – 
od 7. dnia.

Edukacja pacjenta i jego rodziny

Kinezyterapia, wsparcie psychoterapeutyczne 
oraz edukacja zdrowotna, w tym nauczanie tech-
nik odprężania psychofizycznego i radzenia sobie 
ze stresem w trudnych sytuacjach związanych 
z zaostrzeniem choroby układu krążenia, u chorych 
po zabiegach kardiochirurgicznych stanowią 
niezwykle istotne aspekty profilaktyki pierwotnej 
i wtórnej, szczególnie w okresie okołooperacyjnym. 
Spośród wielu technik relaksacyjnych, uwzględnia-
jących często także ćwiczenia ruchowe, pozytywne 
oddziaływanie na stan psychosomatyczny chorych 
leczonych kardiochirurgicznie wykazują: terapia 
behawioralna, trening autogenny, medytacja tran-
scendentalna, joga, gimnastyka relaksacyjno-odde-
chowa oraz muzykoterapia. 

Kinezyterapię u chorych po operacjach serca 
należy prowadzić co najmniej pół godziny po spoży-
tym posiłku. Fizjoterapeuta omawia i demonstruje 
ćwiczenia, nadzoruje ich wykonanie, obserwuje 
objawy tolerancji zadanego wysiłku fizycznego. 
Sukces kinezyterapii uwarunkowany jest pozytywną 

relacją fizjoterapeuta – pacjent, która daje poczucie 
bezpieczeństwa i zmniejsza poczucie lęku chorego. 

Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym, 
po zakończonym etapie szpitalnym rehabilitacji, 
opuszczając szpital, otrzymuje skierowanie do konty-
nuacji rehabilitacji w etapie poszpitalnym. Chory 
i jego najbliżsi powinni uzyskać informacje o prawi-
dłowej higienie rany pooperacyjnej, konieczności 
unikania przez 6–12 tygodni m.in.: 
ɾ leżenia/spania na boku;
ɾ unoszenia rąk w przód powyżej głowy, w bok 

ponad poziom barków;
ɾ asymetrycznych ruchów całą kończyną górną;
ɾ rozciągania klatki piersiowej;
ɾ dźwigania ciężarów powyżej 2–3 kg (jeśli to 

mniejszy ciężar, powinien być równomiernie
ɾ rozłożony w obu kończynach);
ɾ ćwiczeń w pozycji na brzuchu. 

 A NA PODSTAWIE:

Fizjoterapia w chirurgii
(Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020 r.),

red. nauk.: Marek Woźniewski

ZOBACZ

https://pzwl.pl/Fizjoterapia-w-chirurgii,121674778,p.html?utm_source=pzwl&utm_medium=ebook&utm_campaign=fizjoterapia_ebook_202110
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Rehabilitacja chorych 
po transplantacji serca

Celem rehabilitacji pacjentów po transplantacji serca 
jest przywrócenie utraconego w następstwie często 
wieloletniej choroby, a także samej operacji i okresu 
poopera- cyjnego, takiego stopnia sprawności funk-
cjonalnej, który pozwoli przynajmniej na wykonywanie 
codziennych obowiązków i zapewni możliwie wysoki 
poziom jakości życia [58].

Przygotowanie przedoperacyjne

Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta jest bardzo 
ważnym elementem rehabili- tacji, ułatwia jego szybszy 
powrót do zdrowia, skraca czas pobytu w szpitalu, jeśli 
nie wystąpią żadne powikłania. Działania w tym okre-
sie nie różnią się w zasadzie od typowego przygotowa-
nia stosowanego przed zabiegiem kardiochirurgicznym 
związanym z wykonaniem pomostowania aortalno-wień-
cowego czy wymiany zastawki. Działania te polegają na:
ɾ nauce ćwiczeń, jakie pacjent będzie wykonywał 

po operacji, zademonstrowaniu ich, jak również 
nauczeniu prawidłowego toru oddechowego,

ɾ pokazaniu różnicy między torem oddechowym pier-
siowym i przeponowym,

ɾ nauce ćwiczeń oddechowych z oporem,
ɾ nauce efektywnego kaszlu i odkrztuszania 

wydzieliny, a także przyjmowania przy tym odpo-
wiedniej pozycji drenażowej, która umożliwia 
usunięcie nadmiaru wydzieliny z płuc,

ɾ nauce stabilizacji rany pooperacyjnej własnymi 
rękami lub za pomocą specjal- nych szelek,

ɾ wyjaśnieniu, na czym polegają ćwiczenia statyczne 
i dynamiczne oraz jaka jest między nimi różnica.

Działania w tym okresie polegają również 
na edukacji pacjenta w zakresie po- stępowania 
po zakończeniu leczenia szpitalnego. Ogólne wska-
zówki, do których pacjent może się stosować, są 
następujące:
ɾ wysiłki należy rozpoczynać powoli i stopniowo 

zwiększać ich intensywność,
ɾ pacjent powinien mieć właściwe ubranie niekrę-

pujące ruchów i zachować odpowiednie tempo 
ruchu,

ɾ należy rozpoczynać aktywność po 1-2 godzinach 
po jedzeniu, nie pić alkoholu ani innych pobudza-
jących napojów,

ɾ trzeba dostosować wysiłek do warunków pogodo-
wych i temperatury lub z niego zrezygnować, jeśli 
warunki nie pozwalają na jego podjęcie,
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ɾ można ćwiczyć w grupie, ale w miarę swoich 
możliwości,

ɾ objawy złej tolerancji wysiłku, takie jak: silne 
zmęczenie, duszność, nudności, zawroty głowy, 
ból, mogą być objawem przetrenowania i należy 
bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem 
prowadzącym,

ɾ po infekcji lub przeziębieniu należy odczekać kilka 
dni i wrócić do wysiłku  o mniejszym niż poprzed-
nio natężeniu.

Jeżeli nie ma istotnych przeciwwskazań, przed 
zabiegiem można podjąć proste, niewymagające 
dużego wysiłku ćwiczenia fizyczne. Z pewnością 
wpłyną one ko- rzystnie na elastyczność naczyń 
krwionośnych, przyczynią się do obniżenia poziomu 
adrenaliny, która w przypadku niewydolności serca 
jest podwyższona, spowodują lepszą wentylację 
płucną i lepsze ukrwienie narządów.

Zwracamy także uwagę na zapoznanie pacjenta 
z różnymi technikami oddy- chania; zaliczamy 
do nich oddychanie torami górnożebrowym, dolno-
żebrowym, przeponowym (brzusznym). Tor górno- 
i dolnożebrowy jest wykorzystywany - mimo że 
operacja kardiochirurgiczna odbyła się na klatce 
piersiowej - i wspomagany koń- czynami górnymi 
z pewnymi ograniczeniami. Ruch zgięcia i odwie-
dzenia kończyn górnych pacjent wykonuje tylko 
do kąta 90°. Taki tor oddechowy zachęca pacjenta 
do dalszych ćwiczeń i pokonuje barierę strachu, 
związaną z mobilizacją operowanego odcinka.

Najczęściej w rehabilitacji wykorzystywany jest 
tor oddechowy przeponowy. Jest to najbardziej efek-
tywna technika oddechowa, pozwalająca usunąć 
powietrze zalegające w płucach i zapobiec powikła-
niom ze strony układu oddechowego (ta- kim jak: 
odma, niedodma, płyn w worku osierdziowym), przy 
zastosowaniu w tym celu materiałów pomocniczych 
w postaci woreczków z piaskiem czy butli z wodą. 
Następnie wykonuje się ćwiczenia wspomagane 
kończynami górnymi, symetrycz- nie, a w dalszym 

etapie - asymetrycznie [59, 60]. Dobór pozycji 
do wykonywania ćwiczeń oddechowych odbywa się 
w następującej kolejności: najpierw wykonywane są 
ćwiczenia w pozycji leżącej, później w pozycji siedzą-
cej, a na końcu w stojącej. Do aparatów oporu-
jących wdech zalicza się np. wspomniany wcze-
śniej Tri-Flo II, a do urządzeń oporujących wydech 
- butelkę z wodą. Naukę prawidłowego oddycha- 
nia, jak również efektywnego kaszlu, rozpoczyna 
się w 3. dobie przed planowanym zabiegiem, jeśli 
jest to możliwe. Przedstawiony zostaje wówczas 
pełen instruktaż, jak korzystać z urządzeń wspoma-
gających wdech czy wydech. W przypadku chorób 
współistniejących stosuje się inhalacje. Czynności 
te pomogą pacjentowi w okre- sie pooperacyjnym, 
gdy organizm będzie osłabiony, szybciej wykonać 
polecenia specjalisty, co warunkuje szybszy powrót 
do zdrowia [60].

Nauka przyjmowania odpowiedniej 
pozycji ciała

Pacjenta uczy się przyjmowania odpowied-
niej pozycji w trakcie kaszlu, podczas zmiany pozy-
cji z leżącej na siedzącą - do tego celu używa się 
specjalnych drabinek. Należy jednocześnie wyrobić 
u chorego nawyk korzystania z tego rodzaju sprzętu.

Podczas zmiany pozycji z siedzącej na stojącą 
pacjenta uczy się nieobciążania kończyn górnych, 
ponieważ obciążanie może doprowadzić do rozejścia 
się szwów na mostku.

Istnieje kilka metod stabilizacji mostka podczas 
kaszlnięcia czy kichnięcia. Jedna z nich polega 
na ułożeniu dłoni na mostku bez nadmiernego 
ucisku, inna na ułożeniu dłoni na bocznych ścia-
nach klatki piersiowej pod pachami. Tę metodę stabi-
lizacji mostka stosuje się najczęściej w późniejszym 
etapie rehabilitacji, w około 3. dobie po operacji, gdy 
pacjent jest już spionizowany. Dodatkowym elemen-
tem stabilizacji jest używanie specjalnych pasów 
stabilizujących.
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Oczekiwanie na transplantację to dla pacjenta najbar-
dziej stresujący okres. Im krótszy jest więc czas ocze-
kiwania, tym lepiej. Ważne, aby przygotować chorego 
do zabiegu, omówić z nim rodzaje znieczulenia i przed-
stawić specyfikę działań na oddziale kardiologicznym 
(lekarz, fizjoterapeuta, psycholog kliniczny); powiedzieć 
pacjentowi, jak powinien traktować nowe serce, a przede 
wszystkim wyeliminować u niego poczucie winy wywo-
łane faktem, że organ pochodzi od osoby, która zmarła. 
Przez cały ten czas należy przygotowywać chorego 
na pozytywne efekty poopera- cyjne (brak dolegliwości, 
lepsza tolerancja wysiłkowa, lepsze samopoczucie) [61].

Ocena pacjenta po transplantacji serca

Czynnikami wyróżniającymi nadzór nad chorymi 
po przeszczepieniu serca są: zwró- cenie szczególnej 
uwagi na edukację w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
życia w celu uniknięcia infekcji, a także obserwacja 
wczesnych czynników ryzyka związanych z możliwo-
ścią odrzucenia przeszczepionego serca [57]. Szczegó-
łowe informacje dotyczące higieny osobistej znajdują 
się w tabeli 7.8.

Tabela 7.8. Ogólne zasady dotyczące redukcji ryzyka związanego z in-
fekcjami u pacjentów po przeszczepieniu serca [60]

• Częsta higiena jamy ustnej; używanie jednej szczoteczki maksy-
malnie przez 4 tygodnie

• Częste mycie rąk z użyciem mydła lub innego środka 
dezynfekującego

• Unikanie kontaktu z osobami z infekcyjnymi
• Unikanie kontaktu ze zwierzętami, w tym także hodowanymi 

w warunkach domowych
• Wykonywanie prac ogrodowych w ochronnych rękawicach
• Unikanie kontaktu z rozkładającymi się roślinami, owocami i warzy-

wami oraz pleśnią
• Unikanie kontaktu z miejscami, w obrębie których toczą się prace 

remontowo-budowlane
• Unikanie kąpieli w publicznych łaźniach i basenach

Specyficzne problemy w rehabilitacji 
chorych po transplantacji serca

Specyficzne problemy związane z rehabilitacją 
zostały wyszczególnione poniżej.
ɾ Atrofia mięśniowa zaistniała na skutek stosowania 

leków immunosupresyjnych, głównie steroidów. 

Unieruchomienie pacjenta - zarówno przed 
zabiegiem, jak i po nim - wpływa na osłabienie 
siły mięśniowej oraz prowadzi do zaniku włókien 
mięśniowych.

ɾ Podatność pacjenta na infekcje: w związku z tym, 
że zabieg transplantacji wiąże się z oszukaniem 
układu odpornościowego, aby wszczepione serce 
nie zostało odrzucone, stosuje się odpowied-
nie leki immunosupresyjne. Przynosi to oczeki- 
wany efekt, ale jednocześnie wpływa na osłabie-
nie całego organizmu.

ɾ Pacjentów powinno się lokować w specjalnych 
pomieszczeniach izolowanych, zapobiegając 
ewentualnym źródłom zakażeń (sterylne przy-
rządy, urządzenia, sterylne maski do badań spiro-
ergometrycznych) [58, 59].

ɾ Nieadekwatna reakcja układu naczyniowego 
i serca na wysiłek fizyczny, zwią- zana z rozmia-
rami serca dawcy dla biorcy, uraz biomechaniczny 
serca podczas pobrania i transportu serca, a także 
odnerwienie serca.

ɾ Powikłania, takie jak ostre odrzucenie serca 
przeszczepionego, nadciśnienie tętnicze, rozwija-
jąca się waskulopatia, upośledzenie funkcji rozkur-
czowej lewej komory serca, mają wpływ na reak-
cje serca odnerwionego na wysiłek fizyczny. 
Na początku, gdy pacjent rozpoczyna wysiłek 
fizyczny, obserwuje się przyspiesze- nie czynno-
ści serca oraz zwiększenie jego objętości wyrzuto-
wej. Przy większym obciążeniu czynności spadają 
do poziomu odpowiadającego zapotrzebowaniu 
metabolicznemu. Związane jest to z mechani-
zmem adrenergicznym. Wykazu- je on powią-
zanie między odnerwionym sercem a wysiłkiem 
fizycznym oraz paradoksalną reakcję w stosunku 
do prawidłowo unerwionego serca [58].

ɾ Podwyższone ciśnienie krwi,  również 
w spoczynku, związane jest z brakiem stymu-
lacji współczulnej, która wpływa na kurczli-
wość mięśnia sercowego, a także na przyjmo-
wanie leków immunosupresyjnych. Zwiększona 



FIZJOTERAPIA W ORTOPEDII, KARDIOCHIRUGII I GERIATRII. WYBRANE ZAGADNIENIA
Rehabilitacja chorych z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii

47

częstość oddechów podczas wysiłku fizycznego 
związana jest natomiast z obrzękiem tkanki płuc-
nej, do którego doszło z powodu niewydolności 
serca przed przeszczepem.

ɾ Maksymalne zużycie tlenu wynosi 2/3 w porów-
naniu z osobami zdrowymi. Pacjenci niechęt-
nie podejmują aktywność ruchową, gdyż szybko 
się męczą, od- czuwają duszności, co prowadzi 
do bezczynności i zaników mięśniowych [59].

ɾ Ból w klatce piersiowej związany jest 
z umiejscowieniem rany, może promie- niować 
do szyi, ramion, pleców, z czasem jednak ustę-
puje po zagojeniu się rany (kilka tygodni). Niestety 
rana pooperacyjna i ból z nią związany zniechę-
cają  do podejmowania ćwiczeń [58, 59].

ɾ Zaburzenie widzenia związane z leczeniem 
immunosupresyjnym.

