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PRZEDMOWA PROFESORA ANDRZEJA KWOLKA 
DO TRZECIEGO WYDANIA W JEZYKU POLSKIM* 

Choroby ukiadu krqienia przyjmujq obecnie charakter pandemii i dotyczq nie 
tylko ludnoSci kraj6w rozwinigtych, lecz r6wniei kraj6w rozwijajqcych siq. Z dru- 
giej strony postqp medycyny powoduje, i e  SmiertelnoSL W okresie ostrych powi- 
kiah zmniejsza siq, CO W konsekwencji prowadzi do szybkiego zwiqkszania siq 
liczby os6b niepeinosprawnych, wymagajqcych staiej opieki i rehabilitacji, a wiqc 
generuje znaczne koszty dla caiych spoieczehstw. WiaSnie udar m6zgu W naj- 
wiqkszym stopniu jest odpowiedzialny za zwiqkszanie siq liczby os6b niepeino- 
sprawnych W spoieczefistwie a utrzymujqce siq korzystne tendencje zmniejsza- 
nia Smiertelnoici W ostrym okresie udaru m6zgu oraz proces starzenia siq spoie- 
czehstw powodujq narastanie tego zjawiska. 0 randze problemu Swiadczq Swia- 
towe i krajowe inicjatywy dotyczqce pierwotnej i wt6rnej prewencji udaru m6- 
zgu oraz zasad postqpowania W ostrym i p6inym okresie udaru, W kt6rych co- 
raz wyrainiej eksponowana jest koniecznoS6 specjalistycznej rehabilitacji. Byiy 
to kolejno Dekada M6zgu ogioszona przez WHO, Deklaracja Helsingborgska 
z 1995 i z 2006 roku, Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Udaru M6zgu 
z 1997 roku, Inicjatywa Europejska (EUSI) z 2003 roku i program POLKARD 
obejmujqcy r6wniei problematykq udaru m6zgu. Dobrze wiqc, i e  ukazuje siq 
trzecie wydanie tego cennego poradnika i bardzo dobrze, i e  jest on skierowany 
r6wniei do pracownik6w podstawowej opieki zdrowotnej. Trzeba podkreSliL, 
i e  ciqgioS6 rehabilitacji medycznej moie zapewniC tylko zesp6i pracownik6w 
podstawowej opieki zdrowotnej W iqcznoSci z rodzinq osoby po udarze m6zgu. 

Oczywistym jest, i e  za proces usprawniania szczeg6lnie odpowiedzialny jest fi- 
zjoterapeuta, kt6ry zar6wno W szpitalu, jak tez W Srodowisku iycia chorego musi 
SciSle wsp6ipracowaL z lekarzem specjalistq W rehabilitacji medycznej, pielqgniar- 
kq, neuropsychologiem, logopedq, pracownikiem socjalnym, technikiem zaopa- i 
trzenia ortopedycznego i terapeutq zajqciowym. Stqd wynika znaczenie wzajem- 
nej wymiany dobwiadczeh pomiqdzy czionkami zespoiu rehabilitacyjnego i edu- 
kacyjna rola fizjoterapeuty dotyczqca usprawniania. Wiele czynnoSci zwiqzanych 
z usprawnianiem wykonujq tei pielqgniarka, opiekunka spoieczna czy czionko- 
wie rodziny, i muszq te czynnoSci wykonywaC tak, aby przynosiiy poprawq funk- 
cjonowania pacjenta a nie byiy przyczynq powikiafi, czy utrwalania nieprawi- 

~ 
diowych wzorc6w ruchowych. Tego ma ich nauczyL fizjoterapeuta, kt6ry prze- 
ciei z osobq po udarze m6zgu pracuje najkr6cej mimo, i e  jest najlepiej przygo- 1 
towany do prowadzenia fizjoterapii. Warto tei podkreSliL, i e  stale prowadzone 1 
sq badania i pr6by wprowadzania nowych metod fizjoterapeutycznych, kt6re 
pozwoliiyby na uzyskiwanie optymalnych efekt6w W rehabilitacji os6b po uda- 
rze m6zgu. Jednq z nich jest coraz czqiciej propagowana terapia z ogranicza- 

" Przedmowa nie stanowi cz~lc i  oryginalnej publikacji ,,Usprawnianie po udarze m6zgu. Poradnik dla 
terapeutdw i pracownikdw podstawowej opieki zdrowotnej" wydanej przez Swiatowq Organizacjq Zdro- 
wia oraz Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau. 

This Preface is not a part of oryginal WHO and Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau publica- 
tion "Promoting independence following a stroke". 
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niem-wymuszaniem ruchu (C1 - ang. constrained-induced), a takie pierwsze 
doiwiadczenia z prowadzeniem telerehabilitacji. Jednak te nowe metody (tech- 
niki) ciqgle jeszcze nie sq potwierdzone wynikami naukowymi tworzqcymi ,,re- 
habilitacjq opartq na faktach". 

Zalecana obecnie taktyka optymalnego postqpowania z chorym obejmuje diagno- 
stykq i leczenie W oddziale udarowym W poiqczeniu z wczesnq rehabilitacjq, i ten 
okres trwa kilka do kilkunastu dni, nastqpnie rehabilitacjq W specjalistycznym 
oddziale rehabilitacji neurologicznej tnvajqcq 3 do 6 tygodni i dalsze leczenie W miej- 
scu zamieszkania. CzqSk pacjent6w z r6inych powod6w moie by6 przekazywana 
do zakiad6w opiekuhczo-leczniczych lub do dombw pomocy spoiecznej a bar- 
dziej sprawni do szpitali uzdrowiskowych. WiaSnie ten poradnik jest wspaniaiq 
pomocq dla wszystkich opiekujqcych siq osobami po udarze mbzgu. 

W poradniku siusznie podkreSlono znaczenie kompleksowoSci i wczesnoici re- 
habilitacji oraz indywidualnego podejScia do kaidego pacjenta. Og6lne infor- 
macje dotyczqce istoty udaru m6zgu opracowane sq pobieinie, jednak ewolucja 
stanu osoby po przebytym udarze przedstawiona jest ciekawie. Rozdziaiy po- 
Swiqcone pielqgnacji i ukiadaniu pacjenta, pomocy W jego przemieszczaniu W ko- 
lejnych etapach zdrowienia, a takie dotyczqce usamodzielniania pacjenta opra- 
cowane sq bardzo rzetelnie i powinny by6 doskonale przyswojone przez pielq- 
gniarki i fizjoterapeut6w. Powinny byk tei wykorzystywane W edukacji rodziny 
pacjenta. W tej niezmiernie istotnej czqSci kompleksowej rehabilitacji niezbqdny 
jest takie udziai terapeuty zajqciowego. 

CzqSci dotyczqce ochrony barku i biodra sq bardzo cenne, jednak kategoryczne 
stwierdzenie ,,nie naleiy uiywaC temblaku" nie jest prawdziwe. Temblak, zwiasz- 
cza W poczqtkowym okresie od wystqpienia udaru (fazie wiotkiego poraienia) 
jest potrzeby, ale musi speiniak wszystkie niezbqdne wymogi, W tym dotyczqce 
podparcia caiego ramienia i zabezpieczenia rqki, CO moie by6 prowadzone z wy- 
korzystaniem lekkich iusek nowej generacji. Dotyczy to r6wniei zabezpieczenia 
koficzyny dolnej i stopy. Zwr6cono uwagq na tzw. biomechaniczne sposoby za- 
pobiegania nadmiernej spastycznoSci i jej leczenia, kt6re fizjoterapeuta a takie 
pielqgniarka powinni doskonale opanowak. Uwypuklenie powszechnie wystq- 
pujqcych problem6w (powikiafi), kt6re czqsto majq charakter jatrogenny jest 
niezmiernie waine i naleiy W codziennej praktyce oraz W czasie nauczania zwra- 
cak na nie szczeg6lnq uwagq. W rozdziale dotyczqcym dodatkowych trudnoici 
bqdqcych nastqpstwem udaru siusznie, chok pobieinie, om6wiono trudnoSci W ko- 
munikowaniu siq z pacjentem, zaburzenia funkcji czuciowych i postrzegania, za- 
burzenia r6wnowagi oraz trudnoici natury emocjonalnej i spoiecznej. Warto 
dodak, i e  grupy wsparcia, chociai W tej grupie chorych sq trudne do stworzenia, 
sq niezmiernie waine i dajq duio korzySci, a optymalnq formq mogq by6 kluby 
os6b po przebytym udarze m6zgu. 

Poradnik jest cennq i niezbqdnq pomocq W planowaniu i realizowaniu nowocze- 
snej kompleksowej rehabilitacji pacjent6w po udarze mbzgu. Powinien stanowiC 
obowiqzkowq lekturq dla fizjoterapeut6w7 lekarzy specjalizujqcych siq W rehabili- 
tacji medycznej, pielegniarek - zwiaszcza Srodowiskowych, terapeut6w zajqcio- 
wych i innych pracownik6w podstawowej opieki zdrowotnej. 

dr hab. med. Andrzej Kwolek, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego 



PRZEDMOWA DO VVYDANlA 
W JEZYKU ANGlELSKlM 

Pierwsze wydanie niniejszego podrqcznika zostaio przygotowane przez Lorenzo 
Carrero, lekarza, konsultanta wioskiego stowarzyszenia Amici di Raoul Follereau 
(AIFO), W odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez spoleczne programy 
rehabilitacyjne. Wydany poradnik cieszyi siq duzym powodzeniem W Mongolii, 
Wietnamie i Indonezji, jako ir6dio niezbqdnych informacji na temat najnow- 
szych metod terapeutycznych, stosowanych przez rehabilitantbw, do kt6rych 
odwoiujq sig pracownicy dziaiajqcy W ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 
Stowarzyszenie AIFO, jako miqdzynarodowa organizacja pozarzqdowa, wsp6i- 
dziaiajqca oficjalnie ze ~wiatowq Organizacjq Zdrowia (ang. World Health Or- 
ganization - WHO) zaproponowaio, aby Zesp61 ds. Inwalidztwa i Rehabilitacji 
(ang. Disability and Rehabilitation Team) wydal niniejszy tekst jako wsp6lnq 
publikacjq. 

Przed przystqpieniem do publikacji, WHO przesiaia tekst niniejszego poradnika 
do wybranych specjalist6w, proszqc ich o opiniq. Poradnik zyskai powszechnq 
aprobatq profesjonalist6w, kt6rzy zaproponowali szersze jego rozpropagowa- 
nie. Korzystajqc ze zgioszonych uwag i sugestii autor dokonaf korekty tekstu. 
Chcemy W tym miejscu podzigkowak naszemu dobremu przyjacielowi, dr Lo- 
renzo, za jego poiwiqcenie i zaangazowanie, dr Ann Goerdt i wszystkim innym 
recenzentom oraz Sarah Lacey, wydawcy niniejszej pracy. 

Dr E. Pupulin Dr E. Zecchini 
Team Coordinator President 
Disability and Rehabilitation Team Amici di Raoul Follereau (AIFO) 
World Health Organization (WHO) 



CEL PORADNIKA 

Istnieje wiele sposob6w wspomagania chorego po przebytym udarze. Dziqki spe- 
cyficznemu treningowi i odpowiedniej zachqcie osoba rehabilitowana moie od- 
zyskat utracone zdolnoici ruchowe oraz zwiqkszyt swojq niezaleinogt. Niniej- 
sze opracowanie zawiera szereg porad, dotyczqcych planowania oraz realizacji 
programu rehabilitacyjnego. Przedstawione W poradniku propozycje twiczefi 
ulatwiajq usamodzielnianie siq pacjenta we wszystkich aspektach iycia codzien- 
nego. ~wiczenia te dotyczq aktywnoici ruchowej chorego podczas leienia W i6i- 
ku, siedzenia, stania, spacerowania, czy przenoszenia siq z miejsca na miejsce 
przy uiyciu dotkniqtych poraieniem kohczyn i podczas wykonywania codzien- 
nych zajqt. Podkreilono r6wniei znaczenie samoobslugi pacjenta. 

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PORADNIK? 

Niniejszy poradnik moie by6 pomocny lekarzom i pielqgniarkom pracujqcym 
W szpitalach. Podrqcznik kladzie nacisk na koniecznoit prawidiowego ukiada- 
nia ciala chorego, poczqwszy od pierwszych dni po wystqpieniu udaru, ma to 
bowiem istotne znaczenie dla powrotu pacjenta do zdrowia. 

Poradnik moie byt takie przydatny terapeutom, przeprowadzajqcym szkolenia 
pracownik6w rehabilitacyjnych iredniego szczebla. Zawarte W podrqczniku su- 
gestie mogq by6 dla nich bardzo poiyteczne we wczesnym okresie terapii chore- 
go po przebytym udarze oraz podczas obsiugiwania go. 

Prezentowana praca bqdzie wreszcie pomocna samym chorym, kt6rzy doznali 
udaru m6zgu, oraz ich rodzinom i znajomym. W oparciu o zawarte W pracy in- 
formacje pracownicy zajmujqcy siq rehabilitacjq mogq przeprowadzit ich szko- 
lenie, odnoinie aktywnego uczestnictwa W procesie terapeutycznym. 
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CEL REHABlLlTACJl 

Termin ,,niezaleinoiCn, stosowany W odniesieniu do chorych po przebytym uda- 
rze, nie oznacza, i i  osoba taka musi nauczyC siq wykonywaC wszystko sama. 
Chodzi o to, aby daC jej szansq powrotu do normalnego iycia oraz wykonywa- 
nia moiliwie jak najwiqkszej liczby czynnoSci bez niczyjej pomocy, pomimo wy- 
stqpowania pewnych ograniczen. Celem rehabilitacji jest podniesienie poziomu 
niezalezno6ci funkcjonalnej nie tylko W takim Srodowisku, jakim jest szpital, ale 
zw~aszcza W domu i W Srodowisku iycia. 

Jakkolwiek prezentowany poradnik koncentruje siq na Cwiczeniach treningo- 
wych, majqcych na celu przezwyciqienie bezpoiredniego upoSledzenia fizyczne- 
go, jednak uwzglqdnia r6wniei inne mogqce siq pojawiC problemy. Dlatego tei 
proces leczenia powinien by6 tak zaplanowany, aby uwzglqdniai moiliwie wszyst- 
kie aspekty upoiledzenia danej osoby, nie zai tylko utratq zdolnoici motorycz- 
nych, czy tei czuciowych. Zawsze tei naleiy pamiqtaC o tym, by osobq dotkniq- 
tq udarem traktowaC W spos6b indywidualny, majqc na uwadze jej osobista mo- 
tywacjq, zainteresowania i umiejqtnoici. 

LEKTURA TEKSTU I 
W niniejszym opracowaniu przyjqto zaioienie, i i  osoba, kt6ra doznala udaru, 
cierpi na udar poiowiczy prawostronny. 

Termin ,,rehabilitantY' odnosi siq do osbb zajmujqcych siq treningiem chorego, 
bqdi tei czionk6w jego rodziny, uczqcych siq sposob6w pomocy choremu. 