ɾ Zmiany nastroju.
ɾ Zaburzenia snu.
ɾ Zagrożenie stanowi także zajście pacjentki 

w ciążę, nie tylko ze względu na zdrowie dziecka, 
które zostaje narażone na działanie leków 
przyjmowanych przez matkę, jest to również 
ogromny wysiłek obciążający przeszczepione  
serce [58, 59].

ɾ Stosowanie szczepionek z żywych drobnoustro-
jów jest niewskazane, bo mogą one powodować 
powikłania. Natomiast szczepienia przeciwko 
żółtaczce czy grypie pacjenci mogą przyjmować 
[58, 59, 60].

Przebieg postępowania usprawniającego

Rehabilitacja wczesna, inaczej zwana szpitalną, 
obejmuje dwie fazy: fazę ostrego okresu i fazę 
uruchamiania, trwające od chwili przyjęcia do szpi-
tala do momentu wypisu.

Podczas fazy ostrej podejmujemy przede wszyst-
kim czynności związane  z usprawnieniem funkcji 
oddechowej oraz pobudzeniem krążenia. W fazie 
uruchamia- nia przywracamy zdolność organizmu 

do podejmowania czynności życia codziennego, 
w tym przemieszczania się. Cele pierwszego okresu 
rehabilitacyjnego to:
ɾ rozintubowanie chorego,
ɾ nawiązanie kontaktu słownego i niewerbalnego,
ɾ przywrócenie funkcji gazometrycznych,
ɾ wydalanie zalegającej wydzieliny,
ɾ zapobieganie powikłaniom 

krążeniowo-oddechowym,
ɾ samoobsługa pacjenta,
ɾ nauka wykonywania czynności życia codziennego.

Bardzo ważne jest w tym okresie stosowanie 
ćwiczeń fizycznych, które mają na celu:
ɾ poprawę parametrów hemodynamicznych serca,
ɾ poprawę ukrwienia,
ɾ lepsze dostarczenie tlenu do tkanek,
ɾ poprawę funkcji oddechowych organizmu,
ɾ zwiększenie siły i wytrzymałości włókien 

mięśniowych,
ɾ polepszenie ogólnej kondycji fizycznej,
ɾ zmniejszenie stężenia cholesterolu,
ɾ redukcję tkanki tłuszczowej w organizmie,
ɾ zwiększenie funkcji skurczowej i rozkurczowej 

naczyń krwionośnych,
ɾ pobudzenie układu parasympatycznego,
ɾ przeciwdziałanie demineralizacji kości,
ɾ poprawę nastroju, samopoczucia,
ɾ zmniejszenie lęku, depresji,
ɾ podniesienie samooceny.

Zasady postępowania we wczesnym, jak i późnym 
okresie pooperacyjnym nie różnią się w ogólnych 
założeniach od procedur stosowanych w przypadku 
zabiegów pomostowania lub operacji wad serca 
u chorych z objawami przewlekłej niewy- dolności 
serca. Należy jednak podkreślić, że pacjenci przed 
transplantacją serca to chorzy skrajnie niewy-
dolni, często wymagający podawania amin kate-
cholowych lub stosowania krążenia wspomaga-
nego. Po wykonanej transplantacji wymagają oni 
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również zastosowania specyficznych metod reha-
bilitacji, a także odpowiedniego tempa usprawniania, 
zwłaszcza we wczesnym okresie po zabiegu [61, 62]. 
Szybkie tempo obejmuje czas pobytu w szpitalu do  
4-7 dni; jego wdrożenie jest możliwe, gdy pacjent 
osiąga szybką stabilizację stanu zdrowia, dobrze 
toleruje wysiłek fizyczny, nie występują żadne powi-
kłania, a stan ogólny przed zabiegiem był dobry. 
Przecięt- ne tempo usprawniania wiąże się z poby-
tem w szpitalu przez 7-10 dni. Pobyt ten  w przy-
padku powolnego tempa usprawniania trwa z kolei 
powyżej 10 dni. Dotyczy to chorych, u których wystą-
piły powikłania i w konsekwencji doszło do znacz-
nego obniżenia tolerancji fizycznej.

Jak już wcześniej wspomniano, elementy reha-
bilitacji w okresie szpitalnym w przypadku pacjen-
tów poddanych transplantacji są takie same, jak 
w odniesieniu do innych zabiegów kardiochirurgicz-
nych, wydłuża się jedynie czas ich realizo- wania. 
W zakresie przemieszczania się pacjenta obowią-
zują następujące po sobie etapy: zmiana pozycji 
w łóżku, siadanie, pionizacja przyłóżkowa, chodze-
nie przy łóżku, wychodzenie poza obszar pokoju, 
chodzenie po schodach w dół, chodzenie po scho-
dach w górę.

Natomiast w zakresie samoobsługi jest to 
samodzielne jedzenie i picie, mycie się w pozycji 
siedzącej, ubieranie się, samodzielne korzystanie 

z natrysku, a ostatni etap to kąpiel w wannie. Zaleca 
się stosowanie ćwiczeń 2-3 razy dziennie o uciąż-
liwości nieprzekraczającej 11.-13. stopnia skali  
Borga [62].

Równolegle z kinezyterapią stosowane są zabiegi 
fizykoterapeutyczne. Jednym z takich zabiegów 
są inhalacje, które mają na celu łatwiejszą toaletę 
drzewa oskrze- lowego. Czasami po wykonanym 
zabiegu operacyjnym mogą pojawić się trudności 
z odkrztuszaniem zalegającej w oskrzelach wydzie-
liny. Roztwór stosowany w inhala- torze to najczę-
ściej 0,9% roztwór soli fizjologicznej. Jeśli pacjent 
wymaga specjalnych leków, stosuje się mukolityki 
(leki wykrztuśne). Takie czynności wymagają natu-
ralnie konsultacji z lekarzem prowadzącym. Czas 
trwania inhalacji to 10 minut. Po jej za- kończeniu 
zaleca się oklepywanie oraz usunięcie zalegającej 
wydzieliny za pomocą efektywnego kaszlu. Jeżeli 
wystąpi ból pooperacyjny, najczęściej z przyczyn 
neu- rologicznych, zlokalizowany w okolicy barku, 
stosuje się naświetlanie promieniami podczerwo-
nymi IR (infra red) o długości 770-15 000 nm. Czas 
zabiegu naświetlania wynosi 10-15 minut dziennie. 
Innym rodzajem zabiegu stosowanym w przypadku 
bólu występującego w okolicy barku jest krioterapia.

Krioterapię miejscową, jaką zaleca się w przy-
padku bólu zlokalizowanego w okolicy stawu barko-
wego, wykonuje się najczęściej przy użyciu ciekłego 

Oczekiwanie na transplantację to dla pacjenta najbardziej stresujący okres. Im krótszy 
jest więc czas oczekiwania, tym lepiej. Ważne, aby przygotować chorego do zabiegu, 

omówić z nim rodzaje znieczulenia i przedstawić specyfikę działań na oddziale 
kardiologicznym (lekarz, fizjoterapeuta, psycholog kliniczny); powiedzieć pacjentowi, jak 

powinien traktować nowe serce, a przede wszystkim wyeliminować u niego poczucie 
winy wywołane faktem, że organ pochodzi od osoby, która zmarła.
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azotu o temperaturze od minus 180 do minus 110°C. 
Powoduje ona złagodzenie bólu przez zmniejsze-
nie szybkości przewodnictwa nerwowego i hamo-
wanie procesów zapalnych. Efekt występuje po  
3 minutach i trwa nawet do 4 godzin po zabiegu [63]. 
Innym zabiegiem jest masaż kostkami lodu okolicy 
przestrzeni międzyżebrowych oraz okolicy kręgo-
słupa, co wpływa na pogłębienie wdechu.

Kolejny etap rehabilitacji powinien być rozpo-
częty w warunkach stacjonar- nych i kontynu-
owany w wyspecjalizowanym ośrodku ambulatoryj-
nym. Zaleca się kwalifikowanie pacjentów do ćwiczeń 
na podstawie elektrokardiograficznej próby wysił-
kowej (ExT). Test spiroergometryczny (CPET) reko-
menduje się dopiero po około 4 tygodniach od 
zabiegu. W przypadku ExT lub CPET należy wybie-
rać ła- godne protokoły na bieżni (indywiduali-
zowany ramp, Naughton, Cornell) lub na rowerze 
(ramp 10 W/minutę). Zmęczenie podczas ćwiczeń 
nie powinno przekraczać 14. stopnia skali Borga. 
Trzeba także pamiętać o stałym monitorowaniu EKG 
podczas ćwiczeń. W przypadku treningu oporowego 

należy rozpoczynać od małej intensyw- ności, stop-
niowo przechodząc do średniej (nie wcześniej niż 
po szóstym tygodniu od operacji), zgodnie z zasa-
dami wynikającymi z konieczności ochrony mostka 
[62, 63]. Trening ten ma szczególne znaczenie 
jako metoda wspomagająca odbudowę masy i siły 
mięśniowej oraz ułatwiająca zwalczanie osteopo-
rozy posteroidowej. Wykonywanie ćwiczeń rozcią-
gających klatkę piersiową można rozpocząć dopiero 
po uzyskaniu zrostu mostka, tj. 6.-10. tygodnia od 
zabiegu. Zalecane są treningi:
ɾ aerobowe (marsz/nordic walking po zrośnięciu 

mostka/trening rowerowy) z in- tensywnością  
< 50% rezerwy MET, < 50% szczytowego tolero-
wanego obciążenia (PWC [wat]),

ɾ oporowe (2-3 sety, 10-12 powtórzeń, docelowo  
5 setów po 10 powtórzeń) z intensywnością 
40-70% MYC z przerwą > 1 minuta między setami.

Czas trwania treningów: 30-40 minut na sesję. 
Częstość: 5 razy w tygodniu.

Tempo narastania: wolne. 

 A NA PODSTAWIE:

Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego 
(Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2021 r.),

red. nauk.: Zbigniew Nowak

ZOBACZ

https://pzwl.pl/Rehabilitacja-w-chorobach-ukladu-sercowo-naczyniowego,158351400,p.html?utm_source=pzwl&utm_medium=ebook&utm_campaign=fizjoterapia_ebook_202110
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FIZJOTERAPIA 
CHORYCH LECZONYCH 

SYSTEMOWO
 B AUTORZY:

Piotr Majcher, Wiesława Nyka, Marek Woźniewski

Następstwa leczenia systemowego

Leczenie systemowe polega na leczeniu nowo-
tworów przy pomocy leków stosowanych ogólno-
ustrojowo, najczęściej dożylnie, ale też domięśniowo, 
dootrzewnowo czy doustnie. Leki stosowane w terapii 
systemowej zalicza się do następujących grup:
ɾ chemioterapeutyki (cytostatyki),
ɾ hormonoterapeutyki,
ɾ immunoterapeutyki,
ɾ leki celowane.

Zaletą leczenia systemowego jest zasięg ogól-
noustrojowy, wobec tego może być ona stosowana 
w nowotworach układowych (chłoniaki, białaczki), 
a także w guzach litych. Wadą tego leczenia jest 
duża ilość niepożądanych objawów ubocznych doty-
czących wielu układów i stosunkowo wysoki koszt 
takiego leczenia.

Rodzaje leczenia systemowego

ɾ Chemioterapia (leczenie przy pomocy chemiote-
rapeutyków, inaczej zwanych cytostatykami). Jest 
to najważniejszy sposób leczenia systemowego.

ɾ Hormonoterapia (leczenie przy pomocy hormono-
terapeutyków). Stosowane jest w leczeniu nowo-
tworów hormonozależnych (rak piersi, rak gruczołu 
krokowego, rak trzonu macicy, rak tarczycy).

ɾ Terapia biologiczna (najnowocześniejsza). Lecze-
nie polega na ingerencji biologicznej we wzrost 
guza. Zalicza się do niej m.in. immunoterapię, 
terapię genową (nadal eksperymentalną) i inne 
celowane metody.

Chemioterapia

Chemioterapia może być z założenia:
ɾ radykalna – czyli mająca na celu wyleczenie 

z choroby nowotworowej poprzez zniszczenie 
różnych form komórki nowotworowej (nowotwory 
krwi – białaczki, układu chłonnego – chłoniaki);

ɾ uzupełniająca (adiuwantowa) – czyli stosowana 
jako uzupełnienie po radykalnym leczeniu opera-
cyjnym; celem jej jest zniszczenie potencjalnych 
mikroprzerzutów i tym samym zmniejszenie 
prawdopodobieństwa wznowy choroby;

ɾ paliatywna – mająca na celu łagodzenie obja-
wów zaawansowanej choroby nowotworowej 
i poprawę jakości życia poprzez zatrzymanie 
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rozwoju lub częściowe zmniejszenie wielkości 
nowotworu u chorych, u których wyleczenie nie 
jest już możliwe.

Chemioterapię stosuje się też jako:
ɾ leczenie wstępne (neoadiuwantowe, indukcyjne); 

jego celem jest najpierw zastosowanie chemiote-
rapii u chorych z zaawansowanym nowotworem, 
a dopiero potem (czyli po ograniczeniu procesu) 
wykonanie możliwie radykalnego leczenia miej-
scowego: operacyjnego lub radioterapii;

ɾ metodę zastosowania miejscowego w okolicy 
rozrostu nowotworu (np. do kanału kręgowego, 
doopłucnowo).

Podstawy kliniczne chemioterapii nowotworów
Komórki nowotworowe, w odróżnieniu od odna-

wiających się komórek prawidłowych, cechuje niepo-
hamowane mnożenie się i przyrost ich liczby. Ten 
ostatni jest zdecydowanie większy niż liczba komó-
rek odnawiających się w prawidłowych warunkach 
i przekracza zrównoważony normalnie ich ubytek. 
Dynamikę wzrostu określa się poprzez parametry:
ɾ frakcję wzrostową (odsetek komórek będących 

w fazie dzielenia się),
ɾ długość cyklu komórkowego (czas podwojenia się 

liczby komórek),
ɾ wskaźnik ubytku komórkowego (odsetek komórek 

ulegających utracie).

Tempo wzrostu nowotworu zależy więc od 
odsetka komórek aktualnie dzielących się i czasu 
trwania faz podziału komórek. W agresywnie prze-
biegających nowotworach, np. niektórych białacz-
kach, czas podwojenia liczby komórek wynosi kilka 
dni, a w innych wolno rosnących gruczolakorakach 
– kilka miesięcy. 

Chemioterapeutyki podawane w dawkach tera-
peutycznych blokują cykl podziału i wzrostu komórki. 
Uruchamiają/indukują mechanizmy śmierci komór-
kowej (apoptozy), rzadziej martwicy (necrosis).

Hormonoterapia

Do nowotworów złośliwych, w których czynniki 
hormonalne mają swój istotny udział należą: rak 
piersi, rak trzonu macicy i szyjki macicy, rak gruczołu 
krokowego, rak jajnika i rak tarczycy. Hormonozależ-
ność tych nowotworów została wykorzystana w profi-
laktyce i leczeniu, np. o niemal 50% zmniejszyło się 
prawdopodobieństwo zachorowania na raka drugiej 
piersi, oraz wyraźnie zmniejsza się ryzyko wznowy. 
W leczeniu wyróżnia się dwie metody oddziaływania 
na układ hormonalny przez:
ɾ ablację, czyli wyeliminowanie lub ograniczenie 

działania danego hormonu (np. kastrację, czyli 
usunięcie jajników u chorych z rakiem piersi, albo 
jąder u chorego z rakiem stercza) lub stosowa-
nie farmakologicznych antyestrogenów i anty-
androgenów; z nowszej generacji leków będą to 
również inhibitory aromatazy i analogi LH-RH;

ɾ addycję, czyli dodanie, albo dokładniej zwięk-
szenie stężenia określonego hormonu znacznie 
powyżej wartości fizjologicznej.

Terapie celowane w onkologii

Terapie celowane są to najnowocześniejsze 
metody lecznicze polegające na hamowaniu okre-
ślonych szlaków molekularnych onkogenezy. Obec-
nie stosowane są dwie grupy leków:
ɾ przeciwciała monoklonalne,
ɾ drobnocząsteczkowe inhib i tory k inaz 

tyrozynowych.

Skuteczność leczenia 
systemowego

Najważniejszym wskaźnikiem skuteczności lecze-
nia jest przeżycie choroby. W onkologii praktycznej 
czas przeżycia (OS – overall survival) określany jest 
jako odsetek chorych żyjących określony okres od 
rozpoczęcia leczenia (np. 5 lat). Niekiedy też używa 
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się pojęcia czas wolny od choroby (DFS – disease-free 
survival). Efektem leczenia mogą być:
ɾ całkowita remisja (ustąpienie wszelkich ognisk 

choroby potwierdzone w dwóch kolejnych badaniach 
przeprowadzonych w odstępie 4 tygodni),

ɾ częściowa remisja (zmniejszenie największych ognisk 
choroby o 30%),

ɾ stabilizacja procesu chorobowego,
ɾ progresja (zwiększenie sumy największych wymiarów 

istniejących ognisk o 20% lub pojawienie się nowych 
ognisk).

Objawy niepożądane w przebiegu leczenia 
nowotworu

Objawy niepożądane wiąże się najczęściej z podawa-
niem cytostatyków. Jeżeli objawy te pojawią się w trak-
cie podawania leku lub tuż po tym okresie, określane są 
jako efekt toksyczności pierwotnej, a jeżeli okres ten jest 
odległy, nazywane są toksycznością późną.

Działanie uboczne chemioterapii
Większość chemioterapeutyków powoduje podobne 

objawy niepożądane, takie jak: granulocytopenia, 
małopłytkowość, nudności, łysienie, biegunki, zapalenie 
błony śluzowej jamy ustnej. Bywają jednak objawy niepo-
żądane swoiste dla danego cytostatyku.

Do najczęstszych objawów niepożądanych należą:
ɾ uszkodzenie szpiku kostnego (granulocytopenia, 

małopłytkowość),
ɾ nudności i wymioty,
ɾ uszkodzenie przewodu pokarmowego (zapalenie 

błony śluzowej jelit),
ɾ uszkodzenie układu moczowego (nefrotoksyczność),
ɾ uszkodzenie serca i naczyń (kardiomiopatia, zmiany 

zakrzepowe),
ɾ uszkodzenie układu nerwowego (encefalopatia, 

polineuropatia),
ɾ u s z ko d z e n i e  u k ł a d u  o d d e c h o w e g o 

(pneumotoksyczność),
ɾ uszkodzenie skóry i jej przydatków (łysienie).

Uszkodzenie szpiku kostnego
Działanie cytostatyków z założenia ukierunko-

wane jest na komórki będące w fazie podziałów. 
Szpik kostny to narząd, w którym procesy dzielenia 
komórek są szczególnie aktywne, stąd jest to miej-
sce, w którym prawie zawsze dochodzi do uszkodze-
nia toksycznego w przebiegu chemioterapii. Stopień 
jego może być różny, jednak po 6–14 dniach od 
podania cytostatyków można spodziewać się mniej 
lub bardziej radykalnego zmniejszenia liczby granu-
locytów obojętnochłonnych i płytek krwi. Po tym 
okresie w szpiku zaczynają się procesy regeneracji. 
Uwzględniając tę regułę, chemioterapię podaje się 
(z zasady) z 3-tygodniową przerwą. Granulocytope-
nia objawia się spadkiem odporności oraz łatwością 
zakażeń bakteryjnych i grzybiczych. Małopłytkowość 
manifestuje się zaburzeniami krzepnięcia krwi, czyli 
objawami skazy krwotocznej.

Nudności, wymioty i inne objawy uszkodzenia 
układu pokarmowego

Nudności i wymioty należą do najczęstszych 
objawów towarzyszących leczeniu większością cyto-
statyków. Pojawiają się po kilku, kilkunastu godzi-
nach, rzadziej w drugiej czy trzeciej dobie po poda-
niu chemioterapii. Uważa się, że są one w głównej 
mierze pochodzenia ośrodkowego. Głównymi obja-
wami uszkodzenia układu pokarmowego są biegunki. 
Niekiedy objawem uszkodzenia jest zapalenie błony 
śluzowej jamy ustnej i dalszych odcinków przewodu 
pokarmowego, co także powoduje biegunki, kolki jeli-
towe oraz ogromny dyskomfort przy przyjmowaniu 
i połykaniu pokarmów. 

Uszkodzenie układu moczowego
Największą nefrotoksyczność wykazuje cisplatina. 

Podawanie jej wymaga obserwacji klirensu kreaty-
niny, rzadko jednak dochodzi do takiego uszkodze-
nia, by konieczna była dializoterapia. Niekiedy docho-
dzi do powikłania w postaci krwotocznego zapalenia 
pęcherza moczowego i krwiomoczu. 
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Uszkodzenie serca i naczyń
Uszkodzenie serca manifestuje się zaburzeniami 

jego rytmu, objawami zapalenia mięśnia sercowego 
i/lub osierdzia. Rzadko prowadzą one do kardiomio-
patii, zawsze jednak wymagają obserwacji i monito-
rowania zmian za pomocą echokardiografii. 

W naczyniach, zwłaszcza żyłach, dochodzi często 
do zmian zakrzepowo-zatorowych. Wpływa na to 
zwiększona u chorych onkologicznych lokalna krze-
pliwość krwi, co doprowadza do zmian zakrzepowych 
w naczyniach obwodowych kończyn. Niekiedy może 
dojść także do zatorowości płucnej. 

Stosunkowo często obserwowane są zmiany 
zapalne żył, do których podawane są cytostatyki, co 
powoduje bolesne, powrózkowato twarde zmiany 
odcinkowe w ich przebiegu. 

Innym problemem jest niezamierzone wynaczy-
nienie chemioterapii poza żyłę, do której jest poda-
wana. Może to spowodować miejscową martwicę, 
klinicznie – głębokie trudno gojące się owrzodze-
nie, wymagające niekiedy interwencji chirurgicznej. 
W następstwie tworzy się blizna, która może być 
przyczyną złego efektu kosmetycznego i ograniczeń 
funkcjonalnych.

Uszkodzenie układu nerwowego
Chemioterapia może wpływać toksycznie 

zarówno na obwodowy, jak i na ośrodkowy układ 
nerwowy (OUN). Częstość występowania powikłań 
zależy nie tylko od dawki, drogi i schematu podawa-
nia, wieku i stanu pacjenta, lecz także od współist-
nienia efektu naświetlania (radioterapii). 

Uszkodzenie układu nerwowego, zwłaszcza 
obwodowego, jest stosunkowo często efektem 
ubocznym podawania winkrystyny, winblastyny, 
cisplatyny, oksaliplatyny czy paklitakselu. Po stoso-
waniu dwóch pierwszych leków dochodzi do uszko-
dzenia mikrotubuli aksonów i objawów polineuro-
patii aksonalnej. Pacjenci skarżą się na uporczywe 
parestezje, szczególnie w stopach i opuszkach 
palców rąk. Obiektywne zaburzenia czucia występują 

wprawdzie rzadko, ale osłabienie siły mięśni rąk i/
lub prostowników grzbietowych stopy i palucha 
stosunkowo często. Niekiedy towarzyszą temu 
bolesne skurcze palców stopy. Cisplatyna wywołuje 
głównie zaburzenia czuciowe. Najbardziej podatne 
na uszkodzenia są zwoje korzeni tylnych, nerwy 
obwodowe i sznury tylne rdzenia. Uszkodzone 
może być więc czucie powierzchowne i głębokie. 
Charakterystyczne jest to, że objawy te nasilają się 
przy ochłodzeniu. Cisplatyna może też mieć dzia-
łanie ototoksyczne oraz uszkadzać narząd przed-
sionkowy. Główne skargi pacjentów dotyczą jednak 
zaburzeń czuciowych, takich jak palenie, piecze-
nie, uczucie obrzmiałych rąk. Dolegliwości te mogą 
się zmniejszać pod wpływem fizjoterapii, niekiedy 
jednak konieczne jest włączenie farmakoterapii 
(karbamazepina, gabapentyna). 

Większość chemioterapeutyków słabo prze-
chodzi barierę krew-mózg, dlatego objawy ostrej 
encefalopatii występują rzadko. Należy liczyć 
się jednak z możliwością wystąpienia objawów 
przewlekłych, wolno narastających, szczególnie 
u chorych, u których zastosowano radioterapię 
czaszki i mózgu. Pierwszymi objawami są zamiany 
osobowości i ataksja móżdżkowa, następnie stop-
niowo rozwijają się zmiany otępienne. 

U pacjentów, u których stosowana jest winkry-
styna może pojawić się neuropatia wegetatywna 
z objawami ze strony przewodu pokarmowego 
w postaci bólów brzucha, zaparć, aż do porażennej 
niedrożności jelit włącznie.

Uszkodzenia skóry i jej przydatków
Zarówno u nasady włosa, jak i paznokcia również 

znajdują się szybko dzielące się komórki. Podob-
nie jak i inne tego typu, ulegają one toksycznemu 
uszkodzeniu. Utrata owłosienia ma charakter 
odwracalny, w kilka tygodni po zakończeniu poda-
wania chemioterapii włosy zaczynają odrastać. 
Zaburzenie wzrostu płytki paznokciowej powstaje 
na skutek uszkodzenia komórek macierzy paznokcia. 
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Jest to dolegliwość wysoce kłopotliwa w czynno-
ściach dnia codziennego, mało estetyczna, często 
powikłana grzybicą i wymagająca wtedy noszenia 
rękawic ochronnych.

Inne rzadkie efekty niepożądane
Rzadko na skutek agresywnej chemiotera-

pii może dojść do powstania zespołu mielody-
splastycznego, a nawet rozwoju ostrej białaczki 
szpikowej.

Działanie uboczne hormonoterapii
Najczęstszym hormonoterapeutykiem stoso-

wanym w leczeniu systemowym jest antyestro-
gen tamoksyfen. Podawany jest on przez 5 lat 
w dawce 20 mg/dobę. Tak długie stosowanie tego 
leku może powodować objawy hipoestrogenizmu, 
znane powszechnie jako tzw. objawy wypadowe 
(napadowe poty, zaczerwienienia skóry, uczucie 
gorąca). Od tych dolegliwych, lecz mało groźnych, 
objawów znacznie bardziej niebezpieczny jest prze-
rost śluzówki macicy (endometrium), zwiększający 
ryzyko powstania raka trzonu macicy. 

Objawem ubocznym stosowania antyandroge-
nów jest impotencja i/lub ginekomastia. 

Kinezyterapia pacjentów 
poddanych leczeniu systemowemu

Wskazania do zastosowania kinezyterapii 
podczas leczenia systemowego lub po jego zakoń-
czeniu związane są ze skutkami ubocznymi tego 
leczenia. W przypadku niektórych z nich ćwiczenia 
fizyczne łagodzą niepożądane objawy chemiotera-
pii. Dotyczy to przede wszystkim wpływu chemio-
terapii na uszkodzenie: 
ɾ mięśnia serca i naczyń krwionośnych,
ɾ układu oddechowego,
ɾ układu nerwowego,
ɾ układu pokarmowego,
ɾ szpiku kostnego.

Leczenie systemowe sprzyja znacznemu ograni-
czeniu aktywności ruchowej m.in. ze względu na jego 
skutki uboczne. Prowadzi to do nasilenia objawów 
tych skutków oraz rozwoju następstw hipokinezy. Nie 
tylko pogarsza to sprawność psychofizyczną i zwięk-
sza ryzyko powikłań chorych poddanych chemio-
terapii, lecz także zmniejsza skuteczność leczenia 
choroby nowotworowej. 

Prostym miernikiem aktywności ruchowej jest 
liczba kroków wykonywana w ciągu dnia. Jeżeli nie 
przekracza ona 5000, to oznacza siedzący tryb życia, 
natomiast powyżej 12 500 świadczy o dużej aktywno-
ści ruchowej. Chorzy podczas chemioterapii z reguły 
nie wykonują więcej niż 7000–7500 kroków dzien-
nie, co kwalifikuje ich do niskiej aktywności ruchowej.

Tabela 4.1. Poziom aktywności fizycznej zależnie od dziennej liczby kroków

Poziom aktywności ruchowej Dzienna liczba kroków

Siedzący tryb życia < 5000

Mała aktywność 5000–7499

Średnia aktywność 7500–9999

Aktywność standardowa 10 000–12 499

Wysoka aktywność > 12 500

Kinezyterapię stosuje się w okresie podawa-
nia chemioterapii w cyklach 4–6-tygodniowych 
według określonych programów, na które składają 
się ćwiczenia aerobowe i relaksacyjne uzupełnione 
różnymi formami masażu. Częstość i czas trwania 
zabiegów dostosowywane są do stanu pacjenta 
i wynoszą 20–60 minut, zwykle 3 razy w tygodniu 
lub nawet codziennie, zwłaszcza podczas pobytu 
w szpitalu. Zazwyczaj zwiększenie częstotliwości 
treningu fizycznego związane jest ze zmniejszeniem 
intensywności i skróceniem czasu pojedynczej sesji 
treningowej. Celem kinezyterapii jest:
ɾ poprawa jakości życia chorych,
ɾ zwiększenie ich sprawności i wydolności fizycznej,
ɾ minimal izowanie skutków ubocznych 

chemioterapii.
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U chorych poddanych chemioterapii najczęściej 
stosuje się ćwiczenia wytrzymałościowe o charak-
terze interwałowym ze względu na ograniczenie ich 
zdolności wysiłkowej i uczucie zmęczenia, które jest 
powszechnym objawem leczenia nowotworów złośli-
wych. Mogą być to ćwiczenia o umiarkowanej inten-
sywności na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, 
które są powtarzane w sesjach kilkuminutowych, prze-
dzielonych odpoczynkami. Wraz ze wzrostem wydol-
ności fizycznej wydłuża się czas ćwiczeń i skraca czas 
przerw, zbliżając się do treningu o charakterze ciągłym.

Dobór intensywności treningu wytrzymałościo-
wego wymaga przeprowadzenia próby wysiłkowej, 
która najczęściej wykonywana jest na bieżni rucho-
mej. Najbardziej wiarygodna jest próba bezpośred-
nia, polegająca na pomiarze maksymalnego zużycia 
tlenu. Należy jednak pamiętać, że chorzy z zaburze-
niami ośrodkowego układu nerwowego lub obwodową 
polineuropatią czuciową po chemioterapii, przejawiają-
cymi się brakiem koordynacji i równowagi ciała, mogą 
mieć problem z wykonaniem testu na bieżni rucho-
mej, dlatego w ich przypadku próbę wysiłkową należy 
przeprowadzić na cykloergometrze. Stany zapalne 
lub owrzodzenia jamy ustnej, jako skutek uboczny 
chemioterapii, mogą powodować brak tolerancji ustni-
ków lub masek, niezbędnych podczas próby bezpo-
średniej. Dlatego u tych chorych można wykorzystać 
jedną z wielu prób pośrednich stosowanych w kardio-
logii, np. według zmodyfikowanego protokołu Bruce’a. 
Podczas chemioterapii może być także stosowany 
trening oporowy o intensywności od 30 do 70% jedno-
krotnego maksymalnego powtórzenia. Może mieć on 
charakter ćwiczeń izometrycznych, izotonicznych lub 
izokinetycznych. Powinien obejmować duże grupy 

mięśniowe i być powtarzany 3–5 razy w tygodniu. 
Program treningu powinien obejmować 8–10 ćwiczeń 
powtarzanych 8–12 razy w 1–3 seriach ze wzrastają-
cym obciążeniem. Wielkość obciążenia i liczba powtó-
rzeń zależna jest od celu ćwiczeń. Wzmacnianie siły 
mięśniowej wymaga większego obciążenia (50–70% 
jednokrotnego maksymalnego powtórzenia) przy 
mniejszej liczbie powtórzeń (8–10), natomiast wytrzy-
małości siłowej – mniejszego obciążenia (30–50% 
jednokrotnego maksymalnego powtórzenia) i większej 
liczby powtórzeń (12–15).