W wielu miejscach poradnika autor odwoiuje siq do materiai6w szkoleniowych, 
l 

bqdqcych czqiciq podrqcznika ,,Training in Community for People with Disabili- 
i 

ties", wydanego przez Swiatowq Organizacjq Zdrowia (WHO Manual). Ponie- 1 
wai materiaiy te nie zawierajq wyrainych informacji odnoinie leczenia os6b , 
dotkniqtych udarem, stqd tei zrodziia siq potrzeba opracowania niniejszego po- 
radnika. 

Terminy techniczne, uiywane W podrqczniku, zostaiy wyjaSnione W slowniku, 
zamieszczonym na koncu pracy. Podane tam definicje napisane zostaiy W sposdb ! 
prosty i przystqpny. W przypadku, gdy dany termin wystqpuje W pracy po raz 
pierwszy, wyr6zniony jest kursywq. 
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DOSTOSOWANIE PORADNIKA 

Informacje zawarte W poradniku powinny zostaC przetlumaczone na jqzyk, ja- 
kim posluguje siq terapeuta, zajmujqcy siq rehabilitacjq chorego. Prezentowane 
W pracy ilustracje przedstawiajq chorego bqdi jego terapeutq bez wyrainego 
rozr6inienia rasy czy plci. Ukazane otoczenie pacjenta jest skromne, skiada siq 
jedynie z niezbqdnego umeblowania. Moie siq okazaC, i i  zar6wno tekst, jak i ilu- 
stracje, wymagajq kilku przerbbek, majqcych na celu dostosowanie ich do wa- 
runk6w charakterystycznych dla danego spoleczefistwa (np. stosowany gdzieS 
sprzqt moie siq r6iniC od przedstawionego). 

Przykladowo, rysunek 223 oraz odpowiadajqcy mu fragment tekstu opisujq czyn- 
no66 zmywania jako poiyteczne i motywujqce zajqcie, kt6re moina wykonywat 
W celu usprawniania zdolnoSci motorycznych i czuciowych pacjenta. Waine jest 
przy tym, aby chory poslugiwal siq obydwoma rqkami tak, aby obie strony ciala 
obciqione byiy r6wnomiernie a koficzyna g6rna utrzymywana zgodnie z wzo- 
rem zdrowienia. Mniejsze znaczenie ma W tym momencie spos6b zmywania, 
kt6re moie siq odbywaC W pozycji stojqcej lub siedzqcej, korzystajqc ze zlewu 
bqdi miednicy. 





1 .l PRPICNNY UDARU 

Udar bqdi m6zgowy incydent naczyniowy spowodowane sq zakl6ceniem dopiy- 
wu krwi do m6zgu W wyniku zablokowania lub pqkniqcia tqtnicy zaopatrujqcej 
m6zg W krew. 

Kom6rki m6zgowe pozbawione tlenu i skiadnik6w odiywczych przestajq tym- 
czasowo funkcjonowak, albo obumierajq. Efektem Smierci kom6rki jest zlokali- 
zowana W danym obszarze martwica, zwana zawatem m6zgu. Pozostaje jednak 
wiele innych kombrek, totei jeili tylko osoba dotknieta udarem jest odpowied- 
nio rehabilitowana, istnieje szansa na odzyskanie chociai czqSci utraconych przez 
niq zdolnoici ruchowych. 

WSr6d najczqstszych przyczyn udaru wymienik naleiy: zawai m6zgu, wysokie 
ciinienie krwi, krwotok m6zgowy) wadq rozwojowq naczyn krwionoinych m6z- 
gu, guzy m6zgu, urazy oraz inne r6inorodne stany. 

Wszystkie zawaiy m6zgu wynikajq wiaSciwie z dw6ch proces6w patologicznych: 
zakrzepicy i zatoru. 

Zakrzepica jest blokadq tqtnicy m6zgowej) wywolanq staiym skrzepem krwi bqdi 
skrzeplinq tworzqcq sie W ukiadzie naczyn krwionoSnych. 

Zator z kolei jest blokadq wywoianq oderwanym fragmentem skrzepliny (bqdi 
innej substancji), powstaiym gdzie indziej i transportowanym przez krwioobieg 

1 do m6zgu. ~ 
1.2 SKUTKI UDARU 

Ze wzglqdu na fakt, i i  kaida p6ikula m6zgowa nadzoruje i kontroluje aktyw- 
noik przeciwlegiej strony ciaia, jakiekolwiek uszkodzenie jednej strony m6zgu 
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pociqga za sobq upoiledzenie przeciwlegiej strony ciaia. Dlatego tei udar lewej 
strony m6zgu oddzialywuje na prawq stronq ciaia i odwrotnie. Osoba, kt6ra 
doiwiadczyia udaru moie napotykat nastqpujqce trudnoici: 

Utrata prawidlowo kontrolowanych zdolnoici ruchowych 
Jednq z zasadniczych zmian, charakteryzujqcych wszystkich pacjent6w po prze- 
bytym udarze, jest utrata prawidiowego napigcia migsiziowego po stronie 
ciala dotkniqtej poraieniem. Zmiana prawidiowego napiqcia miqiniowego 
uniemoiliwia choremu wykonanie normalnych ruch6w kontrolowanych. 
Napiqcie miqiniowe moie zostat zwiqkszone illub zmniejszone. Jeili napiq- 
cie to wzrasta, m6wimy o spastycznos'ci lub hipertonicznos'ci, jeili natomiast 
maleje, w6wczas mamy do czynienia ze zwiotczeniem bqdi hipotonicznos'ciq. 
Utrata ruch6w kontrolowanych ogranicza zdolnoit danej osoby do wykony- 
wania codziennych czynnoici. Jeili od samego poczqtku nie wprowadzi siq 
odpowiedniego leczenia, moina doprowadzit do powstania innych powi- 
kiah wt6rnych, wir6d kt6rych wymienit naleiy m.in.: odleiyny, infekcje piuc- 
ne lub zaparcia. W naczyniach iylnych koficzyn dolnych mogq powstawat 
zakrzepy, kt6re transportowane z krwiq do piuc mogq spowodowat zator 
tqtnicy plucnej. 

Trudno6ci W przelykaniu 
Trudnoici W przelykaniu mogq wynikat z oslabienia miqini twarzy, szczqki 
bqdi jqzyka. To z kolei wywoiuje U pacjenta dyskomfort i moie byt przyczy- 
nq uczucia glodu. 

Nietrzymanie moczu i kalu 
U pacjent6w dotkniqtych udarem wystqpuje powszechnie nietrzymanie mo- 
czu i kalu. Stopniowo jednak pacjenci odzyskujq kontrolq pqcherza i jelita 
grubego, W wyniku czego przywr6cone zostaje zazwyczaj ich prawidiowe funk- 
cjonowanie. 

Zaburzenia czucia 
Uszkodzenie m6zgu moie spowodowat nie tylko oczywistq niepelnospraw- 
noit fizycznq, ale takie trudno6ci percepcyjne oraz utratq zdolno6ci rozr6i- 
niania czuciowego. W konsekwencji chory dotkniqty udarem moie miet trud- 
noici ze stwierdzeniem, gdzie znajdujq jego koficzyny, czy tei W jakiej pozycji 
znajduje s i ~  aktualnie jego ciaio, tzn. czy W danej chwili ma np. postawq 
wyprostowanq, czy tei pochylonq. 
Ponadto, W zaleinoici od lokalizacji uszkodzenia, pacjent moie odczuwat 
trudnoici zwiqzane z dotykiem, wzrokiem, siuchem, powonieniem, czy tei 
r6wnowagq. Zasadnicze problemy zwiqzane z czuciem pacjent6w i utratq ich 
zdolnoici proprioceptywnych opisane zostaly W rozdziale 18.4 pod koniec 
niniejszego poradnika. 
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Problemy psychologiczne i emocjonalne 
Osoba dotkniqta udarem moie odczuwat depresjq, niepok6j bqdi tei nagie 
zmiany nastroju, towarzyszqce procesowi przystosowywania siq do zaistnia- 
iej sytuacji. Jest to raczej rodzaj naturalnej reakcji chorego na zmienione wa- 
runki, W kt6rych przyszio mu funkcjonowat, nii bezpoiredni skutek udaru. 

Problemy z rozumieniem 
W przypadku omawianej grupy pacjent6w upoiledzeniu moie r6wniei ulec 
pamiqt, zdolnoBt koncentracji oraz pojmowanie (postrzeganie) przestrzenne 
(np. wlpoza). 

Spoleczne konsekwencje udaru 
W nastqpstwie udaru moie dojiC do niewielkich, bqdi istotnych zmian W re- 
lacjach pomiqdzy chorym a czionkami jego rodziny. Osoba dotkniqta uda- 
rem moie zaczqt izolowat siq od swoich krewnych, jak i znajomych. Czqsto 
tei choroba danej osoby prowadzi do znacznego obniienia dochod6w finan- 
sowych jej rodziny. 

Uwaga: 
Omowione powyiej dodatkowe problemy, z ktorymi moie siq borykat pacjent dotkniqty 
udarem, opisano szerzej W rozdziale 18. 

l .3 CO SlF DZIEJE Z OS064 DOTKNIFTA UDAREM? 

Poczqtkowy okres wstrzqsu mozgowego 

BezpoBrednim nastqpstwem zawaiu m6zgowego jest okres wstrzqsu m6zgowe- 
go. W tym czasie, mogqcym trwaC od kilku dni do kilku tygodni, dochodzi do 
zmniejszenia napiqcia miqiniowego pacjenta (hipotonia rnigsiziowa). Ruchy strony 
ciaia dotkniqtej poraieniem sq utrudnione, bqdi W og6le niemoiliwe. Dotyczy 
to ruchu miqbni twarzy, jqzyka, tuiowia i koliczyn. 

Etap powrotu do zdrowia 

Kolejn~m etapem po okresie wstrzqsu m6zgowego jest proces zdrowienia, rozpo- 
czynajqcy siq zazwyczaj pomiqdzy drugim a sz6stym tygodniem od wystqpienia 
udaru. W okresie powrotu do zdrowia moina wyr6init trzy r6ine fazy. DiugoiC 
kaidej z faz jest zr6inicowana U poszczeg6lnych pacjenthw, nie moina r6wniei 
wskazat wyrainego momentu rozpoczqcia, bqdi zakoficzenia danej fazy. Czqsto 
bywa tak, i e  poszczeg6lne czqici ciaia, dotkniqte udarem, znajdujq siq r6wnocze- 
inie W r6inych stadiach zdrowienia. Kaidy z etap6w zostai om6wiony poniiej. 
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Etapy procesu zdrowienia 

1. Utrzymywanie siq hipotonii (stadium zwiotczenia) 

W przypadku niekt6rych os6b etap ten moie trwai doiC diugo. W stadium tym 
utracie zdolnoici motorycznej towarzyszy zazwyczaj znaczna utrata zdolnoici 
czuciowych. 

Ramiq chorego jest osiabione i zwiotczaie, a chory nie moie go samodzielnie 
utrzymad ze wzglqdu na osiabienie miqini i male napiqcie miqiniowe. W fazie 
tej U pacjenta wystqpuje najwyiszy stopieh upoiledzenia W por6wnaniu do po- 
zostaiych dw6ch faz. 

W przypadku nielicznej grupy os6b, kt6re doiwiadczyiy udaru, mimo zwiotcze- 
nia prawie zawsze wystqpuje pewien stopieh spastycznoSci. Jeili nawet wydaje 
siq, i e  ramiq chorego jest caikowicie zwiotczaie, to W przypadku silnego rozciq- 
gniqcia zaobserwowaC moina ,,przykurcz zginacza" palc6w (zob. ryc. 1). Podob- 
nie, jeili noga W stanie spoczynku wydaje siq caikowicie wiotka, bierne zginanie 
biodra i kolana pacjenta W pozycji leiqcej na plecach (tj. pozycji sprzyjajqcej 
wzrostowi napiqcia miqSniowego W przypadku wystqpowania spastycznoici), 
napotyka iragodny op6r. 

2. Ewolucja W kierunku normalnego napiqcia miqiniowego (etap powrotu do 
zdrowia) 

W kolejnym stadium powraca zdolnoii ruchowa kohczyn, poczqtkowo W od- 
cinku dalszym, p6iniej bliiszym (tj. ramiq i rqka chorego odzyskujq sprawnoii 
wczeSniej nii bark, stopa zaS i noga wczeSniej nii biodro). DoSC czgsto kohczyna 
g6rna odzyskuje zdolnoiC ruchowq wczeiniej, nii dolna. Pomimo faktu, i i  W wy- 
niku udaru m6zgu ginie pewna liczba kom6rek m6zgowych, pozostaie kom6rki 
sq W stanie je zastqpiC, dziqki czemu moiliwe jest odzyskanie sprawnoici rucho- 
wej. Pomimo tego zazwyczaj pozostaje jednak niewielka niepeinosprawnoii. 

3. Ewolucja W kierunku hipertonii (etap spastyczny) 

NajczqSciej wystqpujqcym zjawiskiem jest odzyskiwanie funkcji motorycznych, 
ewoluujqce W kierunku spastycznoici. W poczqtkowym etapie charakterystycz- 
ne sq ruchy blizszych czqici kohczyn (tj. biodra i barku). Proces ten obserwuje 
siq wczeiniej W przypadku kohczyny dolnej, a nastqpnie nasila siq on zgodnie 
z typowym dla hipertonicznoici wzorem skurczowym (zob. ryc. l), by przybraC 
wreszcie formq spastycznoSci. 

Prowadzqce do spastycznoici zwiqkszone napiqcie miqiniowe obserwowane jest 
jednoczeinie W przypadku wielu miqini, szczeg6lnie odnoSnie silniejszych miq- 
ini ciala, zwanych miginiami antygrawitacyjnymi (tj. miqSni siuiqcych podno- 
szeniu ciaia i przeciwdziaiajqcych sile ciqienia). Postqpujqca spastycznoiC miqini 
antygrawitacyjnych wraz z niezdolnogciq do wykonania ruchu po stronie pora- 
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ionej prowadzi do asymetrii ruch6w, braku rotacji, nieprzystosowania ciala do 
siiy ciqienia, braku stopniowania ruchu oraz braku ochronnego prostowania 
ramienia. 

Napiqcie miqiniowe r6ini siq U poszczeg6lnych os6b. W zaleinoici od jego sta- 
nu jakoik ruch6w zmienia siq nastqpujqco: 
- W przypadku znacznej spastycznoici: ruchy sq utrudnione, bqdi W og6le nie- 

moiliwe, ze wzglqdu na stan ciqglego skurczu miqini; 
- W przypadku spastycznoici umiarkowanej: ruchy wykonywane sq powoli, 

z wysilkiem i nieprawidlowq koordynacjq; 
- W przypadku lekkiej spastycznoici: moiliwe sq ruchy og6lne koliczyn, przy 

czym utrudnione jest wykonywanie precyzyjnych ruch6w rqki. 