Tabela 4.3. Poziomy intensywności treningu oporowego

Intensywność
% jednokrotnego 

maksymalnego
powtórzenia

Bardzo mała < 30

Mała 30–49

Średnia 50–69

Duża 70–84

Bardzo duża > 84

Trening oporowy nie wymaga tak dużej wydolności 
fizycznej i nie obciąża tak układu krążeniowo-oddecho-
wego, jak trening wytrzymałościowy, wpływając głównie 
na sprawność mięśni szkieletowych, która także warun-
kuje zdolności wysiłkowe. Dzięki ćwiczeniom z oporem 
można uzyskać:
ɾ zwiększenie masy mięśnia,
ɾ poprawę dostarczania tlenu,
ɾ zmianę regulacji nerwowej mięśnia,
ɾ zmianę rekrutacji jednostek motorycznych,
ɾ większą pojemność tlenową,
ɾ poprawę energetyki mięśnia.

Tabela 4.2. Poziomy intensywności treningu wytrzymałościowego

Intensywność % rezerwy serca METs Czas trwania Częstotliwość Przykład aktywności fizycznej

Mała 20–39
2–4

60 minut 7/tydzień Spokojny marsz

Średnia 40–59
4–6

20–60 minut 3–5/
tydzień

Szybki marsz
Taniec

Duża 60–84
6–8

20–60 minut 3–5/
tydzień

Bieg
Pływanie
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Powyższe zmiany prowadzą do zwiększenia możli-
wości wysiłkowych chorych dzięki optymalizacji czyn-
ności mięśni. W przypadku uszkodzenia mięśnia serca 
i rozwoju choroby niedokrwiennej lub nawet niewydol-
ności serca stosuje się kinezyterapię zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w rehabilitacji kardiologicznej. Podobna 
sytuacja dotyczy zaburzeń czynności układu oddecho-
wego, w których prowadzi się ćwiczenia zwiększające 
sprawność tego układu, głównie oddechowe i skutecz-
nego kaszlu, uzupełnione treningiem wytrzymałościo-
wym. Zależnie od objawów zaburzeń układu nerwowego 
stosuje się ćwiczenia zwiększające sprawność mięśni, 
koordynację nerwowo-mięśniową lub równowagę według 
zasad fizjoterapii w neurologii. Należy pamiętać, że skut-
kiem ubocznym chemioterapii może być uszkodzenie 
szpiku kostnego, prowadzące m.in. do:
ɾ neutropenii, zwiększającej ryzyko infekcji,
ɾ trombocytopenii, stwarzającej ryzyko krwawień,
ɾ anemii, zmniejszającej wydolność tlenową.

Dlatego zasady wykonywania ćwiczeń przez chorych 
poddanych leczeniu systemowemu z powodu nowotwo-
rów złośliwych są podobne do stosowanych podczas 
radioterapii. Obejmują one unikanie:
ɾ ćwiczeń w dużych grupach i w warunkach zwiększa-

jących ryzyko infekcji, np. na basenie lub w ostrych 
warunkach klimatycznych,

ɾ ćwiczeń zwiększających ryzyko urazu, np. gier 
zespołowych,

ɾ bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych, np. ćwiczeń 
wytrzymałościowych o charakterze ciągłym,

ɾ ćwiczeń w pozycji stojącej u chorych z zaburzeniami 
koordynacji, np. marszu na bieżni ruchomej,

ɾ dużych obciążeń u chorych z osłabioną strukturą 
kości, np. ćwiczeń z dużym oporem na długiej dźwigni.

Fizykoterapia chorych poddanych 
leczeniu systemowemu

Podejmując decyzję o zastosowaniu zabiegu fizy-
kalnego u chorych poddanych leczeniu systemowemu, 

należy brać pod uwagę, oprócz wskazań do jego zasto-
sowania, także:
ɾ specyfikę choroby nowotworowej,
ɾ skutki uboczne leczenia systemowego.

Podobnie jak w przypadku radioterapii, nie ma 
jednoznacznych standardów stosowania fizykote-
rapii u chorych poddanych leczeniu systemowemu. 
Problem ten jest jeszcze trudniejszy, gdyż w odróżnie-
niu od radioterapii, która ma działanie miejscowe, lecze-
nie systemowe jest stosowane w przypadku zaawan-
sowanej choroby nowotworowej i oddziałuje na cały 
organizm chorego. Dlatego wskazania do zastosowa-
nia zabiegów fizykalnych w tych przypadkach powinny 
być szczególnie wnikliwie i ostrożnie rozważone, zwłasz-
cza podczas aktywnego leczenia. Co prawda, nie ma 
jednoznacznych dowodów potwierdzających związek 
zwiększonego ryzyka choroby nowotworowej z zabie-
gami fizykalnymi, to jednak nie ma także wystarczają-
cych przesłanek na w pełni bezpieczne ich stosowanie, 
zwłaszcza w zaawansowanym jej stadium. Poza tym 
należy uwzględnić skutki uboczne leczenia systemo-
wego, zwłaszcza w obrębie tkanek poddanych działa-
niu czynników fizykalnych. Dotyczy to przede wszyst-
kim skóry, która może ulegać wysychaniu, niewielkiemu 
odbarwieniu lub przebarwieniu. Czasami występuje też 
większa niż zwykle wrażliwość na promienie słoneczne 
i pojawia się wysypka, która wymaga interwencji lekar-
skiej. Z tych względów należy wnikliwie obserwować 
skórę chorego, zwłaszcza w okolicach, które miałyby być 
poddane zabiegom. Podczas chemioterapii niewskazane 
są zabiegi świetlne i cieplne, a wykonanie zabiegów 
elektroterapii wymaga kontrolowania miejsc umiesz-
czenia elektrod. 

Ze względu na działanie toksyczne chemioterapii 
na układ nerwowy, które może się objawiać w postaci 
parestezji, zaburzenia czucia powierzchownego i głębo-
kiego, należy z dużą ostrożnością stosować wszystkie 
zabiegi fizykalne wymagające kontroli odczuć chorego, 
np. elektroterapii, krioterapii. Zaburzenia czucia mogą 
powodować nieodpowiednią do siły bodźca reakcję, 
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która może być przyczyną uszkodzenia tkanek i zagra-
żać bezpieczeństwu chorego. Mimo tych ograni-
czeń, istnieją wskazania do zastosowania fizykoterapii 
u chorych poddanych leczeniu systemowemu. Wyni-
kają one z:
ɾ chorób współistniejących, wymagających w prze-

biegu fizjoterapii wspomagania fizykalnego,
ɾ łagodzenia skutków ubocznych leczenia 

systemowego.

Najczęściej wskazania do zastosowania zabiegów 
fizykalnych w łagodzeniu skutków ubocznych leczenia 
systemowego dotyczą różnego rodzaju przeczulicy, 
która może być bardzo przykrą dolegliwością powodu-
jącą rozdrażnienie chorego i ograniczenie jego aktyw-
ności. Zazwyczaj stosowana jest w tych przypadkach 
hydroterapia, krioterapia lub przezskórna elektrostymu-
lacja (TENS), które wykazują skuteczność w zmniejsza-
niu nasilenia tych dolegliwości. 

Ograniczenie aktywności fizycznej i pneumo-
toksyczność zwiększają ryzyko płucnych powikłań 
u chorych poddanych chemioterapii. W zapobieganiu 
tym powikłaniom stosuje się fizjoterapię oddechową 
(klatki piersiowej), której integralną częścią są inha-
lacje. Niektóre leki stosowane w chemioterapii mogą 
prowadzić do wystąpienia podrażnienia jamy ustnej, 
a czasami nawet do wystąpienia owrzodzeń. Zmiany 
te pojawiają się najczęściej 5–10 dni po podaniu leków 
i ustępują po 3–4 tygodniach. W tym czasie należy ogra-
niczyć inhalacje, nie rezygnując z pozostałych składo-
wych fizjoterapii oddechowej. 

Masaż chorych poddanych leczeniu 
systemowemu

Podobne ograniczenia dotyczą stosowania masażu, 
zwłaszcza u chorych w trakcie aktywnego leczenia 
systemowego. Specyfika choroby nowotworowej, skutki 
uboczne leczenia, a zwłaszcza zmiany skórne i zaburze-
nia czucia nakazują daleko posuniętą ostrożność także 
w wykorzystaniu bodźców mechanicznych podczas 

chemioterapii. Najczęściej masaż u chorych poddanych 
leczeniu systemowemu stosowany jest w przypadku:
ɾ wtórnego obrzęku chłonnego – ręczny lub przyrzą-

dowy drenaż, względnie masaż wirowy wspomaga-
jący drenaż chłonny,

ɾ zapobiegania powikłaniom płucnym – oklepywanie 
klatki piersiowej i masaż wibracyjny,

ɾ łagodzenia przeczulicy – masaż wirowy,
ɾ poprawy nastroju psychicznego i jakości życia – 

masaż relaksacyjny.

Jeszcze raz należy podkreślić, że decyzja o zasto-
sowaniu zabiegów fizykalnych lub masażu u chorych 
poddanych leczeniu systemowemu musi być podjęta 
z najwyższą rozwagą i uwzględniać specyfikę choroby 
nowotworowej, skutki uboczne leczenia oraz brak jedno-
znacznych dowodów wykazujących ich wpływ na rozwój 
nowotworów złośliwych.  

 A NA PODSTAWIE:

Fizjoterapia w onkologii
(Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020 r.),

red. nauk.: Marek Woźniewski
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OTĘPIENIE
 B AUTOR:

Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Geriatria

W procesie starzenia się pogarsza się spraw-
ność poznawcza, co dotyczy zwłaszcza pamięci 
krótkotrwałej i zapamiętywania. Oznacza to, że 
osoby starsze mogą wymagać większej liczby 
powtórzeń do zapamiętania tej samej informa-
cji. Pogarsza się też koncentracja uwagi. Jednak 
postępujące zaburzenia funkcji poznawczych, 
a zwłaszcza takie, które zaburzają codzienne funk-
cjonowanie, nigdy nie wynikają tylko z procesu 
starzenia. Wymagają więc zawsze uwagi i każdy 
profesjonalista pracujący z osobą starszą musi 
zdawać sobie z tego sprawę, aby – w przypadku 
wystąpienia takich zaburzeń – podjąć rozmowę 
na ich temat z osobą starszą i poinformować 
o konieczności przeprowadzenia diagnostyki. 
Ocena funkcji poznawczych jest niezbędnym 
elementem oceny seniora i wchodzi w skład cało-
ściowej oceny geriatrycznej (COG). Testy używane 
do tej oceny przedstawiono w rozdziale 2. Jednak 
stwierdzenie odchyleń w tych testach nie upoważ-
nia do rozpoznania otępienia, stanowią one bowiem 
tylko narzędzia przesiewowe. Zaburzenia funk-
cji poznawczych są niezbędne dla rozpoznania 
otępienia, ale nie wystarczają. Niektóre przypadki 
zaburzeń funkcji poznawczych są odwracalne. 
Do częstych – odwracalnych przyczyn – należą: 
depresja, niedoczynność tarczycy, niedobór wita-
miny B12, hiponatremia czy zaburzenia polekowe. 
Określa się je czasem mianem pseudootępienia, 
ponieważ przypominają otępienie, jednak właściwa 

diagnostyka i leczenie dają szanse na skuteczne 
leczenie i likwidację zaburzeń, co nie jest możliwe 
w przypadku otępienia. 

Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych

Ważne znaczenie ma coraz częstsze rozpozna-
wanie łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych 
(ang. mild cognitive impairment – MCI). Oznaczają 
one zaburzenia o niewielkim nasileniu, które nie 
wpływają na codzienne funkcjonowanie. MCI jest 
rozpoznaniem szczególnym. Wiadomo bowiem, że 
u niektórych chorych obserwowana jest progresja 
zaburzeń – można więc uważać MCI – w tych przy-
padkach – za wstęp do otępienia. Istnieje jednak 
grupa chorych, u których MCI nie wykazuje progre-
sji. Wiadomo na pewno, że postać amnestyczna, 
czyli z dominującymi zaburzeniami pamięci, jest 
tą o szczególnie złym rokowaniu co do progresji. 
U chorych z MCI specjalnego znaczenia nabiera 
postępowanie niefarmakologiczne, a zatem opty-
malizacja diety i zwiększenie aktywności. Potrze-
bują oni konsultacji w celu optymalizacji stylu życia, 
a niezbędnym członkiem zespołu konsultującego 
jest fizjoterapeuta. Regularna aktywność fizyczna 
– zgodna z zaleceniami dla zdrowego starzenia się 
– jest podstawą działań pozwalających na spowol-
nienie ewentualnego postępu zmian. Zwracają na to 
uwagę m.in. ogłoszone właśnie (2019 r.) zalecenia 
Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health 
Organization – WHO) w celu zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia pogorszenia poznawczego i otępienia. 
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Pierwszą rekomendacją są interwencje dotyczące 
aktywności fizycznej, która polecana jest osobom 
zdrowym, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zabu-
rzeń funkcji poznawczych, a osobom z MCI – aby 
zmniejszyć ryzyko progresji.

Otępienie

Otępienie to zespół objawów wywołanych 
chorobą mózgu (zwykle przewlekłą lub o postępu-
jącym przebiegu), charakteryzujący się obecnością 
licznych zaburzeń wyższych funkcji korowych, takich 
jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, 
zdolność do uczenia się, język i ocena. Zaburzeniom 
tym często towarzyszą, lub nawet je poprzedzają, 
zaburzenia emocjonalne, zachowania i motywacji. 
Oznacza to więc istnienie zaburzeń poznawczych, 
które powodują zaburzenia codziennego funkcjo-
nowania. Otępienie występuje nawet u co dziesią-
tej osoby starszej; jednak szacuje się, że tylko u 1% 
osób w 65. roku życia, a nawet u 40% osób po 90. 
roku życia. Jest więc typową patologią, której ryzyko 
narasta w procesie starzenia się. Podkreślić jednak 
należy, że ostatnie badania wskazują na mniej-
szy odsetek osób z otępieniem w porównywalnych 
kohortach wiekowych w stosunku do lat wcze-
śniejszych. Wynika to z jednej strony z korzystnych 
zmian trybu życia i związanej z tym lepszej prewencji 
chorób układu krążenia, a z drugiej – z coraz lepszej 
edukacji kolejnych pokoleń i utrzymywania aktyw-
ności poznawczej. 

Wyróżnia się dwa podstawowe typy otępienia:
ɾ otępienie w przebiegu chorób neurodege-

neracyjnych – jako konsekwencja procesów 
zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwo-
wego, które prowadzą do apoptozy komórek;

ɾ otępienie naczyniowe – jako konsekwencja 
zaburzeń ukrwienia ośrodkowego układu nerwo-
wego, które prowadzą do uszkodzeń neuronów 
i ich obumierania; charakteryzuje się ono prze-
biegiem skokowym i występowaniem objawów 

neurologicznych; może mieć związek z udarami 
(często występują mnogie drobne ogniska 
niedokrwienne w ośrodkowym układzie nerwo-
wym), ale też np. z miażdżycą. 

U niektórych chorych diagnozuje się postać 
mieszaną otępienia, co oznacza współistnie-
nie dwóch jego rodzajów. Najczęściej to choroba 
Alzheimera i otępienie naczyniowe; progresja 
zmian w tym typie otępienia jest bardzo szybka. 
Należy zwrócić uwagę, że używane niekiedy, nawet 
przez autorów niektórych podręczników, określe-
nie „otępienie starcze” nie ma uzasadnienia i jest 
błędem, gdyż wskazuje na to, że sam proces starze-
nia się powoduje otępienie, a tak nie jest. Zwiększa 
on jedynie ryzyko wystąpienia otępienia. 

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera należy do grupy chorób 
neurodegeneracyjnych. Jest najczęstszą przy-
czyną otępienia – odpowiada za 50–70% wszyst-
kich otępień. Ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera 
narasta z wiekiem, ale ma też związek z krótkim okre-
sem kształcenia i wykonywaniem pracy niewymaga-
jącej aktywności umysłowej. Dotyczy ona częściej 
kobiet. Ryzyko wystąpienia choroby zwiększają też 
choroby układu krążenia. Najważniejszym czynni-
kiem predysponującym do jej wystąpienia jest obec-
ność genu apolipoproteiny E (gen APOE4). Jedynie 
nieco ponad 1% przypadków ma podłoże genetyczne 
– objawy choroby pojawiają się wtedy stosunkowo 
wcześniej. Etiologia choroby jest nieznana. Zwraca 
się obecnie uwagę na niejednorodność chorych, 
u których się ją diagnozuje. W patofizjologii najważ-
niejsze znaczenie ma niedobór acetylocholiny 
(neuroprzekaźnika odgrywającego podstawową rolę 
w procesach zapamiętywania i pamięci), choć zmiany 
dotyczą też innych neuroprzekaźników. W badaniu 
mikroskopowym typowe dla choroby Alzheimera jest 
odkładanie się tzw. płytek starczych (budowanych 
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z beta-amyloidu) i obecność zwyrodnienia włókien-
kowatego (związanego ze złogami hiperfosforyzowa-
nego białka tau). Ich obecność w badaniu autopsyj-
nym jednoznacznie potwierdza rozpoznanie. 

Choroba Alzheimera ma powolny, skryty 
początek; początkowe objawy mogą być niecha-
rakterystyczne, zwłaszcza że chorzy starają się 
ukryć swoje problemy przed otoczeniem. Najczęściej 
podstawowym objawem są zaburzenia pamięci – 
początkowo pamięci krótkoterminowej – np. zapo-
minanie o spotkaniach, zapominanie o miejscu odło-
żenia przedmiotów i ciągłe ich poszukiwanie, ale też 
zapominanie o wykonywanych czynnościach, co 
może mieć niebezpieczne konsekwencje. Stosun-
kowo wcześnie pojawiają się zaburzenia orientacji 
w przestrzeni i czasie, upośledzeniu ulega myśle-
nie abstrakcyjne. Z czasem zaburzenia nara-
stają i chorzy nie pamiętają nawet ważnych danych 
(adres zamieszkania, data urodzenia, imiona dzieci 
i współmałżonka). Wraz z postępem choroby pacjent 
nie poznaje najbliższych osób i swojego otoczenia. 
Z czasem dołączają się problemy językowe (trudności 
w doborze słów, problemy z nazywaniem przedmio-
tów, używanie niewłaściwych słów, wypowiadanie 
niezrozumiałego zlepku słów) i problemy z rozumie-
niem mowy (również nawet najprostszych poleceń). 
W zaawansowanych stadiach otępienia chory traci 
zdolność werbalnego porozumiewania się. 

Pojawiają się trudności w czynnościach dnia 
codziennego (toaleta, ubieranie się, przygotowy-
wanie i spożywanie posiłków) w związku z zapomi-
naniem, jak to się robi. Typowe jest przestawienie 
rytmu dobowego z sennością w ciągu dnia i nocnym 
pobudzeniem (tzw. objaw zachodzącego słońca). 
Z czasem chory traci kontrolę nawet nad podsta-
wowymi czynnościami – nie jest w stanie chodzić 
ani nawet usiąść czy wstać z łóżka. Częstym obja-
wem są omamy (chory widzi osoby lub przedmioty, 
które tak naprawdę nie istnieją) i urojenia (niepraw-
dziwe przekonania, w stosunku do których chory jest 
bezkrytyczny, np. przekonanie o okradaniu, podczas 

gdy nie pamięta, gdzie odłożył swoje rzeczy). Pobu-
dzenie i agresja mogą być konsekwencją omamów 
lub urojeń. Warto jednak pamiętać, że najczęst-
szą ich przyczyną są problemy w porozumieniu się. 
Agresja bywa np. reakcją na zmuszanie chorego 
do wykonywania czynności, których nie lubi lub nie 
jest w stanie wykonać. Może jednak również sygna-
lizować problemy zdrowotne, ból czy zmęczenie. 
Wiedza na ten temat ma więc szczególne znaczenie 
dla fizjoterapeutów. Reakcje osób z otoczenia muszą 
być spokojne, ale zdecydowane; często wystarczy 
np. zmiana tematu rozmowy czy włączenie ulubio-
nej muzyki. 

Uważa się, że choroba zazwyczaj trwa do kilkuna-
stu lat, choć ze względu na późno stawiane rozpo-
znanie okres chorowania może być krótszy. 

Do oceny zaawansowania choroby najczęściej 
stosuje się Skalę Ogólnej Deterioracji według Reis-
berga (ang. Global Deterioration Scale – GDS). 

Fizjoterapia osób z deficytem 
poznawczym
Joanna Szczepańska-Gieracha

W związku ze zjawiskiem starzenia się społe-
czeństw zaburzenia funkcji poznawczych doty-
czą znacznego odsetka osób starszych, które wraz 
z postępem choroby wymagają stałej opieki i reha-
bilitacji. Wśród specjalistów znany jest termin „ABC 
otępienia”, który oznacza cały zespół objawów 
związanych z postępującą degeneracją ośrodko-
wego układu nerwowego. Znajomość tych obja-
wów pozwala wyznaczyć główne zadania rehabili-
tacji osób z tą chorobą oraz zadbać o odpowiedni 
sposób prowadzenia usprawniania i komunikowania 
się z pacjentami. 
ɾ A (ang. Activities of Daily Living, czynności dnia 

codziennego) – bez względu na rodzaj otępie-
nia wraz z rozwojem choroby pacjent ma coraz 
większe trudności z wykonaniem codziennych 
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czynności, które zapewniają mu samoobsługę 
i niezależność od opieki osób trzecich. W pierw-
szym etapie choroby pogorszeniu ulegają czyn-
ności złożone, takie jak zarządzanie finansami, 
samodzielne podróże, planowanie wizyt u leka-
rza czy większych zakupów, samodzielne przygo-
towywanie posiłków itp. W późniejszych stadiach 
otępienia pojawiają się problemy z wykonaniem 
także czynności prostych, takich jak utrzymywa-
nie higieny osobistej, ubieranie się i rozbieranie, 
spożywanie posiłków, a nawet kontrola czynno-
ści fizjologicznych.

ɾ B (ang. behaviour, zachowanie) – w tym obszarze 
opisuje się często występującą u chorych labil-
ność nastroju, który może zmieniać się od apatii 
i wycofania aż do pobudzenia i dysforyczności. 
W innych przypadkach na pierwszy plan wychodzi 
pobudzenie pacjenta, niekiedy agresja słowna lub 
fizyczna, urojenia (np. urojenia okradania), omamy, 
bezcelowa aktywność ruchowa. Jeśli pobudze-
nie pacjenta pojawia się wieczorem i w nocy, 
mówimy o tzw. zespole zachodzącego słońca, 
który charakteryzuje się bezsennością i zabu-
rzeniami rytmu dobowego. W późnych stadiach 
demencji zachowanie pacjenta może zmienić 
się tak bardzo, że zupełnie przestaje przypomi-
nać osobę sprzed choroby. Zarówno opiekunowie 
rodzinni, jak i instytucjonalni wskazują tę grupę 
zaburzeń jako najbardziej uciążliwą w opiece nad 
pacjentem. Bez odpowiedniej wiedzy i przeszko-
lenia przebywanie z osobą chorą staje się bardzo 
trudne, a towarzyszące temu emocje obciążają 
i opiekuna, i podopiecznego. Z czasem może 
dojść do zespołu wypalenia, co zawsze pogarsza 
jakość świadczonej opieki. 

ɾ C (ang. cognition, funkcje poznawcze) – 
w początkowym etapie choroby deficyty funk-
cji poznawczych są subtelne, często całkowicie 
niezauważalne przez bliskich i otoczenie chorego, 
który stara się maskować swoje problemy. 
Pierwsze objawy mogą dotyczyć orientacji 

wzrokowo-przestrzennej, a efektem jest błądze-
nie w mniej znanym terenie. Zwykle ubożeje słow-
nictwo, chory ma kłopoty w znalezieniu w pamięci 
odpowiedniego słowa, przy czym rozumie jego 
znaczenie i potrafi je użyć w odpowiednim 
kontekście. W miarę postępu choroby na pierwszy 
plan wychodzą problemy z pamięcią krótkotermi-
nową, co znacznie utrudnia codzienne funkcjono-
wanie. Pacjent nie pamięta, gdzie odłożył klucze 
i inne przedmioty codziennego użytku, nie jest 
w stanie samodzielnie przyjmować leków, zadbać 
o codzienne sprawy. Chory traci także orienta-
cję w czasie i miejscu. Dostępne zasoby pamięci 
dotyczą raczej przeszłości (pamięć trwała, biogra-
ficzna) niż teraźniejszości. Z czasem pojawiają się 
zaburzenia logicznego myślenia i funkcji wyko-
nawczych. Nie jest już możliwe planowanie 
i konsekwentne wykonywanie zaplanowanych 
czynności, analizowanie sytuacji, wyciąganie 
wniosków i podejmowanie odpowiednich decy-
zji. Dlatego też osoby z otępieniem w większym 
stopniu niż ich zdrowi równolatkowie narażeni są 
na nieszczęśliwe wypadki.

Zasady pracy z osobami  
z deficytem poznawczym

Znajomość psychopatologii otępienia jest 
niezbędna, aby odpowiednio poprowadzić uspraw-
nianie i rehabilitację osoby z zaburzeniami poznaw-
czymi. Ustalono, że osoby z demencją mogą 
budzić zniecierpliwienie ze strony kadry medycz-
nej, ponieważ praca z nimi wymaga określonej 
wiedzy i zmiany rutynowego podejścia. Dowie-
dziono także, że właściwe przeszkolenie 
personelu wpływa korzystnie na stosunek kadry 
medycznej do podopiecznych, zmniejsza nasilenie 
trudnych emocji i poczucie przemęczenia. Dlatego 
na podstawie bogatego doświadczenia praktycz-
nego i wcześniejszych opracowań naukowych poni-
żej zamieszczono wskazówki przydatne w pracy 
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z osobami starszymi ze współistniejącym deficytem 
poznawczym. 

Podstawową kwestią w pracy z osobami star-
szymi jest rutynowa, przesiewowa ocena stanu funk-
cji poznawczych, szczególnie ważna, gdy pacjent 
wymaga długoterminowego leczenia i rehabilita-
cji. Dlatego warto poznać podstawowe testy prze-
siewowe, które pozwalają ocenić stan poznawczy 
pacjenta (patrz rozdz. 2). Na ich podstawie można 
ustalić stan zaawansowania deficytów poznawczych 
i dostosować zarówno wymagania, jak i sposób 
komunikowania się z pacjentem, a przede wszyst-
kim zadbać o jego bezpieczeństwo podczas prowa-
dzonych zajęć. Na pewnym etapie choroby pacjent 
nie zdaje sobie sprawy, że mokra podłoga może być 
śliska, a wózek inwalidzki stojący zbyt blisko scho-
dów może się po nich stoczyć. Każde pozostawienie 
pacjenta bez opieki podczas zabiegów usprawnia-
jących może mieć nieprzewidywalne konsekwen-
cje. Z tego powodu nie należy nakłaniać pacjenta 
do samodzielnego kontynuowania ćwiczeń bez opieki 
osób do tego przeszkolonych, nawet jeśli ćwiczenia 
wydają się proste i bezpieczne. Istnieje ryzyko, że 
pacjent może ulec wypadkowi (np. straci równowagę 
i upadnie czy też uszkodzi operowany staw, ustawia-
jąc kończynę w niewłaściwym położeniu). 

Biorąc pod uwagę wszystkie kwestie wymie-
nione wcześniej w tzw. ABC otępienia, fizjoterapeuta 
powinien dostosować schemat usprawniania stoso-
wany w danej jednostce chorobowej (np. po udarze, 
po implantacji endoprotezy itp.) do stanu intelektu-
alnego oraz emocjonalnego pacjenta. 

Ze względu na zaburzenia pamięci krótkotermino-
wej zawsze na początku wizyty należy przypomnieć 
pacjentowi, jakie czynności będą wykonywane, aby 
nie był zaskoczony i nie czuł się zagrożony. Ćwicze-
nia należy pokazywać, a nie opisywać, a rozmawia-
jąc z pacjentem, należy używać prostego języka 
pozbawionego terminologii medycznej. Wypowie-
dzi powinny być możliwie zwięzłe, a jeśli zawierają 
polecenia do wykonania, to kolejne polecenia można 

podawać dopiero po wykonaniu przez pacjenta 
poprzedniego zadania. Najlepiej zaczynać od 
ćwiczeń mało skomplikowanych koordynacyj-
nie, opartych na czytelnych, naturalnych ruchach. 
Problemy w wykonaniu zbyt trudnych zadań znie-
chęcają pacjenta do fizjoterapii, prowokują niepo-
trzebną irytację lub apatię. Zestaw ćwiczeń powinien 
być opracowany w taki sposób, aby dać seniorowi 
szansę na ich poprawne wykonanie, a co za tym 
idzie, radość i zadowolenie z dobrze wykonanego 
zadania. Z uwagi na objawy spowolnienia psycho-
ruchowego warto narzucić energiczny rytm ćwiczeń.

Możliwość skoncentrowania uwagi przez osobę 
z demencją jest bardzo ograniczona, usprawnianie 
najlepiej więc prowadzić w sesjach maksymalnie 
20-minutowych z przerwą pomiędzy poszczegól-
nymi sesjami. Warto zadbać, aby na czas ćwiczeń 
inne czynniki nie rozpraszały pacjenta (hałas za 
oknem lub na korytarzu – zamknąć okno lub drzwi, 
wyłączyć grające radio, uciszyć rozmowy innych 
osób itp.). Bardzo ważną rolę szczególnie w przy-
padku niespokojnych, pobudzonych pacjentów 
odgrywa masaż. W przypadku obniżonego nastroju, 
apatii, wycofania osoby starszej nieocenioną funk-
cję pełnią zajęcia grupowe, w niewielkich kilku-
osobowych grupach. Pacjent bezwiednie zaczyna 
naśladować innych uczestników, staje się bardziej 
otwarty i chętny do współpracy. Niekiedy obecność 
podczas zajęć osób bliskich pomaga przełamać lęk 
i niepewność. 