4. Ataksja 

W niekt6rych przypadkach poraienia polowiczego (zwlaszcza tych, kt6re spo- 
wodowane sq doznanym urazem) zaatakowany moie zostak uklad m6zdikowy, 
wynikiem czego jest ataksja. Chory wykonuje w6wczas przesadne, niekontrolo- 
wane ruchy. Wystqpujq trudnoici W przyjmowaniu i utrzymywaniu poirednich 
pozycji ruchowych. Dobrowolne starania, podejmowane przez danq osobq W celu 
przezwyciqienia tej sytuacji powodujq drzenie i dysmetrig (niezdolnoik oceny 
zakresu wykonywanego ruchu). 

Typowy dla udaru wzor skurczowy 

Rycina 1 ilustruje prowadzqcy do znacznej spastycznoici 
typowy wzorzec skurczowy, spowodowany zwiqkszonym 
napiqciem miqgni antygrawitacyjnych: 

Bark odciqgniqty do tylu i W d61, ramiq skierowane do 
wewnqtrz. 
Ugiqtemu lokciowy towarzyszy zazwyczaj dlon zaciiniq- 
ta W piqik, skierowana ku doiowi (zob. ,,przykurcz rqki", 
ryc. 179b). 
Miednica odciqgniqta ku tylowi, koficzyna dolna od- 
wr6cona do wewnqtrz (W fazie zwiotczenia przy zmniej- 
szeniu napiqcia miqiniowego noga opada na zewnqtrz 
ze zgiqtym kolanem). 
Biodro, kolano i staw skokowy wyprostowane. 
Stopa sztywno zgiqta ku dolowi i odwr6cona do we- 
wnqtrz. 
Boczne zgiqcie tulowia. 

Ryc. 1 
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Przez caly czas trwania programu rehabilitacyjnego naleiy zapobiegat spastycz- 
noici W oparciu o ,,wzorzec antyskurczowy" (Ryc. 2). Przyklad: W przypadku, 
gdy U danej osoby zaczyna pojawiaC siq ,,spastycznoiC zgiqciowa" kohczyny g6r- 
nej (ramiq zwr6cone do wewnqtrz, 1okieC zgiqty, rqka zaciiniqta W piqSC, dloh 
skierowana ku dolowi), zastosowanie wzorca antyskurczowego bqdzie polegalo 
na zmianie pozycji ramienia W taki spos6b, by skierowaC go na zewnqtrz, przy 
r6wnoczesnym wyprostowaniu lokcia i nadgarstka i odwr6ceniu dloni W g6rq7 
przy rozwartym kciuku i pozostaiych palcach. Innymi slowy, chory musi przyjqd 
pozycjq odwrotnq. 

Poczqwszy od dnia wystqpienia udaru rehabilitacja chorego musi przebiegat 
zgodnie z ,,wzorcem antyskurczowym", za6 wszystkie stosowane Cwiczenia majq 
prowadziC do uzyskania wzor6w zdrowienia. Szczeg6lnq uwagq naleiy zwr6ciC 
na ustawianie ramienia i biodra (zob. nastqpne rozdzialy). 

Bark skierowany do przodu, ramiq odwr6cone 
na zewnqtrz. 
EokieC wyprostowany, dloh skierowana W g6rq 
z palcami rozwartymi, kciuk oddalony od palca 
wskazujqcego. 
Miednica odciqgniqta W prz6d, noga skierowa- 
na do wewnqtrz. 
Biodro, kolano i staw skokowy lekko ugiqte. 
Wyciqgniqcie tulowia. 

Ryc. 2 

1.4 CZYNNlKl WPLYWAJACE NA PROCES ZDROWlENlA l 

Niekt6re osoby po przebytym udarze odzyskujq calkowity powr6t do zdrowia, 
inne natomiast przez kolejny rok borykajq siq z powainymi trudnoiciami. Istot- 1 I 
ne znaczenie odgrywa W tym wzglqdzie szereg czynnik6w: 

Jako6C procesu rehabilitacji 
Jakkolwiek stopieh powrotu do zdrowia zaleiny jest od zakresu i umiejsco- 
wienia przebytego udaru, jednakie nie bez znaczenia pozostaje takie jako6C 
leczenia, jakiemu chory zostaje poddany W szpitalu, bqdi wiasnym domu. 
Mowa tu o zapobieganiu i leczeniu powiklafi (problemy jelitowe, przykur- 
cze, odleiyny itd.), kt6re mogq zwiqkszyC uszkodzenia, wywolane samym 
udarem. Zasadnicze znaczenie odgrywajq W tej kwestii pierwsze tygodnie 
po wystqpieniu udaru. W tym czasie naleiy pamiqtaC o odpowiedniej zachq- 
cie oraz wykorzystaniu moiliwo6ci osoby, majqcej by6 poddanej zabiegom 
rehabilitacyjnym. 
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Motywacja pacjenta i jego rodziny 
Stopien powrotu do zdrowia uzaleiniony jest takie od motywacji chorego 
oraz wsparcia udzielonego mu przez czlonk6w jego rodziny i przyjaci61. Osoba 
motywowana do wykonywania czynnoici takich jak spoiywanie posilk6w, 
ubieranie siq czy mycie, moie podczas nich wykonywaC szereg ruchbw, sprzy- 
jajqcych procesowi zdrowienia. JakoSC opieki i stopien wsparcia udzielane 
choremu przez czlonk6w jego rodziny odgrywajq tu bardzo istotnq rolq. 

Wiek pacjenta 
Proces zdrowienia os6b mlodych przebiega znacznie szybciej, nii pacjentbw, 
kt6rzy ukonczyli 60 rok iycia. Wiqie siq to z dodatkowymi problemami, cha- 
rakterystycznymi dla wieku podesziego (np. choroby serca, problemy krqie- 
niowe, problemy oddechowe, psychologiczne czy rodzinne). 

Utrzymywanie siq stadium zwiotczenia i op6inienie leczenia 
Utrzymywanie siq stadium zwiotczenia miqiniowego i op6inienie procesu lecze- 
nia wywierajq negatywny wplyw na proces zdrowienia po przebytym udarze. 

Rozpoczqcie leczenia 

Proces rehabilitacji naleiy rozpoczqk jak najwczeiniej po przebytym udarze. 
W ostrym stadium choroby priorytetowe znaczenie odgrywa postqpowanie, 
majqce na celu ratowanie iycia. R6wnoczeSnie naleiy przedsiqwziqe dzialania 
zapobiegajqce powstaniu przykurcz6w i odleiyn, poprzez korygowanie u1oie- 
nia chorego, leiqcego W 16iku oraz kontrolowanie jego zakresu ruch6w. W mo- 
mencie, gdy stan pacjenta jest stabiln~, naleiy rozpoczqt czynny proces leczenia. 
Aby osiqgnqi pozytywne wyniki, leczenie musi by6 rozpoczqte odpowiednio wcze- 
inie, prowadzone W spos6b intensywny oraz powtarzalny. 

Celem wczesnego leczenia jest: 
- zapobieganie powstawaniu nieprawidlowych wzor6w ruchowych, bqdqcych 

skutkiem nieprawidkowego napiqcia miqiniowego; 
- nauczenie chorego, aby nie staral siq niepotrzebnie i W spos6b szkodliwy dla 

zdrowia kompensowat niepelnosprawnoici przy pomocy zdrowych czqici 
cia1a; jeSli we wczesnym etapie procesu zdrowienia chory usiluje kompenso- 
waC swoje upoiledzenie uiywajqc zdrowej strony ciala, w6wczas moie to 
prowadzie do zwiqkszenia spastycznoSci, wywoiania nieprawidlowych ,,re- 
akcji towarzyszqcych" oraz zniechqcenia do poslugiwania siq stronq ciala 
dotkniqtq udarem. 
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Etapy programu leczenia 

Odzyskiwanie kontroli ruchu powinno przebiegai W kierunku od czeici blii- 
szych do dalszych. Dlatego tei naleiy ustalii najpierw kontrolq ruch6w g6rnej 
czqki tulowia i barku oraz dolnych partii tulowia i biodra. 

Wszystkie Cwiczenia konczyn dotkniqtych udarem powinny by6 wykonywane 
W ustalonej kolejnoici: kwiczenia bierne, czynne wspomagane oraz czynne. PO 
przebyciu wymienionych etap6w chory powinien by6 W stanie ustawii swojq 
konczynq W okreilonej pozycji i W tej pozycji jq utrzymai. JeSli pacjent odzyska 
W tym zakresie wystarczajqcq sprawnoSi, moina przystqpii do oporowych kwi- 
czen wzmacniajqcych. 

Postqp W rehabilitacji os6b po przebytym udarze osiqga siq na og61 poprzez re- 
alizacje kolejnych, coraz bardziej skomplikowanych twiczen nawiqzujqcych do 
wzoru rozwoju motoryki U malego dziecka. Przykladowo: kolysanie siq + przej- 
Scie do siadu + stanie + chodzenie; bqdi tei koiysanie siq na boki + przejicie do 
leienia twarzq W d6i + podpieranie siq + czolganie + stanie + chodzenie. 

Istotne jest zachqcanie chorego do wykonywania wszystkich czynnoici dnia co- 
dziennego (zob. nastqpny rozdzial) tak, aby osiqgnql jak najwiqkszy stopien nie- 
zaleinoSci. Pacjent musi nauczyi siq samodzielnego ubierania siq i rozbierania, 
samodzielnego spoiywania posiik6w, wykonywania osobistych zabieg6w higie- 
nicznych itd. 

Ostatni etap procesu rehabilitacji koncentruje siq na kontrolowaniu ruch6w rqki. 
Precyzyjne ruchy rqki sq moiliwe do osiqgniqcia W przypadku, gdy chory odzyska 
kontrolowane ruchy barku i lokcia a rqka jest wolna od uicisku zgiqciowego. 

Wykorzystanie wskazowek zmystowych 

Istotnym elementem programu rehabilitacyjnego jest stosowanie wskaz6wek zmy- 
slowych, takich jak glos, dotyk i wzrok. 

Kontakt downy wspomaga proces leczenia poprzez dostarczenie bodic6w siu- 
chowych. Instruktor powinien pamiqtai, aby wydawane przez niego polecenia 
byly sformulowane W spos6b zwiqzly i przystqpny, zaS pacjent miai chwilq czasu 
na ich zrozumienie. Przykiadowo, poproi chorego, aby ,,pomyilal" o ruchu: 
,,bpdziemy zginat i prostowat twoje kolano ... spdjrz nu swoje kolano ... teraz po- 
mdz mi  to zrobit. .. poczuj ten ruch". 

Istotnq role odgrywa takie kontakt wzrokowy; dostarczanie bodic6w wzroko- 
wych zapewnia np. zamontowanie duiego lustra przed osobq iwiczqcq. 
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1.6 PLANOWANIE PROGRAMU REHABILITACYJNEGO 

Ustalanie celow 

Ustalenie realnych cel6w programu rehabilitacyjnego naleiy rozpoczqC od prze- 
prowadzenia gruntownej oceny stanu pacjenta. Poniewai nie ma dw6ch iden- 
tycznych ludzi, trzeba najpierw okreiliC moiliwoici konkretnej osoby, zweryfi- 
kowaC otrzymane wyniki i zaproponowaC odpowiedni rodzaj terapii. Metoda 
leczenia powinna by6 opracowana szczeg6iow0, z uwzglqdnieniem wszystkich 
aspekt6w niepeinosprawnoici pacjenta, a nie tylko oczywistego upoiledzenia 
motorycznego czy czuciowego. 

Chory po przebytym udarze oczekuje, i i  W wyniku rehabilitacji osiqgnie maksy- 
malny stopieii samodzielnoici fizycznej i psychicznej. Osoba taka powinna dq- 
iyC do osiqgniqcia niezaleznoici funkcjonalnej nie tylko W takim irodowisku, 
jakim jest szpital, ale przede wszystkim W domu i W swojej grupie spoiecznej. 
Oznacza to, i i  ,,terapian powinna obejmowai swym zasiqgieln kaidy aspekt iy- 
cia codziennego, stajqc siq czqiciq rutynowych zajqC, nie powinna natomiast mieC 
formy wyodrqbnionych Cwiczeii, wykonywanych dwa lub trzy razy tygodniowo 
podczas domowych wizyt rehabilitanta. 

Odzyskiwaniu sprawnoici funkcjonalnej sprzyja ruch czynny. Wykonywanie ru- 
ch6w biernych U pacjenta leiqcego od kilku miesiqcy W i6iku jest ziym nawy- 
kiem. Choremu po przebytym udarze naleiy pomagat W wykonywaniu normal- 
nych czynnoici codziennych, nawet jeili ten wykonuje je nieudolnie. Do czyn- 
noici takich naleiq przykiadowo: 
- poranne wstawanie z 16ika, wymagajqce okreilonej sprawnoici ruchowej 

(rozdz. 8.4.), tj. obrotu na bok dotkniqty udarem (rozdz. 8.3), przejicia do 
siadu i spuszczenia n6g z i6ika (rozdz. 3 . 9 ,  przeniesienia siq z k6ika i zajqcia 
pozycji na krzeile (rozdz. 4) itd.; 

- wykonywanie toalety (rozdz. 17.4); zamiast umoiliwiai choremu wykony- 
wanie toalety przy i6iku, bqdi ,,ciqgnqCY' go czy tei zawoziC do iazienki, 
terapeuta rodzinny powinien pom6c mu tam p6jiC; spacer do toalety (rozdz. 
12.5) staje siq W ten spos6b elementem ,,terapii9'; 

- utrzymywanie r6wnowagi podczas siedzenia; Cwiczenia ruchowe propono- 
wane W rozdziale 9 sq istotne dla odzyskiwania r6wnowagi W pozycji siedzq- 
cej, szczeg6lnie zai we wczesnym okresie po wystqpieniu udaru; ten sam 
wynik moina osiqgnqC podczas siedzenia i siegania np. po grzebieii czy karty 
do gry, rozioione na stole; dodatkowq zaletq tego rodzaju zajqC jest fakt, i i  
stanowiq one element codziennych, rutynowych zadan chorego. 

Planowanie kolejnych etapow 

Zadaniem terapeuty jest wyb6r czynnoki, kt6re chory potrafi wykonywaC oraz 
umiejqtnoici, pozwalajqcych mu osiqgnqC wyiszy poziom sprawnoici funkcjo- 



Udar a powrot do zdrowia 

nalnej. Konkretnq czynnoiC moina czqsto rozioiyC na poszczeg6lne ruchy. Cho- 
rego naleiy zachqciC do praktykowania kaidego z tych ruch6w jako swego ro- 
dzaju Cwiczenia. W kohcowym etapie terapii danq czynnoSC moina wykonywaC 
W caioici (np. Cwiczenia wymienione W rozdziale 7 sq poiyteczne W poczqtko- 
wej fazie leczenia pod wzglqdem doskonalenia i kontroli ruch6w bioder; nabyta 
W wyniku tych Cwiczeii umiejqtnoiC wyginania grzbietu W mostek odgrywa istotnq 
role W pielqgnacji chorego, jego ubieraniu siq czy stosowaniu basenu dla cho- 
rych). 