Ponieważ otępieniu nie towarzyszą żadne specy-
ficzne problemy funkcjonalne, to podstawowe cele 
fizjoterapii są zbieżne z zadaniami fizjotera-
pii w geriatrii. Należy w miarę możliwości utrzy-
mać lub zwiększyć wydolność krążeniowo-odde-
chową, zwiększać siłę mięśni, dbać o prawidłowy 
zakres ruchu w stawach, równowagę i koordyna-
cję. Biorąc pod uwagę fakt, że ze względu na postę-
pujący proces otępienny pacjent będzie z pewno-
ścią potrzebował stałej opieki osób z otoczenia, 
należy odpowiednio sformułować cele fizjoterapii. 
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W porozumieniu z lekarzem oraz z opiekunami należy 
ustalić, jaki zakres sprawności jest pacjentowi najbar-
dziej potrzebny. Szczególnie ważne jest włączanie 
do terapii tzw. czynności dnia codziennego (samo-
dzielne ubieranie/ rozbieranie, proste czynności 
higieniczne, spożywanie posiłków itp.). Zaniechanie 
wykonywania tych czynności na czas pobytu w szpi-
talu powoduje zazwyczaj utratę zdolności ich wyko-
nywania; po powrocie do domu starsza osoba jest 
całkowicie bezradna i nawet w najprostszych czyn-
nościach skazana na pomoc. W warunkach opieki 
domowej oprócz codziennej dawki ćwiczeń ogólno-
usprawniających oraz spaceru na świeżym powie-
trzu warto wybrać, wraz z opiekunem osoby chorej, 
takie czynności domowe, które chory mógłby jeszcze 
wykonywać w ramach codziennej aktywności (np. 
odkurzanie, wycieranie mokrych naczyń). Wplatanie 
tych zajęć do codziennej opieki nad chorym pozwala 
mu zachować poczucie bycia potrzebnym, zwięk-
sza jego codzienną aktywność i zapobiega sedacji, 
która jest podstawową przyczyną pogarszania stanu 
zdrowia osób z otępieniem. Niestety chorzy więk-
szość czasu spędzają bezczynnie przed telewizorem, 
podczas gdy opiekun stara się wykonać wszystkie 
niezbędne czynności i wyręcza chorego w przekona-
niu, że sam zrobi to szybciej i lepiej. Z czasem poja-
wia się zespół wypalenia opiekuna, a chory wymaga 
pełnej obsługi. Przez odpowiednio zaplanowaną fizjo-
terapię można ten moment znacząco opóźnić. 

Aby nawiązać dobry kontakt z pacjentem, warto 
zastosować elementy terapii reminiscencyjnej. 
Polega ona na zachęcaniu podopiecznego do przy-
pominania sobie i opowiadania zdarzeń z dalekiej 
przeszłości, ponieważ pamięć trwała bardzo długo 
nie ulega zaburzeniu. To uspokaja pacjenta, wpro-
wadza w dobry nastrój, buduje przymierze do dalszej 
współpracy. Bez względu na stopień zaawansowa-
nia choroby bardzo ważny jest spokój i przyjazna 
atmosfera terapii oraz uśmiech i pochwała za dobrze 
wykonane zadanie. Nawet chorzy z głębokim otępie-
niem doskonale wyczuwają zdenerwowanie i irytację 

personelu medycznego, cierpią z tego powodu. 
Wiedza na temat przebiegu procesu otępiennego, 
znajomość psychopatologii poszczególnych etapów 
choroby, pozwala na uniknięcie niepotrzebnych 
negatywnych emocji i poprowadzenie w profesjo-
nalny sposób fizjoterapii osoby z deficytem poznaw-
czym, a jednocześnie zadbanie o życzliwość i szacu-
nek pacjenta. Warto mocno podkreślić konieczność 
budowania interdyscyplinarnych zespołów terapeu-
tycznych i zapraszania specjalistów z innych dziedzin 
do współpracy w rehabilitacji i opiece nad osobami 
z deficytem funkcji poznawczych. Mowa tu o muzy-
koterapeutach, choreoterapeutach i terapeutach 
zajęciowych.

Neuromuzykoterapia

Współczesna muzykoterapia, poczynając od lat 
50. XX wieku, była zakorzeniona w naukach społecz-
nych. Terapeutyczną wartość muzyki postrze-
gano przez pryzmat psychospołecznej roli w życiu 
jednostki i kulturze danej społeczności. Lata 90. 
przyniosły zmiany w postaci doniesień dotyczących 
wpływu muzyki na funkcje mózgu. Dzięki współpracy 
zespołu terapeutycznego i badaniom możliwości 
wykorzystania muzyki w schorzeniach neurologicz-
nych w Centrum Badań Biomedycznych w Muzyce, 
przy Uniwersytecie Stanowym w Colorado powstała 
neuromuzykoterapia (ang. neurologic music therapy 
– NMT). Należy ona do niefarmakologicznych metod 
oddziaływania poprzez terapeutyczne wykorzysta-
nie muzyki w ruchowych, czuciowych i poznaw-
czych dysfunkcjach spowodowanych uszkodze-
niami lub chorobami układu nerwowego. Zwolennicy 
tego podejścia traktują muzykę jako bodziec, który 
bezpośrednio wpływa na neurofizjologiczne procesy 
mózgowe. Wykorzystanie muzyki w neurorehabilita-
cji opiera się na teoriach neurofizjologicznych oraz 
na badaniach nad wpływem produkcji i percepcji 
muzyki na procesy poznawcze i wykorzystuje zasady 
uczenia się poprzez ruch. 
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NMT składa się z 20 wystandaryzowanych 
i zgodnych z kliniczną aplikacją technik rehabilitu-
jących trzy obszary: sensomotoryczny, kognitywny 
i poznawczy. Działania terapeutyczne są ukierunko-
wane na osiąganie pozamuzycznych celów. 

W przypadku technik sensomotorycznych, stoso-
wanych w rehabilitacji chodu, rytm jest podstawo-
wym bodźcem oddziaływania. Do technik sensomo-
torycznych należą: rytmiczna stymulacja słuchowa 
(ang. rhythmic auditory stimulation – RAS), wzmac-
nianie wzorców czuciowych (ang. patterned sensory 
enhancement – PSE) oraz terapeutyczne granie 
na instrumentach muzycznych (ang. therapeutical 
instrumental music performance – TIMP). 

Spośród technik logopedycznych w przypadku 
terapii pacjentów z demencją warto zwrócić uwagę 
na śpiew terapeutyczny (ang. therapeutic singing 
– TS), stosowany w tej grupie w celu utrzymania 
produkcji słownej i wydolności oddechowej, a także 
terapię melodyczno-intonacyjną (ang. melodic 

intonation therapy – MIT) stosowaną w przypadku 
afazji w celu przywracania mowy poprzez kodowa-
nie muzyczne. 

W obszarze kognitywnym w terapii choroby 
Alzheimera stosuje się muzyczny zmysłowy trening 
orientacji (ang. musical sensory orientation training – 
MSOT), muzyczny trening kontroli uwagi (ang. musi-
cal attention control training – MACT), muzyczny 
trening pamięci (ang. mood and memory traing; 
musical mnemonics training – MMT) oraz skojarze-
niowy trening nastroju i pamięci (ang. associative 
mood and memory training – AMMT).

Muzyczny zmysłowy trening orientacji polega 
na zorientowaniu pacjenta co do siebie, otocze-
nia, czasu i miejsca, uwzględniając reakcje wywo-
łane muzyką. Wykorzystując zdjęcia bliskich, specy-
fikę otoczenia, codzienne czynności czy przedmioty 
należące do chorego, projektuje się zadania dla 
pacjenta oparte na śpiewie. Muzyczny trening kontroli 
uwagi ćwiczy ciągłość, zmienność, selektywność 

https://pzwl.pl/podreczniki-fizjoterapia?utm_source=pzwl&utm_medium=ebook&utm_campaign=fizjoterapia_ebook_202110
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i niepodzielność uwagi. W tym celu wykorzystuje się 
najczęściej grę na instrumencie/ instrumentach, choć 
równie dobrze sprawdza się śpiew oraz taniec. Pacjent 
odtwarza wybrany schemat rytmiczny, utrwala go, 
a terapeuta próbuje rozproszyć jego uwagę, np. 
grając inny rytm. Muzyczny trening pamięci oddzia-
łuje w kierunku poprawy pamięci. Umożliwia zapa-
miętywanie informacji niemuzycznych poprzez ich 
organizowanie i sekwencjonowanie. Dobrze spraw-
dza się również wykorzystywanie zarówno lubianej 
przez pacjenta muzyki, jak i muzyki reminiscencyjnej, 
mającej znaczenie sentymentalne. Badania pokazują, 
że osoby chorujące na otępienie typu alzheimerow-
skiego lepiej rozpoznają teksty śpiewane niż czytane. 

Ostatnią z technik stosowaną w rehabilitacji 
poznawczej osób z otępieniem jest AMMT. Trening 
ten wykorzystuje muzykę do poprawy proce-
sów pamięci na trzy sposoby – poprzez wytwarza-
nie stanu harmonijnego nastroju w celu ułatwienia 
przywracania pamięci; poprzez pobudzenie asocja-
cyjnych sieci nastroju i pamięci w celu uzyskania 
dostępu do pamięci długoterminowej oraz poprzez 

zakorzenienie pozytywnego nastroju zarówno w kodo-
waniu, jak i przywracaniu pamięci w celu poprawy 
pamięci i funkcji uczenia się. Do optymalizacji procesu 
terapeutycznego neuromuzykoterapia wykorzystuje 
TDM (ang. transformational design model), do prze-
łożenia wiedzy teoretycznej na praktykę kliniczną. 
Promuje skuteczną ocenę, projektowanie i wdraża-
nie terapeutycznych interwencji muzycznych. 

Pytania i polecenia podsumowujące

1. Czym charakteryzuje się MCI?
2. Jakie są dwa podstawowe typy otępienia?
3. Scharakteryzuj chorobę Alzheimera
4. Co to jest „ABC otępienia”?
5. Wymień i opisz pozamuzyczne cele muzykotera-

pii w psychogeriatrii.
6. Dlaczego należy na bieżąco dostosować sche-

mat usprawniania do ciężkości zaburzeń funkcji 
poznawczych u chorych z otępieniem? Na czym 
to dostosowanie polega? 

 A NA PODSTAWIE:

Fizjoterapia w geriatrii. Podstawy i nowe trendy
(Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019 r.),

red. nauk.: Anna Skrzek, Katarzyna Wieczorowska-Tobis
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TERAPIA ZAJĘCIOWA 
W GERIATRII

 B AUTOR:
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Wprowadzenie

We współczesnym świecie obserwujemy 
znaczące starzenie się społeczeństw, spowodo-
wane m.in. znacznym wydłużeniem przeciętnej 
długości życia czy spadkiem przyrostu naturalnego. 
Powoduje to, że liczba osób starszych zaczyna 
przeważać nad liczbą osób w wieku produktywnym, 
a odsetek seniorów w skali światowej ma do 2050 r. 
wzrosnąć do 25% populacji. W Europie osoby powy-
żej 60. r.ż. będą w tym czasie stanowiły połowę jej 
mieszkańców. 

W związku z szybkim zwiększaniem się liczby 
osób starszych coraz więcej terapeutów zajęcio-
wych pracuje w rehabilitacji geriatrycznej, której 
nadrzędnym celem jest promocja niezależności 
w życiu codziennym, podnoszenie jakości życia 
oraz zapobieganie wykluczeniom społecznym osób 
starszych. 

Sam proces starzenia się to szereg zmian fizjo-
logicznych, które mogą być zmienne i stanowią 
połączenie czynników nieuniknionych związa-
nych z wiekiem oraz czynników modyfikowalnych, 
takich jak aktywność fizyczna czy poziom stresu. 
Wiele osób starszych jest w ogólnej dobrej kondy-
cji zdrowotnej, jednak nawet naj-zdrowszy senior 
ma pewne ograniczenia wynikające z fizjologii  
starzenia się. 

Problemy zajęciowe osób starszych mogą mieć 
związek z procesem starzenia się – spadek siły 
mięśniowej, powolne zmniejszanie się zakresu ruchu 
w stawach, za-burzenia równowagi, zmniejszona tole-
rancja na wysiłek czy zmniejszona odporność na infek-
cje mogą w negatywny sposób odbijać się na niektó-
rych lub wszystkich sferach życia codziennego. U osób 
starszych pojawiają się również różnorakie zaburze-
nia i choroby, które w jeszcze większym stopniu ogra-
niczają swobodę samodzielnego funkcjonowania. 
Należą do nich m.in. choroby kardiologiczne i pulmu-
nologiczne (m.in. choroby serca, nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność oddechowa), zaburzenia snu, nietrzy-
manie moczu, niedożywienie, odwodnienie, wychło-
dzenie czy depresja. Dodatkowo seniorzy w bardzo 
dużym stopniu narażeni są na ryzyko upadku, co 
może, oprócz ograniczenia czynności życia codzien-
nego (ADL – Activities of Daily Living), w ostateczności 
doprowadzić nawet do zgonu osoby starszej. 

U osób starszych pojawiają się również choroby 
otępienne, wśród nich demencja i choroba 
Alzheimera, które w jeszcze większym stopniu niż 
choroby somatyczne powoli uniemożliwiają funk-
cjonowanie na każdym poziomie życia. Rodzaj poja-
wiających się ograniczeń w przebiegu otępienia jest 
zależny od stadium choroby, w któ-rym znajduje się 
pacjent – należy wyróżnić problemy funkcjonalne, 
poznawcze (kognitywne) i behawioralne. 
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Do najbardziej podstawowych ograniczeń funk-
cjonalnych zaliczyć należy problemy z podstawo-
wymi czynnościami życia codziennego, takimi jak 
np. ubieranie się, higiena osobista czy jedzenie 
(BADL – Basic Activities of Daily Living), jak również 
z bardziej skomplikowanymi funkcjami, takimi jak 
np. prowadzenie samo-chodu, przygotowywanie 
posiłków czy robienie zakupów (IADL – Instrumen-
tal Acivities of Daily Living). Osoby starsze mogą 
również mieć ograniczenia w wykonywaniu zadań 
związanych z pracą zawodową czy czynnościami, 
które wykonują w czasie wypoczynku. 

Aby można było mówić o prawidłowo prowa-
dzonym leczeniu i rehabilitacji osób starszych, 
konieczna jest współpraca terapeuty zajęciowego 
z resztą zespołu terapeutycznego, w tym szcze-
gólnie z fizjoterapeutą i lekarzem. Dodatkowo tera-
peuta zajęciowy pracujący z osobą starszą mającą 
problemy poznawcze musi również angażować 
do procesu terapii rodzinę czy opiekunów takiego 
pacjenta. 

 W pracy z pacjentem geriatrycznym istotne 
jest działanie wielokierunkowe, współpraca 
między specjalistami leczącymi pacjenta oraz 
uwzględnianie zarów-no fizycznych, psychicz-
nych, jak i finansowych możliwości osoby 
starszej. 

Metody i narzędzia oceny 
w geriatrii

Narzędzia oceny stanu pacjenta geriatrycz-
nego można podzielić na dwie grupy. W grupie 
pierwszej znajdują się narzędzia służące do oceny 
dysfunkcji narządu ruchu, a w grupie drugiej narzę-
dzia do oceny sprawności poznawczej osób star-
szych. Wykorzystywane są one w praktyce nie tylko 
terapeuty zajęciowego, ale również innych osób 

zajmujących się szeroko rozumianą rehabilitacją 
i leczeniem osób starszych. 

Narzędzia do oceny dysfunkcji narządu ruchu 
zostały opisane w podrozdziale „Metody i narzędzia 
oceny w dysfunkcjach narządów ruchu”.

Do najpopularniejszych metod oceny stopnia 
otępienia wykorzystywanych w praktyce terapeuty 
zajęciowego należą Mini Mental Stated Examina-
tion (MMSE), Allen Cognitive Lacing Screen (ACLS-
5), Functional Assessment Staging Test (FAST) oraz 
test zegara. 

Mini Mental States Examination (MMSE) 
to najpopularniejszy na świecie kwestionariusz 
do oceny stopnia otępienia. Składa się z 30 pytań 
i poleceń, dzięki którym pacjent jest diagnozowany 
w zakresie m.in. orientacji w czasie i miejscu, zapa-
miętywaniu czy uwagi i liczenia. Kwestionariusz ten 
jest prostym i szybkim narzędziem dającym możli-
wość oceny stopnia otępienia bez specjalistycz-
nego przy-gotowania. Dzieli on pacjentów na grupy: 
norma, łagodne zaburzenia poznawcze, próg otępie-
nia i kolejne stopnie zaawansowania otępienia. 
Do odczytania ostatecznego wyniku MMSE stosuje 
się specjalny przelicznik, dzięki któremu wyelimi-
nowane zostają niektóre czynniki mogące mieć 
na niego wpływ, takie jak np. wiek pacjenta czy 
poziom jego wykształcenia. 

Allen Cognitive Lacing Screen (ACLS-5) 
służy do oceny zaburzeń poznawczych, umiejętno-
ści rozwiązywania problemów i umiejętności uczenia 
się na nowo, a także do oceny zdolności funkcjonal-
nych. W przeciwieństwie do innych narzędzi oceny 
ograniczeń poznawczych ACLS-5 nie jest kwestio-
nariuszem, a narzędziem w posta-ci prostokątnego 
kawałka skóry dziurkowanej dookoła obwodu. Do tego 
elementu dołączone są 3 specjalne tępe igły i nici. 
Zadaniem pacjenta jest wykonanie 3 różnych ście-
gów o 3 stopniach trudności. Terapeuta zajęciowy 
w trakcie obserwacji pacjenta powinien zwrócić 
znaczną uwagę na sposób wykonywania czynności 
szycia, gdyż ten test jako jeden z nielicznych ocenia 
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nie tylko stopień zaburzeń poznawczych, ale również 
analizuje wykonywaną czynność (inną niż pisanie). 

Functional Assessment Staging Test (FAST) 
jest skalą funkcjonalną do oceny pacjentów, wyko-
rzystywanym zwłaszcza w ocenie klinicznych zmian 
u osób star-szych. Test ten dzieli pacjentów na 7 grup, 
w których dwie pierwsze oznaczają normę, a pozo-
stałe określają poszczególne stadia zaawansowania 
demencji. Zaszeregowanie pacjentów do poszcze-
gólnych grup następuje dzięki ocenie stopnia ogra-
niczenia wykonywania przez nich wybranych czyn-
ności, takich jak np. pamiętanie o położeniu drobnych 
przedmiotów, samodzielność podczas ubierania się 
czy zdolność poruszania się bez pomocy ortope-
dycznych i/lub osób trzecich.

Test zegara w diagnostyce stopnia zaawansowa-
nia demencji ocenia głównie funkcje wzrokowo-prze-
strzenne pacjenta. Do diagnostyki wykorzystywane 
są 3 plansze, które samodzielnie wypełnia pacjent, o 3 
stopniach trudności wykonywanego zadania. Plansza 
pierwsza zawiera narysowaną pustą tarczę zegara, 
a zadaniem pacjenta jest umieszczenie na niej cyfr 
oznaczających godziny. Druga i trzecia plan-sza 
zawierają tarcze z narysowanymi godzinami, a zada-
niem pacjenta jest narysowanie wskazówek zegara 
ustawionych odpowiednio na godzinie pełnej (np. 
15.00) i niepełnej (np. 10.20). Również w tym teście 
terapeuta zajęciowy może dodatkowo ocenić (anali-
zować) wykonywaną czynność – postawę pacjenta 
podczas pisania, sposób trzymania długopisu/ołówka, 
ułożenie ręki czy sam sposób pisania (stawia-nie cyfr, 
rysowania wskazówek).

Wybrane obszary interwencji

Pacjenci geriatryczni bez choroby 
otępiennej

Niezależnie od wieku seniora terapeuta zaję-
ciowy powinien kłaść szczególny nacisk na zwięk-
szanie bezpieczeństwa pacjenta, jego niezależności 

podczas funkcjonowania w życiu codziennym oraz 
zapobieganie wykluczeniom społecznym. Cele te 
można osiągnąć różnymi metodami, a poszczególne 
obszary interwencji będą wzajemnie się uzupełniać, 
dlatego też praca wieloaspektowa jest bardzo istotna 
w procesie terapii pacjenta geriatrycznego. Głów-
nymi obszarami interwencji terapeutycznej w pracy 
z pacjentami geriatrycznymi są ćwiczenia związane 
z czynnościami życia codziennego, pracą i czasem 
wolnym osoby starszej.

Zapobieganie upadkom
Upadki w wieku starszym są zjawiskiem 

powszechnym i ich konsekwencją bardzo często 
jest zmiana statusu seniora z osoby niezależ-
nej na pacjenta leżącego w łóżku i wymagającego 
całodobowej opieki. Upadki mogą nawet prowa-
dzić do zgonu. Aby zapobiegać upadkom, terapeuta 
zajęciowy powinien ściśle współpracować z fizjo-
terapeutą i rodziną pacjenta, gdyż tylko działa-
nie interdyscyplinarne może przynieść oczekiwany 
efekt. Zapobieganie upadkom polega na pracy nad 
poprawą zarówno kondycji fizycznej (siła i funkcja 
ręki, poprawa równowagi itd.), jak i pracy zmysłów, 
poziomu zdolności poznawczych, behawioralnych 
i percepcji. Również trening czynności życia codzien-
nego, takich jak higiena osobista, przygotowywanie 
posiłków itd. (patrz podrozdział 6.3 „Wybrane obszary 
interwencji”), stanowią istotny element zapobiega-
nia upadkom osób starszych. Bardzo ważne są także 
adaptacje środowiskowe i adaptacje życia codzien-
nego. Dostosowywanie mieszkania, domu, miej-
sca wypoczynku czy pracy w zależności od stop-
nia niesprawności osoby starszej stanowi często 
niezbędny element terapii, umożliwiający pacjen-
towi wykonywanie wy-branych czynności i chro-
niący przed utratą równowagi. Terapeuta zajęciowy 
może zarówno sugerować niezbędne modyfikacje 
środowiska pacjenta, jak i sam wykonywać plany 
(np. adaptacja łazienki) czy konkretne modyfika-
cje (np. adaptacja sztućców). Adaptacje powinny 
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uwzględniać możliwości finansowe pacjenta i/lub 
jego rodziny, terapeuta zajęciowy może również 
pomagać w szukaniu zewnętrznych źródeł finanso-
wania adaptacji (MOPS, PFRON, fundacje itp.). 

Robienie zakupów
W przypadku osób starszych robienie zaku-

pów często sprowadza się do zaopatrywania się 
w podstawowe produkty spożywcze oraz najpo-
trzebniejsze artykuły higieniczne czy chemię gospo-
darczą. Niemniej jednak część seniorów ma również 
potrzebę zrobienia zakupów meblowych, AGD czy 
innych zakupów wielkogabarytowych, a terapeuta 
zajęciowy zawsze powinien wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom i potrze-bom pacjenta. Interwen-
cja terapeutyczna w przypadku robienia zakupów 
zasadza się głównie na definiowaniu potrzeb zaku-
powych (kupowanie rzeczy potrzebnych, eliminowa-
nie rzeczy zbędnych), treningu planowania zakupów 
(tworzenie listy zakupów) i planowaniu wydatków 
(kupowanie rzeczy, na które pacjenta stać, wyszuki-
wanie tańszych zamienników itd.). Dodatkowo tera-
peuta zajęciowy może pomóc pacjentowi w poszu-
kiwaniu źródeł finansowania, zwłaszcza zakupów 
wysokogabarytowych lub np. sprzętu ortopedycz-
nego, gdyż wielu seniorów z powodu dysfunkcji jest 
uprawniona do korzystania ze świadczeń finanso-
wych ze strony m.in. MOPS, PFRON czy różnych 
fundacji. 

Sam proces robienia zakupów może oczywiście 
wymagać również treningu samej czynności kupo-
wania w sklepie (wyszukiwanie produktów, nauka 
zapamiętywania, gdzie leżą podstawowe produkty 
itd.), jak również płacenia za zakupione produkty. 
Umożliwienie samodzielnego wykonywania zakupów 
przez pacjenta może też wymagać zastosowania 
adaptacji miejsca zamieszkania (np. zamontowanie 
poręczy w celu ułatwienia wchodzenia/schodzenia 
po schodach) czy adaptacji życia codziennego (np. 
wózek na zakupy, balkonik z siedziskiem i koszem 
na zakupy). 

Trening pamięci
W proces starzenia się wbudowane jest stop-

niowe osłabianie pamięci i koncentracji, dlatego nawet 
seniorzy sprawni poznawczo mogą mieć problemy 
z pamięcią o różnym stopniu nasilenia. Ponieważ 
osłabienie pamięci może znacząco zmienić, a nawet 
upośledzić wykonywanie różnych czynności i zajęć, 
terapeuta zajęciowy powinien w pracę z pacjentami 
geriatrycznymi wpleść elementy treningu pamięci 
w celu spowolnienia procesu jej osłabiania lub nawet 
częściowego jej przywrócenia. Trening pamięci można 
stosować u każdego seniora niezależnie od jego stop-
nia samodzielności, rodzaju schorzeń czy wieku kalen-
darzowego. Formy treningu pamięci są w dużej mierze 
zależne od kreatywności terapeuty zajęciowego, 
powinny jednak być dostosowane do zaintereso-
wań pacjenta. Aby trening pamięci był jak najbardziej 
efektywny, należy zadbać o odpowiednie dotlenienie 
mózgu (wietrzenie pomieszczeń, spacery), poprawę 
krążenia krwi (proste ćwiczenia ruchowe z elementami 
pogłębionego wdechu/wydechu), prawidłowy odpo-
czynek (odpowiednio długi sen) czy zbilansowaną 
dietę. W ramach treningu pamięci stosuje się dowolne 
techniki wymuszające koncentrację, pamięć i logiczne 
myślenie, wśród nich krzyżówki, puzzle, gry karciane, 
gry planszowe, gry logiczne, układanki, testy skojarze-
niowe, zabawy i gry słowne oraz wiele innych. Należy 
pamiętać, aby poziom metod służących do treningu 
pamięci był zawsze indywidualnie dostosowany 
do możliwości pacjenta geriatrycznego oraz by nigdy 
nie prowadzić treningu pamięci „na czas”.

Transfery
Umiejętność prawidłowego transferu osoby star-

szej jest niezwykle istotnym elementem zwiększa-
nia bezpieczeństwa i niezależności każdego seniora. 
Swobodny transfer to także umożliwienie wykony-
wania wielu zajęć związanych chociażby z czynno-
ściami życia codziennego. Terapeuta zajęciowy wraz 
z pacjentem powinien pracować nad efektywno-
ścią i bezpieczeństwem podczas zmian pozycji (np. 
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z pozycji siedzącej do stojącej), transferów pomiędzy 
elementami wyposażenia mieszkania (np. z wózka 
inwalidzkiego na łóżko, z łóżka na fotel), swobod-
nego korzystania z komunikacji miejskiej (wsiadanie/
wysiadanie z tramwaju/autobusu) czy użytkowaniem 
pomocy ortopedycznych (np. kule, ortezy). 

Przeciwdziałanie wykluczeniom 
i samowykluczeniom społecznym

Osoby starsze z powodu m.in. wielu chorób i zmian 
układowo-narządowych często podlegają wyklucze-
niom społecznym lub samowykluczeniom. Taka sytu-
acja może doprowadzić do znaczącego pogłębiania 
się istniejących u pacjenta chorób, ze szczególnym 
uwzględnieniem depresji czy schorzeń somatycz-
nych. Unikanie kontaktów społecznych spowodowa-
nych np. brakiem własnej akceptacji sprawia, że osoba 
starsza staje się więźniem we własnym domu. Aby 
zapobiegać takiej sytuacji, terapeuta zajęciowy oprócz 
pracy z pacjentem powinien zaangażować rodzinę/
opiekunów osoby starszej w prowadzoną terapię czy 
wyjaśniać im często nieświadomie popełniane błędy 
wobec seniora. Najprostszymi formami zapobiegania 
samowykluczeniom osób starszych jest aranżowanie 
wspólnych obiadów z rodziną, wspólnych spacerów, 
oglądania telewizji, celebrowania imienin czy zapra-
szania gości. Dla osób starszych przebywających 
w ośrodkach opieki zinstytucjonalizowanej (DPS-y, 
domy spokojnej starości, oddziały szpitalne itp.) tera-
peuta zajęciowy może organizować odwiedziny osób 
młodszych np. z okazji Dnia Seniora czy Dnia Kobiet, 
aranżować spotkania z ciekawymi ludźmi, propono-
wać organizację minikoncertów piosenek z czasów 
młodości seniorów, wieczorków tanecznych itp. 

Pacjenci geriatryczni z chorobą 
otępienną

Obszary interwencji terapeutycznej u osoby star-
szej z chorobą otępienną w wielu punktach będą 
pokrywały się z postępowaniem zajęciowym wobec 

seniora bez otępienia. Jednak specyfika demencji czy 
choroby Alzheimera wymusza zmianę rodzajów wpro-
wadzanych interwencji, jak również znaczącą inten-
syfikację terapii nakierowanej na problemy poznawcze 
pacjenta. Obszary interwencji terapeutycznej w choro-
bach otępiennych można podzielić w zależności od 
etapu (stadium) choroby.

Stadium I choroby otępiennej
Na początku trwania procesu chorobowego należy 

zwrócić uwagę przede wszystkim na trening zdolno-
ści poznawczych pacjenta, trening pamięci, maksy-
malizowanie bezpieczeństwa i niezależności podczas 
wykonywania prostych czynności życia codziennego, 
dostosowywanie (adaptacji) środowiska, dopasowywa-
nie wymaganego sprzętu ortopedycznego. Już w tej 
fazie choroby powinno się w trakcie terapii stosować 
instrukcje wizualne w postaci prostych znaków, tablic 
i rysunków umieszczanych na szufladach czy szaf-
kach oraz przygotowywać proste instrukcje obsługi 
podstawowych urządzeń AGD, takich jak pralka czy 
zmywarka. Przydatnym narzędziem może okazać się 
„notes pamięci”, w którym pacjent będzie zapisywał 
ważne dla siebie informacje. Od samego początku pracy 
z pacjentem z chorobą otępienną należy po-łożyć nacisk 
na bezpieczeństwo w łazience i szeroko rozumianą 
prewencję upadków oraz instruować opiekunów, w jaki 
sposób mają sprawować dobrą opiekę nad chorym. 
Również na samym początku współpracy z pacjentem 
należy wyjaśnić, czym jest choroba otępienna, jakie są 
jej objawy oraz nakreślić długofalowy schemat opieki 
terapeutycznej nad pacjentem. Pozwoli to osobie chorej 
i jej najbliższym dobrze zrozumieć i przygotować się 
na wiele niekorzystnych zmian, które zajdą w organi-
zmie i psychice chorego, co ułatwi współpracę pomiędzy 
terapeutą, chorym i jego opiekunami, a także podniesie 
jakość życia chorego i jego opiekunów. 