Moiliwoici osoby chorej 

Naleiy unikaC wywoiywania frustracji chorego, wynikajqcej z doznanych przez 
niego niepowodzeh. Przechodzenie do kolejnych etap6w programu rehabilita- 
cyjnego powinno siq odbywaC stosownie do moiliwoSci pacjenta. Przykiadowo, 
terapeuta proszqcy chorego o wykonanie okreilonego ruchu W danej pozycji, 
powinien mieC caikowitq pewnoiC, i i  potrafi on utrzymaC r6wnowagq W tej 
pozycji. 



2. PRAWlDlOWE UKlADANlE 
I PRZEMIESZCZANIE CHOREGO 
W POCZATKOWYM OKRESIE PO UDARZE 
MOZGU 

2.1 WPROWADZENIE 

Istotne jest prawidiowe uioienie ciaia chorego, zwlaszcza W ostrym stadium 
udaru. Zapewnienie prawidiowej pozycji pacjenta pomaga: 
- zapobiegat znieksztalceniom miqiniowo-kostnym, 
- zapobiegat powstawaniu odleiyn, 
- zapobiegat problemom ukladu krqienia (knvionoinego lub limfatycznego), 
- wysylat prawidlowe sygnaly do mbzgu, kontrastujqce z tymczasowym bra- 

kiem bodic6w czuciowych, spowodowanym udarem, 
- rozpoznawaC i ,,odczuwaQ stronq cia1a dotkniqtq poraieniem. 

Kilkugodzinne leienie W i6iku W tej samej pozycji jest dla chorego po przeby- 
tym udarze bardzo niekorzystne. Zwyczajna zmiana pozycji ciaia dostarcza 1-62- 
norodnych bodicbw, kt6re mogq by6 pomocne przy odzyskiwaniu funkcji czu- 
ciowych. Zie uloienie ciala (zob. ryc. 3b) prowadzi do powstania usztywniefi, 

Ryc. 3 a b a b 
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ograniczenia zakresu ruch6w oraz skurczenia sig migSni. 
'Sfszystkie te sytuacje

zwigkszaj4 stopie6 niepelnosprawno6ci spowodowanej udarem.

Uloienie pacjenta w l62ku nalezy zmienia( co 213 godziny. Chory powinien prze-
chodzi(. na przemian od le2enia na plecach do le2enia nakazdym z obu bok6w itd.
Umoiliwia to zmiang ustawienia staw6w i poszczeg6lnych czg6ci ciala pacjenta,
w wyniku czego do m6zguwysylane s4 r62norodne bodZce. Trzebajednak pamig-
taf, aby ukladanie chorego nie mialo charakteru statycznego, po to aby zapobiec
ograniczeniom stawowym i nie powodowai dalszych ich ograniczeil

Uwaga:
Zasadnicze znaczenie odgrywa prawidtowe ulo2enie bioder i bark6w, h6re powinny byt
wysunigte do przodu, z nogq lekko zrotowanq do wewnqtrz i ramieniem zrotowanym na

zewnqtrz.

Przez caly okres trwania terapii nalezy pamigtal o ostroinym ukladaniu chore-
go. Za kazdym razem poszczeg6lne czg6ci ciala pacjenta postrzega C trzeba jako
nierozl4czn4calo66, totei je6li dane lwiczenie angaiuje jego g6rne partie, nalezy
pamigta( o odpowiednim uloieniu dolnych czgici ciala i odwrotnie.

Pocz4tkowo ukladanie chorego ma charakter bierny. Utrzymanie okre6lonej po-
zycji pacjenta moiliwe jest dzigki wykorzystaniu migkkich poduszek, b4dt zro-
lowanych prze6cieradel czy rgczntk6w. Naleiy unikai silnego drainienia sk6ry.
Umieszczenie poduszki pod podudziami chorego zapewnia lekkie ugigcie jego
kolan oraz prawidlowe uloienie w stawach skokowych (zwlaszcza w przypadku
calkowitego zwiotczenia koiczyny dolnej).

Nastgpnym etapem jest uczenie pacjenta przyjmowania okre6lone j pozycjii ttrzy-
mywania jej bez udzialu terapeufy czy przyrz4d6w pomocniczych. Rurynowe
korygowanie poloZenia ciala
chorego wyrabia w nim nawyk
samodzielnego przyjmowania
prawidlowej pozycji.

Podczas zmiany pozycji ciala
chorego nie wolno poci4ga6 go
za r amig, trzy maj4c za iego dlo6l
czy nadgarstek (zob. ryc.4).
Ramig nalezy podtrzymywa1
r6wnocze6nie w odcinku blii-
szym idalszym (ryc.5 a ib),
prowadz4cje lagodnie w po24-
danym kierunku. Moie sig zda-
ruyQ ze pacjent bgdzie wyma-
gal przy tym j edynie niewielkiej
pomocy, b4dt tezbgdzie w sta-
nie zmienid pozycig zupelnie sa-

modzielnie.

Ryc. 4 Nie wolno pociqgai chorego za ramig, Irzymajqcza
jego dloh czy nadgarstek
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Ryc. 5 a b Ramic naleiy podtrzymywat rownoczeinie W odcinku bliiszym i dalszym 

Prawidiowa opieka i uioienie ciaia chorego zapobiegajq niepoiqdanym powi- 
kianiom oraz pomagajq odzyskaC funkcjonalnq aktywnoit motorycznq. R6i- 
norodne czynnoici dnia codziennego przybierajq forme ,,terapii9'. 

Niekt6re z pozycji mogq sprzyjat wzrostowi napiqcia miqiniowego, podczas gdy 
inne zmniejszajq je, bqdi oddziaiujq na powstanie wzoru skurczowego. Dlatego 
tei z punktu widzenia powrotu chorego do zdrowia prawidiowe uioienie jego 
ciaia jest niezmiernie waine. 

Pozycjq, jakq chory powinien zajmowat, moina ustalik dopier0 po przeprowa- 
dzeniu dokiadnej oceny jego potrzeb. Przykiadowo, jeSli konieczne jest zwiqk- 
szenie napiqcia miqiniowego zwiotczaiej nogi, ukiadajqc pacjenta W pozycji le- 
iqcej na wznak jego ramiq naleiy traktowak ze szczeg6lnq ostroinoiciq, zwiasz- 
cza W przypadku wystqpowania spastycznoSci. 

2.3 ZBL~ZAN~E S16 DO CHOREGO ORAZ INNE BODZCE CZUCIOWE 

Do chorego po przebytym udarze naleiy podchodzik zawsze od strony poraio- 
nej, CO zachqca do odwracania giowy W kierunku zbliiajqcej siq osoby. Wska- 
z6wka ta dotyczy zar6wno czionk6w jego rodziny, odwiedzajqcych go znajo- 
mych, jak tei caiego personelu sprawujqcego nad nim opiekq. Umeblowanie 
pokoju lub izby szpitalnej powinno uiatwiak pacjentowi powr6t do zdrowia (np. 
stolik przy i6iku naleiy usytuowak po poraionej stronie ciaia chorego). 

Wyjqtek od tej zasady stanowiq sytuacje, W kt6rych chory wykazuje nasilone 
zjawisko zaniedbywania. Pobudzanie pacjenta od strony wystqpowania zjawiska 
zaniedbywania moie w6wczas przyczynit siq do nasilenia zaburzeii, sam zaS chory 
moie odczuwat zakiopotanie, miek poczucie izolacji. Dlatego tei poczqtkowo 
lepiej zbliiat siq do pacjenta od strony zdrowej, a nastepnie stopniowo przecho- 
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dziC na strong przeciwn4. \J7 przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek popra-
wy, moina podj4l pr6bg wdralania zaleceit opisanych powyiej.

l,6zko chorego powinno mie6
mocn4 konstrukcjg i nie mo2e by6
zbyt twarde. Z kolei l6zko za
migkkie jest niekorzystne dla ukla-
du krwionoSnego i limfatycznego,
sprzyja wzrostowi spastyczno6ci
oraz powstawaniu odleiyn. Aby
zmniejszy C stopieri spastyczno6ci
nalezy d4zye do usunigcia wszel-
kich czynnik6w, mog4cych mie6
wplyw na wzrost napigcia mig-
Sniowego. \( pokoju chorego po-
winno by6 cieplo, jasno i niezbyt
glo6no. Konieczne jest wyelimino-
wanie jakichkolwiek okoliczno6ci,
wywoluj4cych u chorego stres
emoc j onalny. Tr zeb a p amigta{ aby
zwraca(. sig do pacjenta stoj4c po
stronie porazonej, tak aby dobie-
ga14cy do niego glos pobudzal jego

sluch i wzrok, co stanowi istotn4
srymulacjg czuciow4.

Ryc. 6

Ryc. 7 Stolik przy f62ku umiejscowiony jest po stronie chorej lezqcego. Dziqki temu pacjent, kt6ry
potrafi juz utrzymai r6wnowagq w pozycji siedzqcej, mo2e siqgai po ustawiony na stoliku przedmiot,
odwracai tut6w oraz podpierai siq na pora2onym lokciu-
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3. LEZENIE I SIEDZENIE W LOZKU 

3.1 LEZENIE N A  PLECACH (pozycja na wznak) 

Pacjent uloiony jest czqsto W pozycji zilustrowanej ponizej. Trzeba jednak pa- 
miqtaC, aby ukiadaC pacjenta z naleiytq ostroino6ciq, w przeciwnym bowiem 
razie pozycja taka moze spowodowaC powstanie odleiyn i nasilenie typowego 
wzoru skurczowego (zob. ryc. 1). Charakterystyczne elementy antyskurczowe- 
go uloienia ciala chorego (Ryc. 8) to: 

- glowa odwr6cona W kierunku strony po- 
raionej (nieznacznie uniesiona za pomo- 
cq poduszki), 

- uniesiony za pomocq poduszki bark, 
- ramiq uioione na poduszce, iokieC i nad- 

garstek wyprostowane, 
- dloh skierowana W d61, kciuk i pozosta- 

le palce rqki rozwarte, 
- umieszczona pod biodrem poduszka, za- 

pobiegajqca cofaniu bqdi opadniqciu 
miednicy W ty1 z odwr6ceniem kohczy- 
ny dolnej na zewnqtrz (kohczyna dolna 
musi by6 utrzymywana W pozycji neutral- 
nej), 

- mala poduszka umiejscowiona pod ko- 
lanem, umozliwiajqca lekkie jego ugiq- 
cie, przy r6wnoczesnym unikniqciu ro- 
tacji nogi na zewnqtrz, zwiaszcza w przy- 
padku calkowitego jej zwiotczenia, 

- miqkka poduszka ulozona pod stopq, za- 
pobiegajqca jej sztywnemu zgiqciu W d6i. 

Ryc. 8 



- 

Leienie i siedzenie W toiku 

Uwaga: 
W przypadku, gdy U chorego wystqpuje spastyunoit konuyny dolnej zwlaszcza zai stopy, 
niewskazane jest stosowanie podnoika. Wywierany wowuas nacisk na podeszwowq 
strone stopy wzmaga napiqcie miqiniowe W konuynie dolnej. W tej sytuacji konieczne jest 
zamontowanie odpowiedniej obrquy, umoiliwiajqcej zniwelowanie ciqiaru koca 
przykrywajqcego pacjenta i zapobieganie sztywnemu zgiqciu stopy W dot. 

Ryc. 9 Utoienie reki (dtori 
skierowana W gore lub W dot) 
powyiej poziomu barku ulatwia 
krgienie, zapobiegaj4c obrzekowi. 
Utrzymanie tej pozycji uiatwia 
zastosowanie niewielkiej 
poduszeczki, wypetnionej 
piaskiem. 

Dodatkowe sposoby uloienia kohczyny g6rnej przedstawia rycina 180. 

Nie wszystkie czqici ciaia znajdujq siq r6wnoczeinie W tym samym stadium roz- 
woju choroby, np. kohczynq g6rnq chorego moie charakteryzowak spastycz- 
noik, ~odczas  gdy jego koliczyna dolna pozostaje nadal wiotka. Dlatego tei de- 
cyzja o okreilonym uioieniu pacjenta musi by6 podjqta po uprzednim rozpo- 
znaniu potrzeb i problem6w danej osoby. 

Uloienie na wznak W przypadku prawidlo- 
wego zakresu ruch6w barku 
Opisane poniiej pozycje mogq by6 stosowa- 
ne W przypadku os6b charakteryzujqcych siq 
dobrym zakresem ruch6w barku, U ktbrych 
nie wystqpuje bolesnoit stawu barkowego. 

Ukiadajqc ramiq chorego W zalecanej pozy- 
cji, wszelkie ruchy naleiy wykonywat iagod- 
nie i stopniowo, unikajqc gwaltownego na- 
pinania miqini. W tym celu wskazane jest sto- 
sowanie pozycji poirednich, zwlaszcza jeili 
pacjent dotkniqty jest spastycznoiciq. 

Giowa nieznacznie uniesiona za pomocq 
podtrzymujqcej poduszki (wyraine zgiqcie 
szyi W prz6d zwiqksza niepoiqdane napiq- 
cie zginacza przedramienia) (Ryc. 10). 
Bark podniesiony do przodu, koliczyna 
odwr6cona na zewnqtrz i szeroko odsu- 
niqta, lokiet ugiqty, uiozony na poduszce Rye. 10 
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nadgarstek lekko zgiqty W tyl (o ile to moiliwe, rqka moie byd r6wnie dobrze 
umiejscowiona pod glowq chorego). 
Biodro i kolano lekko zgiqte. 
Umieszczona pod stopq poduszka zapobiega jej opadaniu. 

Ryc. 1 1  

Ramiq odwr6cone na zewnqtrz. 
Lokied wyprostowany, dloh skierowana W g6rq. 
Biodro i kolano zgiqte. 
Kohczyna dolna lekko skrqcona do wewnqtrz. 

Uloienie na wznak W przypadku spastycznoici konczyny g6rnej i dolnej 

Biodro i kolano zgiqte. 
Stopa lekko ugiqta, podparta miqkkq poduszkq. 
Ramiq odwr6cone na zewnqtrz, znacznie odwiedzione od tulowia. 
Eokied ugiqty, dloh skierowana W g6rq. 
Odgiqty do tylu nadgarstek uioiony na poduszce, palce rqki rozwarte (utrzy- 
maniu tej pozycji sprzyja wykorzystanie woreczka z piaskiem). Rqka moie 
byd r6wniei ulozona pod glowq chorego. 

Ryc. 12 



Leienie i siedzenie W loiku 

b 

Ryc. 13 a b 

Bark wysuniqty W prz6d, za pomocq umieszczonej pod nim maiej poduszki 
(naleiy zwr6ciC szczeg6lnq uwagq, aby uniemoiliwiC barkowi skrqcanie siq do 
wewnqtrz zgodnie z wzorcem skurczowym rotacji wewnqtrznej) (Ryc. 13 a b). 
EokieC zgiqty pod kqtem 90°, przedramiq uloione powyiej poziomu barku. 
Rqka na poduszce, diofi otwarta. 
Biodro i kolano lekko ugiqte. 
Stopa skierowana W g6rq. 

3.2 POZYCJE L E ~ C E  NA BOKU 

Opisane poniiej pozycje nie powodujq wzrostu spastyczno5ci. Naleiy je stoso- 
waC zawsze, kiedy tylko jest to moiliwe, a szczeg6lnie W przypadku odb ,  U kt6- 
rych stwierdzono typowy wprostny wzorzec skurczowy, zilustrowany na ryci- 
nie 1. 

Leienie na boku dotkniqtym poraieniem 

Osoby poraionej nie naleiy W iadnym wypadku odwracai przez poraiony bark, 
jest to bowiem jednq z zasadniczych przyczyn wystqpowania zespolu ,,boleme- 
go barku" (zob. rozdzial 15.2) 

Bark wysuniqty W prz6d przy r6wnoczesnym odwrbceniu ramienia na ze- 
wnqtrz. 
Eokiet wyprostowany (lub zgiqty, z rqkq uloionq pod poduszkq). 
Diofi skierowana do gbry. 
Poraiona kohczyna dolna wyprostowana, z lekko ugiqtym kolanem. 
Koficzyna dolna zdrowa ugiqta. 
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Ryc. 14 1 

Leienie boczne na zdrowej stronie ciala 

Omawiana pozycja ciaia jest do66 dobrq pozycjq, jako ze uiatwia uloienie pora- 
ionych kohczyn zgodnie z ,,wzorem antyskurczowym". Pozycja ta zapobiega takze 
powstawaniu odlezyn po stronie dotkniqtej chorobq oraz ulatwia oddychanie 
poraionq stronq klatki piersiowej. 

Uioione na poduszce poraione ramiq odciqgniqte W prz6d. 
Eokiei i nadgarstek wyprostowane, palce rqki rozwarte. 
Porazona kohczyna dolna ugiqta na poduszce W neutralnej pozycji. 
Giowa podparta, ale nie zgiqta W kierunku strony poraionej. 

Ryc. 15  L 



Leienie i siedzenie W kiiku 

Osobie po przebytym udarze trudniej jest przyjqC pozycjq leiqcq na poraionej 
stronie ciaia, nii na boku zdrowym. Poczqtkowo chory taki wymaga wiqkszej 
pomocy. Aby u1atwiC mu przyjqcie okreSlonej pozycji, najlepiej rozpoczqC od 
uloienia go na plecach z rqkami splecionymi nad giowq. Nastqpnie naleiy po- 
m6c mu ugiqC poraionq koficzynq oraz wykonad obr6t tuiowia W kierunku po- 
raionej strony ciala. 

3.3 LEZENIE N A  BRZUCHU (POZYCJA TWARZA W  DO^) 

Leienie na brzuchu redukuje nacisk wywierany szczeg6lnie na koSC krzyiowq 
i klatkq piersiowq oraz sprzyja utrzymywaniu biodra i kolana W pozycji wypro- 
stowanej. Naleiy jednak nadmienit, i i  W przypadku os6b starszych, bqdi pa- 
cjent6w z dolegliwoSciami sercowymi, pozycja taka jest doit niewygodna. 

Leienie na brzuchu W przypadku osoby ze swobodnym stawem barkowym, bez 
ograniczen stawowych i przykurczu miqSni (pozycja taka wzmacnia antyskur- 
czowy wzorzec prostowania konczyny g6rnej oraz zginania konczyny dolnej). 

Glowa odwr6cona W kierunku zdrowej strony ciala. 
Poraione ramiq uniesione W g6rq, iokieC, nadgarstek oraz palce rqki wypro- 
stowane. 
Poraione biodro wyprostowane, przy r6wnoczesnym lekkim ugiqciu nogi 
zdrowej. 
Golefi uloiona na poduszce, W celu unikniqcia podeszwowego zgiqcia stopy 
oraz utrzymania lekkiego ugiqcia poraionego kolana. 

Ryc. 16 

Leienie na brzuchu dla uzyskania hamowania 

Rycina 17 ilustruje korzystnq pozycjq hamujqcq. W utrzymaniu tej pozycji po- 
mocne moie bye zastosowanie woreczka wypeinionego piaskiem. 

Glowa odwr6cona W kierunku zdrowego boku. 
Poraione ramiq uloione wzdiui ciaia, diofi skierowana W g6rq. 
Zdrowa koficzyna dolna leiy wyprostowana. 
Noga dotkniqta poraieniem wyprostowana W biodrze, przy calkowitym ugiq- 
ciu kolana. 
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Ryc. 17 

Pozycja leienia na brzuchu - inne moiliwoBci 

Poraione ramie skierowane do wewnqtrz, reka uioiona na pobladku. 
Podudzie i biodro wyprostowane, kolano lekko ugiqte z umieszczonq pod 
kostkq poduszkq. 

3.4 SIEDZENIE W ~ O Z K U  

Zanim pacjent rozpocznie wstawanie z ihika, musi wczegniej nauczyC siq przyj- 
mowat W nim pozycjg siedzqcq. Tutaj ponownie bardzo istotne jest prawidiowe 
uloiehie ciaia choreg;. Pacjent powinien byt dobrze podparty W pozycji piono- 



Leienie i siedzenie W foiku 

wej za pomocq poduszek lub in- 
nych podp6rek, aby zapobiec 
bocznemu zgiqciu tulowia W kie- 
runku poraionego boku. 

Tul6w wyprostowany (podusz- 
ki umieszczone za plecami, nie 
za6 za gfowq). 
Ciqiar ciala spoczywa na oby- 
dwu poiladkach. 
Bark wysuniqty do przodu, 
konczyna g6rna odwr6cona na 
zewnqtrz i wyciqgniqta do 

Ryc. 19 przodu. 

Podczas siedzenia W 16iku (bqdi tei na szerokim fotelu) osoba dotkniqta uda- 
rem powinna unikaC pozycji, zilustrowanej poniiej (Ryc. 20). W pozycji p6lsie- 
dzqcej pacjent wykazuje bowiem tendencjq do zeilizgiwania siq W d61 16ika. 
Utrzymywanie ciqiaru ciala gi6wnie przez ko6C krzyiowq oraz otarcia sk6ry 
mogq spowodowaC powstanie odlezyn. 

3.5 SlEDZENlE Z NOGAMI SPUSZCZONYMI Z 1 0 2 ~ ~  

Opanowanie zdolnoici siedzenia z nogami opuszczonymi z l6ika (zilustrowane 
na ryc. 21) stanowi wainy krok W procesie odzyskiwania utraconych funkcji 
motorycznych. Pozycja taka oddzialuje korzystnie na rozciqganie klatki piersio- 
wej, ulatwia oddychanie oraz stymuluje przywr6cenie reakcji utrzymywania r6w- 
nowagi. 

Przyjqcie tej pozycji uiatwia zazwyczaj obr6t na poraionq stronq ciala (zob. roz- 
dzial 8.3). 
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Osoba po przebytym udarze moie miek poczqtkowo trudnoici z kontrolowa- 
niem wiasnego ciaia. Moie np. przewracak siq W prz6d, W tyl lub na dotkniqty 
poraieniem bok. Trzeba zatem pamiqtak o odpowiednim jej zabezpieczaniu, 
najlepiej stojqc przed niq, bqdi siedzqc blisko po stronie poraionej. Utrzymaniu 
r6wnowagi pacjenta sprzyja niezbyt miqkkie i6iko. Aby zapewniC choremu sta- 
bilnq pozycjq, naleiy umieicid za jego plecami trzy, lub cztery poduszki. Przy 
uiyciu poduszek naleiy takie podeprzeC z boku ramiona chorego. 

Stopy powinny by6 uloione plasko na podlodze, zaB kolano i staw skokowy 
ugiete pod kqtem prostym. W sytuacji, gdy 16iko jest zbyt wysokie, moina stopy 
chorego umieiciC na podstawionym stoiku. W przypadku, gdy 16iko jest zbyt 
niskie, moina z kolei umieicii pod jego nogami drewniane klocki lub cegl6wki. 

Prawidlowe rozloienie ciqzaru ciaia uiatwia jego kontrolowanie, umoiliwiajqc 
r6wnoczeinie wys~ianie prawidlowych sygnai6w dotykowych i czuciowych do 
m6zgu. Wiele osbb dotkniqtych udarem moie mieC trudnogci z odczuwaniem 
poraionej koficzyny, z uiwiadamianiem sobie jej ruchbw, poioienia przestrzen- 
nego, czy tei jej zwiqzku z resztq ciala. Powodem tego jest utrata czucia proprio- 
ceptywnego. Sygnaly czuciowe, pochodzqce z proprioceptor6w miqini i stawbw, 
przyczyniajq siq do ugwiadamiania sobie r6inych partii ciaia oraz ich poloienia 
W przestrzeni. Podobny efekt daje utrata czucia dotyku (zob. rozdzial 18.4). 



4.1 PRZEMIESZCZANIE SIE Z LOZKA N A  KRZESLO 

Proces przemieszczania siq z i6ika na krzeslo jest specyficznym elementem pro- 
gramu rehabilitacyjnego osoby po przebytym udarze m6zgu. Istotne jest jednak, 
aby doit wczeinie ukiadaC chorego W pozycji siedzqcej. Przenoszenie cia1a chore- 
go odbywa siq najpierw W spos6b bierny, przy pomocy drugiej osoby. Od samego 
poczqtku naleiy zachqcaC chorego do czynnego uczestnictwa W tym zadaniu. 
W miare upiywu czasu pacjent zaczyna wykonywat tq czynnobt samodzielnie. 

Kolejnobt poszczeg61nych ruch6w w trakcie czynnobci przenoszenia ciaia cho- 
rego jest nastqpujqca: 
a) obr6t W kierunku poraionej strony ciaia (rozdziai 8.3), 
b) podparcie na poraionym iokciu (rozdziai 8.5), 
c) siad na krawqdzi i6ika, stopy piasko oparte na podiodze, 
d) przeniesienie ciaia z i6ika na krzesio. 

Obrot W kierunku poraionej strony ciata 

Chorego naleiy przesunqC naj- 
pierw na jednq stronq i6ika, 
tak aby zapewniC mu wystar- 
czajqco duio miejsca potrzeb- 
nego podczas obrotu. Jeili po- 
zostawimy pacjenta bez pomo- 
cy, w6wczas bqdzie on starai 
siq wykonaC okreilony ruch 
wspomagajqc sig zdrowq stro- 
nq ciala. Zamiast tego koniecz- 
ny jest odpowiedni instruktai, 
tak aby aktywnobt motorycz- 
na chorego miaia charakter sy- 
metryczny. Ryc. 22 



Przemieszczanie siq z iozka i siedzenie na krzesle 

Pacjent ugina koficzyny dolne (W ugiqciu poraionej konczyny dolnej pomaga 
terapeuta). 
Terapeuta podtrzymuje rqkami miednicq chorego, proszqc go, by przy jego 
pomocy uni6si poiladki, a nastqpnie przesunqi miednicq W bok (Ryc. 22) (zo- 
bacz ,,wyginanie grzbietu W mostek", rozdzial 7.7). 

Obr6t chorego W kierunku poraionej strony ciala (Ryc. 23). 
Terapeuta przytrzymuje poraione ramiq chorego pomiqdzy swoim ramie- 
niem a tulowiem, utrzymujqc r6wnoczeinie jego bark W pozycji wyprosto- 
wane]. 

Podparcie na poraionym tokciu 

Zobacz rozdziai 8.5 

Siad na krawqdzi toika, stopy ptasko oparte na podtodze 

Poczqtkowo chory moie nie by6 W stanie wykonai tego o wiasnych silach (zob. 
ryc. 24). 

Przenoszenie ciata z toika na krzesto 

Pacjenta trzeba nauczyC czynnoici wstawania z ibika, odwracania siq i siadania, 
z oparciem na wiasnych stopach (uioionych piasko na podiodze). Gole stopy 
uiatwiajq pobudzanie czucia W podeszwie i utrzymywanie siq na podlodze bez 
poiliiniqcia. 



Przemieszczanre srg z t52ka i siedzenie na krzeSle

. Terapeuta staje na wprost
chore go, p r zy tr zy muj4c
jego barki (Ryc. 24).

. Ramiona pacjenta spo-
czyw aj4 na barkach reha-
bilitanta (mo2na stoso-
wai r6wnieZ pozycjg zi-
lustrowan4 na rycinach
89 oraz92 aib\.

. Przy pomocy wlasnych kolan terapeu-
ta podpiera kolana chorego, zwlasz-
cza kolano poraZone (Ryc. 25).

Ryc. 25 Dotkniqte pora2eniem kolano i stopq chorego terapeuta mo2e

odpowiednio kontrolowai za pomocQ wlasnego kolana i stopy.

. Terapeuta pochyla cialo pacjenta
w prz6d ci4gn4c go za barki; pozy-
cja taka ulatwia podniesienie po6lad-
k6w chorego (Ryc. 26).

Ryc. 26

Odwr6cenie chorego w kierunku
krzesla badll6zka (Ryc. 27); nalezy
unika6 przyjmowania calkowitej po-
zycji wyprostnej pacjenta.

Ryc.24
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Przemieszczanie siq z Iozka i siedzenie na krzesle 

4.2 PRZENOSZENIE ClAlA CHOREGO PRZY POMOCY DRUGIEJ OSOBY 

Chory splata dionie i wyciqga rqce do przodu i kiadzie je na niskim stoliku 
(lub krzegle). 
Stopy leiq piasko, piqta dotyka podloia. 
Podniesienie poSladk6w (samodzielnie lub przy pomocy drugiej osoby) i prze- 
niesienie ich na krzesio. 

Ryc. 28 a i b Terapeuta podtrzymuj4c miednice chorego pomaga mu podnieie poiladki (a), b4di  
pomoc jest skierowana bardziej na uniesienie obreczy barkowej (b). 

4.3 SAMODZIELNE PRZEMIESZCZANIE SIE CHOREGO 

Barki wysuniqte do przodu, rqce splecio- 
ne ze sobq, lokcie wyprostowane. 
Pochylenie ciala do przodu, wstanie i ob- 
r6t, przeniesienie ciqiaru ciala na stronq 
dotknietq poraieniem. 
Siad na krzeSle. 

Ryc. 29 Porazona konczyna dolna lekko wysunieta do 
przodu. 



Przemieszczanie siq z tozka i siedzenie na krzeile 

4.4 SIEDZENIE NA KRZESLE Z PODlOKlETNlKAMl 

W sytuacji, gdy osoba dotkniqta udarem siedzi na krzeSle z podiokietnikami, 
naleiy pamiqtat o zapobieganiu swobodnemu zwisaniu ramion W d61, odwra- 
caniu nogi na zewnqtrz, zsuwaniu siq bioder W prz6d oraz pochyleniu tuiowia 
W bok (Ryc. 30). 

Ryc. 30 

Prawidlowq pozycjq chorego charakteryzujq W tym wypadku nastqpujqce ele- 
menty : 
- porazone ramiq podparte poduszkq (ramiq zwisajqce W d6i powoduje rozciq- 

ganie stawu barkowego, CO z kolei wywoiuje b61); 
- kohczyny dolne ugiqte W kolanie pod kqtem 90°, zaS stopy uioione piasko na 

podiodze; 
- tui6w wyprostowany, odgiqty W tyi na oparciu krzesia. 