Stadium II choroby otępiennej
Ten etap choroby otępiennej oznacza inten-

syfikację i rozszerzenie pracy terapeutycznej przy 
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jednoczesnym uproszczeniu stosowanych metod, 
tak aby były one zrozumiałe dla pacjenta. Również 
w tej fazie należy pracować nad zdolnościami 
poznawczymi osoby chorej i zwiększaniem bezpie-
czeństwa podczas życia codziennego, m.in. za 
pomocą upraszczania schematów wykonywanych 
czynności. Duże znaczenie ma też uporządkowa-
nie środowiska pacjenta i wprowadzenie zaopa-
trzenia ortopedycznego w postaci kul czy balko-
nika. Na tym etapie bardzo duże znaczenie mają 
adaptacje środowiska pacjenta wraz ze stosowa-
niem licznych zabezpieczeń, których celem jest 
ochrona chorego przed urazem (zabezpiecze-
nia do okien i drzwi, zamykanie niebezpiecznych 
pomieszczeń, np. piwnic, stosowanie alarmów 
w drzwiach, zamykanie leków i środków chemicz-
nych itp.). Podawane pacjentowi instrukcje słowne, 
wizualne i dotykowe powinny być zgodne z zasadą 
„krok po kroku”. Instrukcje wizualne powinny być 
zawsze powiązane ze słownymi (np. opisanie 
i pokazanie czynności, która ma być wykonana), 
podobnie jak dotykowe, gdzie opisowi słownemu 
będzie towarzyszyć pokaz czynności, ale wykony-
wanej ręką chorego prowadzoną przez rękę tera-
peuty (hand over hand).

Instrukcja „krok po kroku” słowna
• Krok pierwszy – zadanie pytania otwar-

tego „Co to jest?” (pokazanie szczoteczki 
do zębów) 

• Krok drugi – danie wyboru – „To jest 
szczoteczka do zębów czy dezodorant?” 

• Krok trzeci – danie wyraźnej wskazówki – 
„To jest szczoteczka do zębów”

W stadium II choroby otępiennej należy również 
zwrócić uwagę na ograniczenia behawioralne 
pacjenta, starając się m.in. ograniczać lub elimino-
wać czynniki mogące pogłębiać depresję, agresję, 

frustrację czy problemy w komunikowaniu się (np. 
usunięcie luster, jeżeli są przyczyną powstawania 
halucynacji). 

Stadium III choroby otępiennej
Późny etap choroby otępiennej nie pozwala 

na prowadzenie intensywnej terapii, nie należy 
jednak zostawiać w tym czasie pacjenta i jego 
bliskich bez specjalistycznej opieki. Pielęgnacja 
osoby leżącej, a równocześnie mającej znaczne 
problemy kognitywne i behawioralne, jest trudna 
i wymaga współpracy w zespole interdyscypli-
narnym oraz ścisłego porozumienia z opiekunami 
osoby chorej. W fazie późnej choroby otępiennej 
terapeuta zajęciowy skupia się głównie na dalszym 
trenowaniu zdolności po-znawczych pacjenta, 
ale w takim zakresie, na jaki pozwala stan osoby 
chorej, oraz na stymulacji polisensorycznej, stara-
jąc się angażować wszystkie zmysły pacjenta. 
Dodatkowo należy próbować wdrożyć trening 
higieny (np. przecieranie twarzy wilgotnym ręcz-
nikiem) i jedzenia za pomocą zaadaptowanych 
przyrządów, jeśli jest to konieczne. Równocześnie 
można zmodyfikować rodzaj przyjmowanego przez 
pacjenta pokarmu, jak również jego konsysten-
cję (pożywienie drobno krojone, przecierane lub 
miksowane). Większość czynności, nad którymi 
pracuje się razem z pacjentem, powinno się 
ćwiczyć metodą dotykową (hand over hand), która 
pozwala na poprawę percepcji i zwiększa zaanga-
żowanie pacjenta w wykonywane zadanie. Na tym 
etapie terapeuta zajęciowy współpracujący z opie-
kunami osoby chorej powinien również dostarczyć 
informacji na temat sposobów pozyskiwania środ-
ków finansowych na pielęgnację chorego, miejsc 
opieki czy grup wsparcia, do których rodzina może 
zwrócić się o pomoc.

Wszystkie sugerowane zmiany, plany tera-
pii, zestawy ćwiczeń czy inne instrukcje należy 
pacjentowi przekazywać ustnie, dbając o zrozu-
miałość wypowiedzi, jak również przygotować ich 
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pisemną wersję. W pracy z pacjentem geriatrycz-
nym szczególny nacisk należy położyć na współ-
pracę i edukację współmałżonków, członków 
rodziny czy opiekunów, gdyż niejednokrotnie 
tylko taki model postępowania pozwoli na uzyska-
nie pełnego, wielopłaszczyznowego sukcesu 
terapeutycznego.

Opis przypadku

Programowi terapii zajęciowej została poddana 
81-letnia kobieta, mieszkająca w dużym mieście. 
Pani Maria cierpi na demencję i jest objęta lecze-
niem tego schorzenia w poradni geriatrycznej. 
Mieszka razem z mężem w bloku na 2 piętrze. 
Wcześniej pracowała jako księgowa, obecnie jest 
na emeryturze. 

Pacjentka ma typowe objawy, jakie wystę-
pują u chorych na demencję. Najbardziej 
widoczne są kłopoty z pamięcią i koncentra-
cją. Dodatkowo pacjentka cierpi na nadciśnie-
nie tętnicze, problemy kardiologiczne, niewy-
dolność oddechową, cukrzycę i niedosłuch. Ma 
również nadwagę i niewielkie zmiany reuma-
tyczne w stawach. Powyższe obciążenia powo-
dują, że niechętnie opuszcza mieszkanie, nie lubi 
przyjmować gości oraz skarży się na dolegliwości 
bólowe zlokalizowane głównie w klatce piersiowej 
i kończynach dolnych. W związku ze swoimi choro-
bami pacjentka przyjmuje też duże ilości leków, 
nad których dawkowaniem i zażywaniem musi 
czuwać mąż. 

Pani Maria rozpoczyna dzień od poran-
nej toalety, a następnie je śniadanie przy-goto-
wane przez męża. Po śniadaniu ogląda telewizję, 
czyta gazetę, rozmawia z mężem lub ucina sobie 
krótką drzemkę. Czasami robi na drutach swetry 
dla wnucząt, we wcześniejszych latach była to jej 
prawdziwa pasja. Około godziny 13.00 pacjent-
-ka razem z mężem je przygotowany przez siebie 
obiad, a po obiedzie piją kawę i jedzą ciasto, co 

stanowi ich swoisty rytuał. Po południu pacjentka 
czasami robi niewielkie porządki, prasuje ubrania 
lub zmywa naczynia. Wieczorem około godziny 
18.00 je kolację, ogląda telewizję, a potem idzie 
spać. Z powodu chorób pani Maria ma ograni-
czone możliwości wykonywania wielu czynności 
życia codziennego. Unika spotykań z innymi, gdyż 
wstydzi się swojej tuszy; opuszcza dom najczę-
ściej z powodu wizyt u lekarza i uczestnictwa 
w niedzielnych nabożeństwach.

Na pierwszym spotkaniu terapeuta przedsta-
wił pani Marii cel swojej wizyty, a następnie prze-
prowadził wywiad, który zbierał informacje o jej 
osobie, środowisku społecznym, czynnościach 
życia codziennego i sytuacji rodzinnej i socjal-
nej. Pacjent-ka wyraziła zainteresowanie tera-
pią oraz zgodę na dokumentowanie jej przebiegu. 
W celu określenia stopnia ograniczeń poznaw-
czych terapeuta posłużył się kwestionariuszem 
Mini Mental States Examination (MMSE), który 
potwierdził wczesne stadium demencji. Kolejne 
spotkania z pacjentką pozwoliły na określenie 
obszaru interwencji i celu terapii. Wspólnie zade-
cydowano, że z wymienionych przez pacjentkę 
czynności ważnych, a zarazem trudnych, najważ-
niejsze w tym momencie jest zapamiętywanie, 
gdzie zostawia różne drobne rzeczy. Pacjentka 
została poproszona o sprecyzowanie w odnie-
sieniu do których przedmiotów ważne jest dla 
niej zapamiętanie ich położenia i gdzie te przed-
mioty zazwyczaj zostawia. Terapeuta zajęciowy, 
wykorzystując obserwację i analizę zajęcia oraz 
rozmowę z pacjentką, wyciągnął wnioski, że pani 
Maria ma największe problemy z zapamiętywa-
niem, gdzie zostawia okulary. 

Aby rozwiązać ten problem, terapeuta zaję-
ciowy zaproponował, aby w miejscach, gdzie 
pacjentka najczęściej używa okularów (fotel 
w pokoju telewizyjnym, szafka nocna przy łóżku, 
kuchnia i łazienka), postawić kolorowe pojem-
niki z rysunkiem okularów, które byłyby jedynymi 
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miejscami, gdzie pani Maria mogłaby zostawiać 
okulary. Pacjentka zaaprobowała propozycje 
terapeuty i samodzielnie zadecydowała, że kolor 
pojemników powinien być czerwony, gdyż najbar-
dziej rzuca się w oczy i łatwiej jej będzie zapamię-
tać, że właśnie do takiego pojemnika ma włożyć 
okulary. Pojemniki zostały zakupione w jednym 
z supermarketów, a terapeuta samodzielnie wyko-
nał i nakleił na ich boki wyraźne schematy okula-
rów. Terapeuta razem z pa-cjentką wybrał miejsca 
w kuchni i łazience, w których postawione zostały 
pudełka. 

Na kolejnym spotkaniu terapeuta zajęciowy 
zapytał pacjentkę, czy zastosowana adaptacja 
spełnia swoje zadanie. Zarówno pani Maria, jak 
i jej mąż przyznali, że odkąd w domu pojawiły się 
czerwone pudelka, problem szukania zagubio-
nych oku-larów zniknął. Tym samym pacjentka 
uznała, że wyznaczony plan został zrealizowany 
zgodnie z jej oczekiwaniami i cel terapii został  
osiągnięty. 

Podsumowanie

Specyfika pracy terapeuty zajęciowego z pacjen-
tem geriatrycznym polega na indywidualnym podejściu 
do potrzeb każdego pacjenta, dokładnym rozpoznaniu 
i zrozumieniu jego potrzeb zajęciowych oraz umiejęt-
nym dostosowaniu wybranych form terapii do możli-
wości funkcjonalnych i poznawczych osoby starszej. 
Terapeuta zajęciowy w pracy z seniorem z zaburzeniami 
poznawczymi powinien ściśle współpracować z rodziną 
takiej osoby, jak również z innymi członkami zespołu lecz-
niczego, gdyż tylko kompleksowa i wielodyscyplinarna 
praca może przynieść najlepszy efekt w szeroko rozumia-
nej rehabilitacji pacjenta geriatrycznego. Pytania spraw-
dzające 1. Wymień narzędzia oceny stanu psychicznego 
osoby starszej. 2. Na czym polega specyfika terapii zaję-
ciowej u pacjentów z chorobą otępienną? 3. Jak wyglą-
dają poszczególne elementy i zasady stosowania instruk-
cji „krok po kroku”? 4. Dlaczego w pracy z pacjentem 
z zaburzeniami poznawczymi należy ćwiczyć metodą 
dotykową (hand over hand)? 

 A NA PODSTAWIE:

Terapia zajęciowa
(Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016 r.),

red. nauk.: Aneta Bac

ZOBACZ

https://pzwl.pl/Terapia-zajeciowa-w-geriatrii,66149426,p.html?utm_source=pzwl&utm_medium=ebook&utm_campaign=fizjoterapia_ebook_202110


PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. 

| ISBN: 978-83-200-6538-1 | Wydawca: Jolanta Jedlińska |  
Przygotowanie do składu: Anna Gardyniak |  

Projekt graficzny, skład: Radosław Śmigielski | Ilustracja na okładce: Jm10/Dreamstime |  
Księgarnia wysyłkowa: tel. 42 680 44 88; infolinia: 801 33 33 88, wysylkowa@pzwl.pl  

www.pzwl.pl

http://www.pzwl.pl

	Obrazowanie w zakresie stawu skokowego i kości stępu
	Anatomia stawu skokowego 
i kości stępu 
	Złamania kości skokowej 
	Złamania przeciążeniowe (przewlekłe) kości piętowej 
	Złamania kości łódkowatej 
	Złamania przeciążeniowe kości łódkowatej 
	Złamania kości sześciennej 
	Złamania kości klinowatych 
	Złamanie dalszej części kości piszczelowej – złamanie kolumnowe (złamanie typu pilon) 

	Fizjoterapia wybranych schorzeń i urazów 
stopy i stawu 
skokowo-goleniowego
	Płaskostopie podłużne i nabyta stopa płasko-koślawa
	Postępowanie fizjoterapeutyczne
	Korekcja wady
	Przykłady technik oklejania
	Technika 1. Low-dye
	Technika 2. Cross X
	Technika 3. Reverse 6
	Technika 4. Navicular lift

	Optymalna długość mięśni i ich elastyczność
	Optymalna siła mięśniowa
	Przykłady ćwiczeń
	Ćwiczenie 1. 
Unoszenie pięt z modyfikacją (heel raises)
	Ćwiczenie 2. 
Kontrola pronacji

	Mobilizacje stawów stopy
	Kompensacje
	Przykłady ćwiczeń
	Ćwiczenie 1. Mosty
	Ćwiczenie 2. Baletnica
	Ćwiczenie 3. Kontrola zgięcia grzbietowego


	Zaburzenia równowagi w wybranych jednostkach ortopedycznych
	Pacjent po endoprotezoplastyce stawu biodrowego – charakterystyka funkcjonalna
	Endoproteza przeznaczona dla niemal każdego rodzaju zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego

	Pacjent po endoprotezoplastyce stawu kolanowego – charakterystyka funkcjonalna

	Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządów ruchu
	Wprowadzenie 
	Metody i narzędzia oceny w dysfunkcjach narządów ruchu 
	Podstawowe narzędzia oceny pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu
	Wybrane narzędzia oceny czynności dnia codziennego (ADL) pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu
	Wybrane narzędzia oceny kończyny górnej pacjenta reumatologicznego lub ortopedycznego
	Wybrane narzędzia oceny pacjenta neurologicznego

	Wybrane obszary interwencji 
	Lokomocja 
	Higiena osobista 
	Przygotowywanie posiłków 


	Fizjoterapia w kardiochirurgii
	Etap I – wczesna rehabilitacja kardiochirurgiczna
	Fizjoterapia w okresie przedoperacyjnym
	Fizjoterapia w okresie pooperacyjnym
	Nieinwazyjna wentylacja 
mechaniczna (NIV)
	Trening mięśni oddechowych (IMT)
	Bezpieczeństwo i kontrola przebiegu rehabilitacji
	Edukacja pacjenta i jego rodziny


	Rehabilitacja w chorobach 
sercowo-naczyniowego
	Rehabilitacja chorych po transplantacji serca
	Przygotowanie przedoperacyjne
	Nauka przyjmowania odpowiedniej pozycji ciała
	Ocena pacjenta po transplantacji serca
	Specyficzne problemy w rehabilitacji chorych po transplantacji serca
	Przebieg postępowania usprawniającego


	Fizjoterapia chorych leczonych systemowo
	Następstwa leczenia systemowego
	Rodzaje leczenia systemowego
	Chemioterapia
	Hormonoterapia
	Terapie celowane w onkologii

	Skuteczność leczenia systemowego
	Objawy niepożądane w przebiegu leczenia nowotworu

	Kinezyterapia pacjentów poddanych leczeniu systemowemu
	Fizykoterapia chorych poddanych leczeniu systemowemu
	Masaż chorych poddanych leczeniu systemowemu

	Otępienie
	Geriatria
	Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych
	Otępienie
	Choroba Alzheimera

	Fizjoterapia osób z deficytem poznawczym
	Zasady pracy z osobami 
z deficytem poznawczym
	Neuromuzykoterapia

	Pytania i polecenia podsumowujące

	Terapia zajęciowa w geriatrii
	Wprowadzenie
	Metody i narzędzia oceny w geriatrii
	Wybrane obszary interwencji
	Pacjenci geriatryczni bez choroby otępiennej
	Pacjenci geriatryczni z chorobą otępienną

	Opis przypadku
	Podsumowanie