Stosunkowo czqsto naleiy zmieniat poioienie poraionego ramienia, tzn.: 
- powinno by6 ono odwr6cone do wewnqtrz, za6 przedramiq ugiqte i trzyma- 

ne blisko ciaia, z rqkq umieszczonq na poduszce (Ryc. 3 1) 
bqdi 
- ramiq odwrbcone, iokieC ugiqty, z rqkq umieszczonq na podiokietniku (Ryc. 32). 
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Ryc. 31 Ryc. 32 

Sadzanie chorego na krzeile bez podlokietnik6w stanowi kolejny etap progra- 
mu rehabilitacyjnego. 

Osoba siedzi przy l6iku (lub przy stole), opierajqc siq na nim poraionym 
kokciem bqdi przedramieniem. W celu podparcia ramienia moina wykorzy- 
staC poduszkq lub kartonowe pudelko (Ryc. 33 a i b). 

Ryc. 33 a b Ukazana pozycja jest do i t  istotna, pozwala bowiem uniknqi rozciqgania stawu 
barkowego ku dolowi oraz zapobiega zsuwaniu sic ramienia pacjenta (reka umieszczona jest troche 
wyiej n i i  tokiei). 



Przemieszczanie siq z tozka i siedzenie na krzesle 

Poraionej koiiczyny g6rnej NIE WOLNO podtrzymy- 
wak za pomocq chusty zawiqzanej na karku (Ryc. 34), 
sprzyja to bowiem powstawaniu typowego zgiqciowe- 
go wzorca skurczowego. CO wiqcej, pozycja taka wy- 
woiuje osiabienie stawu barkowego, spowodowane jego 
pociqganiem W d6i poprzez swobodnie zwisajqcy iokiek. 

W przypadku, gdy podparcie barku jest niezbqdne, np. 
W zwiqzku z powainym jego zwiotczeniem, warto zapo- 
znaC siq z sugestiami zawartymi W rozdziale 16.2, ryc. 187. 

Ryc. 34 

4.6 KORYGOWANIE POZYCJI SIEDZACEJ 

W sytuacji, gdy konieczne jest podniesienie 
chorego i wygodniejsze jego uioienie na krze- 
ile, bqdi w6zku inwalidzkim (np. W przypad- 
ku zsuwania siq jego bioder podczas siedzenia), 
naleiy unikak podtrzymywania go pod pacha- 
mi i podnoszenia W g6rq ciqgnqc za barki. 

Prawidlowy spos6b podnoszenia pacjenta 
W pozycji siedzqcej wyglqda nastqpujqco: 

Chory siedzi z rqkami splecionymi (bqdi 
zdrowq rqkq obejmuje poraiony nadgar- 
stek). 
Stojqcy za nim terapeuta ugina kolana, a na- 
stqpnie - utrzymujqc wyprostowany tui6w 
- wsuwa rqce pod pachy pacjenta. 
Terapeuta podnosi chorego przytrzymujqc 
go za nadgarstki i r6wnoczeinie wyprosto- 
wujqc nogi W kolanach. 

Ryc. 35 

Poczqtkowo, czynnoik taka ma charakter ruchu biernego, pbiniej, W miarq do- 
skonalenia umiejqtnoici pacjenta, przybiera ona formq ruchu czynnego wspo- 
maganego. Chorego naleiy nauczyk pochylak siq do przodu oraz przenosik ciq- 
iar ciaia z jednego poiladka na drugi, przy r6wnoczesnym cofniqciu miednicy. 
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Ryc. 36 

Ryc. 37 

Uwaga: 
W przypadku osoby poraionej zasadnicze znaczenie ma prawidiowe utoienie ciaia chorego 
oraz zapewnienie mu naleiytej opieki. Rehabilitant powinien przy tym pamiqtat, aby 
wszystkie czynnojci wykonywat W najprostszy i najmniej mqczqcy dla pacjenta sposob. 

KolejnoSL wykonywania poszczeg6lnych ruch6w jest tu odwrotna do kolejnobci 
czynnoici wykonywanych podczas wstawania chorego z i6ika (zob. rozdziai 4. l), 
tzn. : 

Pacjent staje z rqkami splecionymi, iokcie wyprostowane. 
Wykonuje lekki obr6t W celu ukoienia poSladk6w na i6iku. 
Siada. 

Istotne jest, aby osoba dotkniqta udarem nie pr6bowaia W pozycji siedzqcej pod- 
nosiC poraionej nogi przy pomocy zahaczonej o niq zdrowej koficzyny. Aby temu 
zapobiec chorego naleiy zachqcat do wykonywania nastqpujqcych ruch6w: 

Splecenie rqk i wyprostowanie iokci. 
Odwracanie ramion zgodnie z ruchem glowy podczas kiadzenia siq do i6ika. 
Podqianie zdrowq nogq za ruchem tuiowia. 
Choremu moina pom6c W podnoszeniu poraionej koficzyny dolnej. 



5. WYKONYWANIE CWICZEN 
ZWI~KSZAJ~CYCH ZAKRES RUCHU 

5.1 KORMCI WYNlKAJqCE Z WYKONYWANIA CWICZEN 
ZWlEKSZAJqCYCH ZAKRES RUCHU 

Im diuiej osoba po przebytym udarze pozostaje bezczynna (nieaktywna), tym 
wiqcej starah trzeba p6iniej doloiyd, aby odzyskaia ona utraconq sprawnoiC. 
Program rehabilitacyjny rozpoczyna zawsze mobilizacja bierna. W miarq dosko- 
nalenia umiejqtnoici danego pacjenta, wykonywany przez niego ruch nabiera 
charakteru coraz bardziej czynnego, przy czym nadal wymaga on wsparcia ze 
strony drugiej osoby. Stopniowo moiliwym staje siq wykonywanie ruch6w czyn- 
nych (tj. ruch6w dowolnie kontrolowanych). W kohcowym etapie rehabilitacji 
chory jest W stanie samodzielnie poruszaC kohczynq. 

Mobilizacja ma tu istotne znaczenie, poniewai: 

Wczesna mobilizacja bierna staw6w pomaga utrzymaC ich wtaiciwy zakres 
ruch6w oraz elastycznoid tkanek miqkkich (wiqzadei i miqini), dziqki czemu 
ryzyko wystqpienia przykurcz6w i znieksztalceh jest znacznie mniejsze. 
Mobilizacja pozwala utrzymaC ,,wyobraienie ruchu" na poziomie m6zgo- 
wym. Ruch wszystkich czqici ciaia wywoiuje przeplyw odpowiednich infor- 
macji do m6zgu. Ograniczenie ruch6w we wczesnym okresie po doznaniu 
udaru powoduje gwaltownq przerwq W przepiywie tej informacji. Osoba 
dotkniqta udarem ,,zapominaY' W jaki spos6b naleiy poruszaC chorymi koh- 
czynami, poniewai wszystkie bodice, powstajqce podczas wykonywania ru- 
ch6w, przestajq doplywaC do m6zgu. Dziqki prawidlowemu ukiadaniu ciaia 
chorego oraz wczesnym Cwiczeniom biernym moiliwe jest wygenerowanie 
bodic6w (sygnal6w) proprioceptywnych, wytwarzanych W wyniku napina- 
nia aparatu torebkowego i miqiniowego. 
Mobilizacja wspomaga krqienie krwi i limfy oraz zapobiega obrzgkowi po- 
raionych kohczyn. 



Wykonywanie dwiczeri zwiqkszaj~cych zakres ruchu 

5.2 WYKONYWANIE CWICZEN ZWIEKSZAJqCYCH ZAKRES RUCHU 

Wszystkie stawy poraionej strony ciala muszq wykonywaC ruch bierny we 
wszystkich kierunkach i W norrnalnym zakresie ruchu. Ruch powinien byC 
wykonywany powoli (szybki bowiem powoduje zwiqkszenie sztywnoici sta- 
w6w) i delikatnie (aby uniknqC wystqpienia przemieszczenia W stawach oraz 
innych uraz6w). Jak najwczeiniej po dokonaniu siq udaru naleiy zwr6ciC 
szczeg6lnq uwage na bark i biodro chorego. 
Podczas mobilizacji biodra i barku istotne jest ostroine ukladanie ciala cho- 
rego. W przypadku, gdy dana czynnoiC wymaga mobilizacji koiiczyny g6r- 
nej, naleiy brat pod uwagq poloienie koiiczyny dolnej i odwrotnie. Przykia- 
dowo, Cwiczenia barku W pozycji leiqcej na plecach muszq bye wykonywane 
po uprzednim ostroinym uioieniu poraionej nogi W pozycji zgodnej z ,,wzo- 
rem antyskurczowym" (biodro wysuniqte W prz6d z nogq odwr6conq do 
wewnqtrz, kolano i staw skokowy ugiqte). 
Pacjent powinien takze opanowae samodzielne wykonywanie Cwicze6 zwiqk- 
szajqcych zakresy ruch6w koiiczyny gbrnej, np. trzyrnajqc rqce razem i wy- 
korzystujqc zdrowe ramiq W celu przesuniqcia ramienia wiotkiego. 



l 

6. OCHRONABARKU 

0 utrzymaniu mobilnoici ramienia naleiy pamiqtaC nawet W przypadku powai- 
nego poraienia. Spastyczne i bolesne ramiq zakl6ca reakcje r6wnowagi W pozy- 
cji stojqcej oraz utrudnia wykonywanie og6lnych ruch6w ciala. Wywiera r6w- 
niez niekorzystny wplyw na czynnoici dnia codziennego. 

6.1 PODNOSZENIE I ROTACJA ZEWNETRZNA RAMlENlA PODCZAS 
LEZENIA NA PLECACH 

Leiqc na plecach chory ugina poraionq nogq i ustawia jq W pozycji neutral- 
nej, pomiqdzy rotacjq wewnqtrznq i zewnqtrznq. 
Pacjent unosi swoje ramiq W prz6d i W g6rq nad giowq, a nastqpnie 
Otwiera porazonq rqkq, prostujqc r6wnoczeinie palce i rozwierajqc kciuk 
(Ryc. 39). 

Ryc. 38 Ryc. 39 
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Uwaga: 
Zilustrowany na rycinie 39 chwyt stosowany jest W przypadku wielu iwiczen, 
wykonywanych podczas rehabilitacji ramienia: 

Rehabilitant odciqga kciuk chorego od jego palca wskazujqcego oraz odgina nadgarstek 
W tyi, uiatwiajqc uwolnienie pozostatych palcow. 
Dziqki zastosowanemu chwytowi tokiei utrzymywany jest W pozycji wyprostowanej, zaf 
bark odwrocony na zewnqtrz. 

Jako dodatkowy czynnik hamujqcy, uiatwiajqcy utrzymanie iokcia W pozycji wyprostowanej 
oraz zgiecie nadgarstka W tyl moina zastosowai technikq nacisku reunego (zob. rozdziai 14.3) 

a b 

Ryc. 40 a b c lnne moiliwe do zastosowania rodzaje chwytu. 

6.2 PODNOSZENIE I ROTACJA ZEWNETRZNA RAMlENlA W POZYCJI 
L E Z ~ C E J  NA BOKU 

Podczas wykonywania tego Cwiczenia naleiy: 
PodnieSC wyprostowane ramiq chorego przy r6wnoczesnym odwr6ceniu jego 
barku na zewnqtrz. 
Odwr6conq W g6rq dloh pacjenta skierowat W stronq wezglowia 16ika, od- 
ciqgajqc r6wnoczeSnie kciuk. 
UScisk rqki (zobacz uwagq poniiej) umoiliwia utrzymanie kciuka W g6rnym 
poloieniu, zgiqcie nadgarstka W tyl, oraz odwr6cenie barku na zewnqtrz. 



Ochrona barku 

Ryc. 41 W sytuacjl, gdy chory odczuwa bolesnoit barku, 

l 
nle wolno dopu i c~ i  do petnego unleslenla ramlenla 

l 

l 

l 

Uwaga: 
Uchwyt dtoni zilustrowany na rycinie 42 
stosowany jest W przypadku kilku innych Cwiczen 
ruchowych, wykonywanych przez chorego 
W pozycji stojqcej bqdi  siedzqcej. Dziqki niemu 
kciuk utrzymywany jest W gornym poloieniu, 
palce rqki rozwarte, nadgarstek odgiety W tyt, zai 
bark i ramiq chorego odwrocone na zewnqtrz. 
Prostujqc pierwszy i drugi palec terapeuta moie 
podtrzymai nadgarstek chorego, zapewniajqc 
dodatkowq kontrolq (zob. rycina 41). 

Ryc. 42 

6.3 MOBlLlZACJA LOPATKI 

Podczas leienia chorego na zdrowym boku naleiy: 

PolozyC rqkq na jego iopatce, znajdujqcej siq po stronie porazonej, a nastqp- 
nie pom6c mu odwr6ciC porazone ramiq na zewnqtrz przy uiyciu drugiej 
rqki i przedramienia. 
Utrzymujqc przyjqtq pozycjq podtrzymywaC porazone ramiq i bark chorego, 
przy r6wnoczesnej mobilizacji lopatki W peinym zakresie ruch6w. 
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Ryc. 43 

W przypadku, gdy pacjent leiy nd wznak 
naleiy : 

Jednq rqkq przytrzymat iopatkq cho- 
rego, podczas gdy drugq podeprzei 
jego ramiq odwr6cone na zewnqtrz. 
PodnieSC bark chorego odciqgajqc go 
W prz6d, przy r6wnoczesnym spycha- 
niu iopatki W d6i. - 

./ 
./ 

Ryc. 44 

6.4 SAMODZIELNE CWICZENIA ZWIf$SZAJ4CE ZAKRES RUCHOW: 
UNOSZENIE KONCZYNY GORNEJ 

Osoba dotknieta udarem powinna wykonywat opisane niiej twiczenie kilka- 
krotnie W ciqgu dnia. ~wiczenie to moina wykonywai podczas leienia W i6iku, 
bqdi tez W pozycji siedzqcej. 

Chory splata rqce, tak aby jego dlonie siq stykaiy, zaS kciuk poraiony znajdo- 
wai sie nad kciukiem zdrowym. Kciuk zdrowej rqki pozwala w6wczas utrzy- 
mywat chory kciuk W odpowiednim poioieniu (zobacz rycina 45 c). 
Pacjent wyciqga ramiona W prz6d przy wyprostowanych iokciach. 
Trzymajqc barki odwr6cone na zewnqtrz wznosi ramiona ponad swojq giowq. 

Uwaga: 
Przedstawiona na rycinie 45 pozycja, polegajqca na spleceniu rqk przy stykajqcych siq ze 
sobq dtoniach oraz podniesieniu ich W gore przed sobq, zapobiega opadaniu poraionego 
ramienia W dot i jego skretowi do wewnqtrz, pozwala utrzymae bark W odpowiednim 
poioieniu, za3 poraiony kciuk i pozostate palce rqki otwarte i szeroko rozstawione. 
Pozycja taka sprzyja ponadto odczuwaniu poraionej strony ciata i ,,utrzymywaniu z niq 
kontaktu". 



Ochrona barku 

6.5 INNE SAMODZIELNIE WKONYWANE CWICZENIA Z W I ~ K S Z A J ~ C E  
ZAKRES RUCHOW KONCZYNY GORNEJ 

Osobq po przebytym udarze naleiy zachqcai, aby przy wykonywaniu wszelkich 
ruch6w wykorzystywaia swojq zdrowq rqkq do wspomagania chorej strony cia- 
ia. Kontrola poraionej koficzyny jest moiliwa dziqki odpowiedniemu podtrzy- 
mywaniu nadgarstka, bqdi spleceniu palc6w dioni. 

Ryc. 46 a b Odwracanie i nawracanie przedramienia. 
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Ryc. 47 a i b Zginanie nadgarstka W gore i W dot. 

Ryc. 48 a b c Unoszenie wyprostowanej konczyny gdrnej 

W celu zdobycia dodatkowych informacji zobacz podrqcznik Swiatowej Organi- 
zacji Zdrowia, Pakiet Treningowy nr 9 (WHO Manual, Training Package No 9). 



7. OCHRONA BIODRA 

7.1 WPROWADZENIE 

Natychmiast po wystqpieniu udaru nalezy ze szczeg6lnq troskq zajqt siq biodrem 
chorego. Istotne jest ostrozne ukiadanie nogi, zapewniajqce lekkie jej ugiqcie 
i odwr6cenie do wewnqtrz. Opr6cz prawidiowego uiozenia biodra program re- 
habilitacji musi uwzglqdniak takie rotacjq obrqczy biodrowej, zginanie biodra, 
prostowanie, rotacjq oraz wyginanie grzbietu W ,,mostekn. 

Uwaga odnoinie sposobu trzymania stopy 

Zilustrowany uchwyt stopy stosowany jest podczas wykonywania Cwiczeli re- 
dresyjnych miqgni iydki oraz twiczeh kolana i biodra. Naciqganie piety W d6i 
przy r6wnoczesnym pchaniu stopy W g6rq powoduje wzrost siiy przykozonej 
W trakcie twiczeri. 

Terapeuta jednq rqkq podtrzymuje 
kolano pacjenta, zaS drugq rqkq 
podtrzymuje jego stopq W spos6b 
ukazany na ilustracji ponizej, lekko 
odwracajqc przy tym piqtq do we- 
wnqtrz oraz odciqgajqc jq W d6i & . 
Uzywajqc swojego przedramienia 
do podtrzymania stopy chorego 
rehabilitant lagodnie popycha jq 
W g6rq f , po czym liczqc do 10 
wywiera nacisk na trzymanq sto- 
pq; po chwili odpoczynku twicze- 
nie to powtarzane jest okoio 5 do Ryc. 49 

10 razy. 
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7.2 ROTACJA MlEDNlCY 

Omawiane Cwiczenie jest istotne dla rozciqgania (wydiuiania) tuiowia po stronie 
poraionej oraz ze wzglqdu wykonywania przez chorego obrot6w tuiowia z boku 
na bok (rotacja zewnqtrzna barku oraz rotacja wewnqtrzna nogi) (Ryc. 50 a i b). 

Chory leiy na plecach z nogq ugiqtq i odwr6conq do wewnqtrz. 
Terapeuta jednq rqkq przyciska W d61 bark pacjenta, napinajqc r6wnoczeinie 
miqinie jego tuiowia (zwiaszcza po stronie poraionej), zai drugq rqkq ukiada 
na miednicy chorego. 

Ryc. 50 a b 

Nie wolno zapominaC o peinym prostowaniu biodra, W przeciwnym bowiem 
razie osoba po przebytym udarze bqdzie p6iniej mieC trudnoici z utrzymaniem 
stabilnego i rytmicznego sposobu chodzenia. 

Podczas wykonywania opisanych poniiej czynnoici osoba powinna spleiC rqce 
nad giowq, iqczqc ze sobq dionie oraz prostujqc iokcie. Pozycja taka powoduje 
wysuniqcie bark6w W przhd, przy r6wnoczesnym odwr6ceniu ramion na ze- 
wnqtrz i maksymalnym ich uniesieniu (zobacz rysunek 45 a, b i c). Jest to szcze- 
g6lnie istotne W przypadku os6b, U kt6rych wystqpuje spastycznoii poraionej 
kohczyny. 

Leiqc na plecach z ugiqtq zdrowq konczynq dolnq, chory kiadzie siq na kra- 
wqdzi i6ika. 
Z pomocq drugiej osoby chory podnosi nogq W g6rq, uginajqc przy tym kolano 
(Ryc. 51). 



Ryc. 51 

Ochrona biodra 1 

7.4 CWICZENIA KOLANA 

Aby zachowak prawidiowe funkcjonowanie kolana naleiy pamiqtak zar6wno 
o kwiczeniach miqSni prostujqcych, jak i miqSni zginajqcych staw kolanowy. 

Terapeuta podtrzymuje stop$ chorego W g6rze, prostujqc i zginajqc jego nog9 
W rotacji pogredniej. 

Ryc. 52 Mozna stosowat takze chwyt z~lustrowany na ryclnle 49. 
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7.5 CZYNNA ROTACJA WEWNETRZNA I ZEWNtTRZNA BIODRA 

Osoba po przebytym udarze powinna jak najwczeiniej zaczqC wykonywat rota- 
cje W stawach biodrowych. 

Poczqtkowo poraionq kohczynq dolnq moina podeprzet przez zgiqcie obu 
konczyn W stawach kolanowych i biodrowych, a nastqpnie przechyla siq oby- 
dwa kolana pacjenta r6wnoczeinie z boku na bok. 

Ryc. 53 

Chory porusza poraionq kohczynq dolnq na zewnqtrz i do wewnqtrz bez 
podnoszenia miednicy i poruszania zdrowq kohczynq. Stopa poioiona na 
16iku. 
Terapeuta moie wspomagat chorego podczas wykonywania ruch6w. 

Ryc. 54 W przypadku, gdy porazony bark chorego zsuwa siq z Iozka, naleiy przytrzymai go jednq rqkq 
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Chory unosi biodra, przesuwaj4c r6wnocze6nie kolano do wewn4trz i na ze-

wn1trz (Ryc. 55 a).

Ryc. 55 a b Cwiczenie to pacjent mo2e wykonywai kontrolu.jqc nogQ porazonE za pomocE nogi zdrowej.

7.6 PRZIIIVODZENIE W STAWIE BIODROWYM

. Obydwa kolana ugigte i mocno trzymane razem, aby zapobiec skrgceniu bio-
der na zewn4trz.

. Pomigdzy kolanami dobrzejest umie6ci6 jaki6 przedmiot (np. ksi42k9 w fwar-
dej oprawie, bydL pilkg).

. Chory powinien opanowad umiejgtno66 obserwowania ruch6w kolan, przy-
ciskania ich do siebie oraz utrzvmywania ich razem.

Ryc. 56. W poczqtkowym etapie iwiczeh poiladki chorego spoczywajq na f62ku, nastqpnie pacjent
stopniowo je unosi.

\\
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1 7.7 ,,MOSTEK" (WPROST W STAWACH BIODROWYCH) 

~wiczenie to jest niezbqdne do odzyskania kontrolowanego ruchu bioder. Nale- 
iy  go wykonywad od samego poczqtku trwania terapii. Z punktu widzenia pie- 
lqgnacji chorego kwiczenie to znacznie ulatwia jego ubieranie, rozbieranie oraz 
podkiadanie basenu. CO wiecej, osobie po przebytym udarze uiatwia czasowe 
odciqienie poiladk6w, dziqki czemu ryzyko powstania odleiyn jest znacznie 
mniejsze. 

Leiqc na plecach z ugietymi kolanami chory unosi biodra W g6rq i stara siq 
utrzymad r6wnowagq W tej pozycji. 
Poczqtkowo moie siq okazak, i e  choremu niezbqdna jest pomoc przy zgina- 
niu poraionej konczyny dolnej, utrzymywaniu jej W wymaganej pozycji z ugie- 
tymi koliczynami W stawach kolanowych i biodrowych oraz podnoszeniu 
poGladk6w. 
Lewq rqkq naleiy pom6c choremu unieid biodra W gbrq. Drugq rqkq moina 
delikatnie poklepywad (ang. tapping) pacjenta W celu przypominania mu 
o okreilonym ruchu (zobacz ,,poklepywanie"). 

Ryc. 57 Choremu moina pom6c poprzez odciqganie jego kolana W przod 
oraz naciskanie go W do1 (aproksymacja). Motna delikatnie poklepywat 
pacjenta W celu przypominania mu o okreilonym ruchu. 

l 
1 Ryc. 58 Koriczyny gorne chory moie trzymat ponad glowg (rcce 

1 splecione, tokcie wyprostowane, tutow wyciqgniqty). 
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Poniisze lwiczenia chory moie wykonywal przy 
pomocy drugiej osoby, bqdi samodzielnie. Moina 
zaproponowat mu pomoc przy trzymaniu st6p, CO 

pozwala zapobiegal skrqtowi n6g na zewnqtrz. 

Leienie na plecach z ugiqtymi kolanami, pod- 
noszenie bioder W g6rq i balansowanie W tej 
pozycji (ryc. 59). 

Ryc. 59 I 

Obroty miednicy z boku na bok przy uniesionych biodrach (ryc. 60). 
,,Mostekm na poraionej nodze (ryc. 61). 

Ryc. 60 Ryc. 61 

Uwaga: 
W celu uzyskania dodatkowych informacji przeglqdnij podrqcznik ~wiatowej Organizacji 
Zdrowia, Pakiet ~wiczeniowy Nr 9 (WHO Manual, Training Package No 9). 



8. PRZECHODZENIE Z LEZENIA DO SlADU 

Skrqt g6rnej czqgci tuiowia ma istotne znaczenie pod wzglqdem ograniczenia 
wzoru skurczowego miqini prostownik6w. Ruch ten stanowi rodzaj twiczenia 
czynnego, kt6re osoba dotkni~ta udarem moze wykonywat samodzielnie. Po- 
czqtkowo jednak pacjent moze wymagat pomocy, polegajqcej na podtrzymaniu 
jego poraionego barku przy wyprostowanym ramieniu. 

Chory skiada rqce, dionie ziqczone (palce rqk splecione ze sobq). 
Nadgarstki i iokcie wyprostowane, barki wyciqgniqte W prz6d. 
Koficzyna dolna dotkniqta poraieniem ugiqta. 
Chory unosi obydwa ramiona W g6rq i opuszcza je W d6i (zobacz ,,twiczenia 
splatania rqk", rozdziai 6.4). 

Ryc. 62 



Przechodzenie z leienia do siadu 

Bqdi tei: 
Przenoszenie 

Ryc. 63 

ramion z boku na bok (Ryc. 63). 

8.2 OBROT NA Z D R O W  BOK 

Osoba dotkniqta udarem ma o wiele wiqksze trudnoici z obrotem ciala na zdro- 
wy bok, nii W drugq stronq. W niekt6rych przypadkach choremu niezbqdna jest 
pomoc. 

Pacjent leiy na plecach, rqce splecione. 
Poraiona kohczyna dolna ugiqta, stopy spoczywajq na 16zku. 

I I 

Ryc. 64 a b Kierujqc ruchem 
poraionego barku i biodra b '\ 
chorego, terapeuta moie 
pomoc mu wykonaC obrot. 



Przechodzenie z lezenia do siadu 

Terapeuta zachqca chorego do patrzenia W kierunku zdrowej strony ciaia oraz 
wyciqgniqcia obydwu ramion W tq stronq; uiatwia to obrbt ciala W danym 
kierunku. 

8.3 OBROT NA BOK DOTKNIETY PORAZENIEM 

JeSli to konieczne, przed rozpoczqciem Cwiczenia naleiy przesunqt chorego na 
drugq stronq i6ika tak, aby zapewnik mu odpowiedniq iloSC miejsca podczas 
wykonywania obrotu. Chory pozbawiony pomocy bqdzie prbbowal wykonaC 
omawiany ruch wspomagajqc siq zdrowq stronq ciaia, trzeba jednak nauczyC go 
poslugiwaL siq obydwiema stronami tak, aby wykonywane Cwiczenie mialo cha- 
rakter symetryczny. 

Chory ugina kohczyny dolne, korzystajqc z pomocy terapeuty (zwiaszcza 
W przypadku kohczyny poraionej). 
Przytrzymujqc rqce na miednicy pacjenta terapeuta prosi go o podniesienie 
poSladk6w i przesuniqcie miednicy W bok (zobacz wykonywanie ,,mostkan, 
rozdzial 7.7). 
Nastqpnym krokiem jest pomoc choremu W wykonaniu obrotu W kierunku 
poraionej strony ciaia (Ryc. 66). 
Terapeuta kontroluje kohczyny dotkniqte udarem; pacjent porusza kohczy- 
nami zdrowymi (Ryc. 66). 

Ryc. 65 Ryc. 66 



Przechodzenie z lezenia do siadu 

Bqdi: 
Chory samodzielnie wykonuje 
obr6t ciaia, palce rqk splecione, 
zaS barki wysuniqte do przodu 
(Ryc. 67). Ryc. 67 

Uwaga: 
Aby ulatwii wyciqgniqcie ramion oraz zredukowai typowy zgieciowy wzorzec spastycznoici 
poraionej koliczyny gornej (zob. ryc. l), moina zastosowat chwyt opisany W ,,UwadzeM, 
zamieszczonej na koncu rozdziaiu 6.1 (zobacz t e i  rycinq 39). 

Terapeuta przytrzymuje nadgar- 
stek chorego W pozycji odgiqtej do 
tylu, kciuk odwiedziony; ulatwia 
to uwolnienie pozostalych palc6w 
rqki (Ryc. 68). 
Stosujqc opisany uchwyt, naleiy 
przytrzymaC bark pacjenta W po- 
zycji wysuniqtej do przodu i od- 
wr6conej na zewnqtrz; iokieC wy- 
prostowany. 
Terapeuta zachqca pacjenta do 
skrqcenia zdrowej nogi W ten spo- 
s6b, aby stopa leiaia piasko na Rye. 68 

l6iku. 
Odpychajqc siq spoczywajqcq na 
i6iku stopq chary wysuwa biodro 
W prz6d, W stronq poraionego 
boku ciaia. 
Rehabilitant pomaga choremu 
wykonaC obr6t W bok. 

8.4 PRZECHODZENIE Z POZYCJI LE&CEJ DO SIADU 

Osoba po przebytym udarze powinna opanowak umiejqtnoSC posiugiwania siq 
poraionq stronq ciala podczas wstawania z i6ika. Przy przechodzeniu z leienia 
do siadu chary bqdzie poczqtkowo potrzebowal pomocy (ruch bierny). Stopnio- 
WO jednak pacjent coraz bardziej siq usamodzielnia, by wreszcie wykonak tq 
czynnoSC bez niczyjej pomocy. Ruch ten pomaga zmniejszyk (zredukowai) wz6r 
skurczowy przy zginaniu koficzyny g6rnej oraz pozwala zwiqkszyk SwiadomoSk 
chorego odnoSnie poraionej strony ciaia. 
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Przechodzenie z ieienia do siadu 

Kolejnoii ruchow podczas przyjmowania pozycji siedzqcej na stronq 
poraionq 

Ruch bierny wspomagany 

Chory odwraca siq W kierunku porazonej strony ciala (zobacz rozdziai 8.3). 
Terapeuta przytrzymuje jednq rqkq lopatkq chorego, drugq zaS pomaga mu 
zsunqC nogi z i6ika (Ryc. 69) 
Terapeuta zachqca pacjenta do odepchniqcia siq od krawqdzi 16zka. 

Ryc. 69 

Ruch czynny wspomagany n 
Chory odwraca siq W kierunku 
poraionej strony ciaia z nogami 
ugiqtymi, odpychajqc siq rqkq po- 
ioionq na krawqdzi i6ika i prostu- 
jqc lokieC. 
Przytrzymujqc zdrowy bark i mied- 
nice pacjenta, terapeuta kieruje 
jego ruchem (Ryc. 71). 

Ryc. 71 



Przechodzenie z lezenia do siadu 

Pacjent przyjmuje pozycjq siedzq- 
cq, opierajqc stopy plasko na pod- 
lodze (Ryc. 72). 

W przypadku niekt6rych os6b utrata zdolnoici motorycznych illub czuciowych 
jest tak powaina, iz nie potrafiq one aktywnie wspomagat siq poraionq stronq 
ciala i wykonywanie obrot6w moiliwe jest jedynie W kierunku zdrowego boku. 
Pomimo tego nie wolno zaniedbaC Swiczefi poraionych czqici ciala. 

KolejnoJt ruchow podczas przyjmowania pozycji siedzqcej na strone 
zdrowq (bez pomocy innych osob) 

Chory chwyta poraiony nadgarstek zdrowq rqkq (lub przyjmuje pozycjq ,,ze 
splecionymi dlofimi"). 
Za pomocq zdrowej konczyny pacjent przenosi poraionq nogq na skraj 16ika. 

Uwaga: 
Chory po przebytym udarze powinien nauczyt siq wykonywai ruchy czynne poraionq 
konczynq. W przypadku, gdy okazuje siq to niemoiliwe, pacjent powinien opanowai 
umiejqtnoit zahaczania konczynq zdrowq konczynq dotkniqtq udarem, dziqki czemu bqdzie 
mogt podnosit jq z ioika. 

Podnoszenie glowy i podparcie na zdrowym iokciu (zobacz nastqpny roz- 
dzial), zsuniqcie poraionej koficzyny dolnej z 16ika (Ryc. 74). 
Przyjqcie pozycji siedzqcej z podparciem na zdrowej koficzynie (Ryc. 75). 
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Ryc. 73 



Przechodzenie z ieienia do siadu 

Ryc. 74 

8.5 PODPARCIE NA PORAZONYM lOKClU 

Obr6t chorego na i6zku W celu podparcia siq na porazonym iokciu jest jednq 
z najwczeiniejszych czynnogci, kt6re powinna opanowaC osoba po przebytym 
udarze. CzynnoiC ta zwiqksza napiqcie miq6ni prostownik6w porazonej koficzy- 
ny g6rnej. Istotny jest takze skrqt g6rnej czqgci tuiowia ze wzglqdu na wczesne 
obciqianie porazonej strony ciaia. 

Zakiadajqc, ze bark chorego ustawiony jest W prawidiowym poiozeniu, pacjent 
bierze czynny udziai W procesie rehabilitacyjnym za kazdym razem, gdy wyko- 
nuje skrqt tulowia W celu siqgniqcia do stolika, usytuowanego przy 16zku. Jest to 
dodatkowy argument, przemawiajqcy za takim w1ainie umiejscowieniem pod- 
recznego stolika. 

Ryc. 76 



Przechodzenie z leienia do siadu 

Osoba po przebytym udarze moze wykorzystak wspomniany wyzej ruch do przyj- 
mowania pozycji siedzqcej z pozycji leienia na plecach, odwracajqc siq W stronq 
boku dotkniqtego udarem. Chorego mozna wspomagat od strony jego zdrowe- 
go barku i biodra, jak opisano W rozdziale 8.4 (Ryc. 71). W przypadku, gdy 
konieczna jest dodatkowa pomoc, nalezy postqpowak zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi ponizej: 

Chory odwraca siq W celu podparcia na porazonym iokciu. 
Zdrowa noga jest przenoszona ponad kohczynq porazonq. 
Za pomocq uicisku dloni terapeuta pociqga pacjenta za zdrowq rqkq, kontro- 
lujqc r6wnoczeinie porazonq rqkq i iokiek chorego za pomocq drugiej, wol- 
nej rqki. 
Chory pr6buje odepchnqk siq porazonym ramieniem. 

I 
b 

Ryc. 77 a b 
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9.1 PRZENOSZENIE CI~ZARU ClAlA Z JEDNEGO BIODRA NA DRUGIE 

Chory zajmuje pozycjq siedzqcq, tui6w 
wyprostowany, nogi ugiqte pod kqtem 
90°, kolana rozsuniqte, stopy uloione na 
podiodze. 
Za pomocq wlasnego kolana terapeuta 
kieruje ruchem porazonej koficzyny cho- 
rego celem unikniqcia skrqtu bioder pa- 
cjenta na zewnqtrz. 
Prowadzqc barki chorego iatwiej jest 
kontrolowai jego tul6w oraz przenosze- 
nie ciqiaru ciaia z jednego biodra na dru- 
gie. 

Ryc. 78 

9.2 PRZENOSZENIE C I ~ ~ R U  CIAlA Z JEDNEGO BIODRA NA DRUGIE 
ORAZ ROZClqGANlE TUlOWlA 

Opisane poniiej Cwiczenie ukatwia przenoszenie ciqiaru ciaia z jednego biodra 
na drugie oraz rozciaganie tulowia po stronie porazonej. Naleiy go wykonywaC 
W okreilonym rytmie. 

Terapeuta siada od strony porazonej chorego. 
Wspomaganie chorego przy przenoszeniu ciqiaru ciaka na chorq stronq. 
Terapeuta przytrzymuje poraione ramiq pacjenta W pozycji odwrbconej, wy- 
prostowanej i odwiedzionej, przy barku wysuniqtym do przodu. 



Trening rownowagi W pozycji siedzqcej 

Rye 79 a b 

Przytrzymywanie st6p chorego plasko na podlodze (rehabilitant moie to kon- 
trolowad za pomocq swojej lewej stopy). 
Wspomaganie chorego przy przenoszeniu ciqiaru ciala na zdrowe biodro, 
proszqc go o podniesienie biodra dotkniqtego udarem. 

9.3 PRZENOSZENIE CIEZARU ClAtA NA PORAZONE RAMIF 

~wiczenie to ulatwia przenoszenie i utrzy- 
mywanie ciqiaru ciala na poraionym boku 
chorego oraz wspomaga rozciqganie jego tu- 
lowia. Hamuje takie ,,wzorzec skurczowy 
utrzymywania kohczyny g6rnej W pozycji 
zgiqciowej" (pokazany na rycinie 1). 

Umieszczenie poraionej rqki chorego na 
16iku (bqdi stole do dwiczen). 
Jednq rqkq terapeuta podpiera bark pa- 
cjenta, podczas gdy drugq wspomaga 
prostowanie jego lokcia. 
Prawq rqkq rehabilitant przyciqga pacjen- 
ta do siebie, powodujqc rozciqganie jego 
poraionego boku. 
Chory podpiera siq otwartq dloniq, ulo- 
ionq na 16iku lub stole. RYC. 80 
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Trening rownowagi W pozycji siedzgcej 

9.4 OBRONNE DOBOCZNE PROSTOWANIE KONCZYNY GORNEJ 

Przytrzymanie wyprostowanej W lokciu rqki chorego. 
Zastosowanie nacisku rqcznego, aby nauczyk chorego utrzymywak danq po- 
zycje (krdtkie i szybkie pchniecie poprzez dioh chorego do jego ramienia, 
skreconego na zewnqtrz). 
Powtarzanie opisanych ruchdw, dopciki ramie pacjenta pozostaje wyprosto- 
wane, zaS jego diofi otwarta podczas utrzymywania ciezaru ciala (podpiera- 
nia siq). 
Obronne prostowanie doboczne ramienia zostaje przywrdcone jako reakcja 
automatyczna. 

Ryc. 81 



Trening rownowagi W pozycji siedzqcej 

9.5 CWICZENIA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA W POZYCJI 
SIEDZACEJ (zob. rozdz. 8.4) 

Leiqc na plecach, chory zsuwa 
z i6ika poraionq nogq. 
Obr6t W kierunku poraionego 
boku, wysuniqcie zdrowego 
barku do przodu oraz ukoienie 
zdrowej rqki na i6iku. 
Zsuniqcie z 16ika zdrowej nogi. 
Podparcie na poraionym ra- 
mieniu w celu przyjqcia pozy- 
cji siedzqcej. 

Ryc. 83 Przejic~e od tw~czeri czynnych wspomaganych, 
z~lustrowanych na ryclnle 71, do ruchu czynnego. 

9.6 PRZENOSZENIE CIF$ARU CIALA W TYL NA OBYDWU KO~~CZYNACH 
GORNYCH 

Terapeuta chwyta ostroinie ramiona chorego 
i podtrzymujqc je rqkoma odciqga je W tyi. 
Prostowanie ramion mozna ulatwit poprzez 
powolne popychanie ich i odciqganie W niewiel- 
kim zakresie ruch6w (iokcie chorego pozostajq 
wyprostowane). 
Chory twiczy przenoszenie ciqiaru ciaia z jed- 
nej kohczyny g6rnej na drugq, utrzymujqc wy- 
prostowane iokcie. 
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Chory przenosi cieiar ciala wzdlui osi od 
dloni (kciuk i pozostale palce rqk rozsta- 
wione, nadgarstki zgiete W tyl), przez wy- 
prostowane kokcie na odwrbcony bark. 

Czynnoici: 
Kolysanie W przbd i W tyl na wypro- 
stowanym nadgarstku i lokciu. 
Oparcie na czubkach wyprostowanych 
i szeroko rozstawionych kciukbw i po- 
zostalych palc6w rqk (zobacz ryc. 166). 
Przeniesienie cieiaru ciafa na poraio- 
nq kohczynq dolnq. 
Moina wykonywaC takie Cwiczenia 
kohczyny dolnej (tzn. kontrolowaC po- 
lozenie nogi W przestrzeni) (Ryc. 85). 

Trening rownowagi W pozycji siedzqcej 

Ryc. 85 Jeili istnieje taka potrzeba, 
rehabilitant moie  zastosowat technike 
nacisku rqcznego powodujqc zbliianie 
(docisk) powierzchni stawowych 
konczyny gornej (zobacz ryc. 82) 



10. TRENOWANIE PRZYJMOWANIA POSTAWY 
STOJACEJ 

Boczne przenoszenie ciqiaru ciaia oraz zdolnoit przesuwania bioder W prz6d 
i W tyl W pozycji siedzqcej stanowiq istotny etap W przygotowywaniu siq do przy- 
jqcia pozycji stojqcej. ~wiczenia te poprawiajq ponadto ruchomoiC miednicy 
i zdolnoiC kontrolowania jej ruch6w. Poczqtkowo chory powinien opanowaC 
umiejqtnoiC siadania na krawqdzi i6ika, bqdi na krzeile. 

10.1 TRENING RUCHOW MlEDNlCY DO PRZODU I DO TYlU 

Osobq dotkniqtq udarem naleiy zachqcaC do praktykowania ,,choduV bioder 
i poiladk6w, tj. przesuwania ich W kierunku krawqdzi i6ika i z powrotem. 

Przenoszenie ciqiaru ciaia moina trenowaC ze splecionymi rekami i wyprosto- 
wanymi ramionami (Ryc. 86), bqdi tei umieszczajqc rqce z jednej strony stojqce- 
go naprzeciwko rehabilitanta (Ryc. 87). W miarq robienia postqp6w czynnoiC tq 

Ryc. 86 Ryc. 87 
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Trenowanie przyjmowania postawy stojqcej 

moina wykonywaC balansujqc ramio- 
nami W celu utrzymania r6wnowagi 
(Ryc. 88). 

Ryc. 88 

Istniejq r6ine sposoby wspomagania chorego po przeby- 
tym udarze podczas przyjmowania przez niego pozycji 
stojqcej. Wyb6r okreilonej metody zaleiy tu od umiejqt- 
noici pacjenta. 

Istotne jest, aby rozpoczqk trening od ruch6w kolyszq- 
cych tak, aby nie ciqgnqc chorego nauczyC go wypycha- 
nia tuiowia W prz6d. Gdy tylko pacjent opanuje tq umie- 
jqtnoii, moina poioiyC jednq rqkq z tyiu jego glowy, wy- 
wierajqc iagodny op6r przeciwko prostowaniu szyi. 

Ryc. 89 

Chory powinien staC na prawidiowo ustawionych 
stopach. Oznacza to, i e  ciqiar ciaia powinien by6 
przenoszony przez piqtq, podczas gdy caia stopa 
spoczywa na podiodze. Stopy powinny by6 uio- 
zone r6wnolegle wzglqdem siebie. W sytuacji, gdy 
pacjent podnosi poraionq stopq, naleiy docisnqi 
jq W d6i poprzez iagodny nacisk za pomocq wia- 
snej stopy. Naleiy pamiqtaC, aby nie dopuiciC do 
nadmiernego przeprostu W stawie kolanowym 
(Ryc. 90). 

Ryc. 90 



Trenowan ie przyjmowania postawy stojqcej

Przy ustawieniu stopy w pozycji zgigcia po-
deszwowego (spoczywaj4c na koniuszkach
palc6w przy uniesionej nad podlogg pig-
cie), moina zastosowa6 nacisk rgczny bio-
dra w d6l, w kierunku pigty. ril7 tym celu
nalezy przytrzymaC rgkami miednicg cho-
rego i zastosowai silny nacisk w d6l za po-
moc4 energicznego szarpnigcia.

10.3 rNNE CWTCZEN|A PROWADZACE DO OPANOWANTA POSTAWY

SToJACEJ

'W poszczeg6lnych etapach programu rehabilitacyjnego, w miarg postgp6w czy-
nionych przez chorego, moina stosowa6 opisane poni2ej zalecenia.

Naleiy rozpocz41 od 6wiczeri biernych, d4z4c do samodzielnego wykonywania
czynnoSci przez chorego.

. Terapeuta stabilizuje kolana pacjenta wlasnymi kolanami, swobodnymi za3

rgkami kontroluje ruch jego miednicy celem zachgcenia go do przeniesienia
cigiaru ciala w prz6d na stopy (Ryc. 92 a).

. Rgce chorego spoczywai4 na barkach rehabilitanta (b4d2 splecione s4za jego

karkiem).
. Pocz4tkowo mo2na kontrolowa6

odci4ganie bark6w chorego, tak
jak pokazuje rycina 92 b.

Ryc. 92 a,
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Trenowanie przyjmowania postawy stojqcej 

Przy pomocy ramion terapeuta ujmuje 
poraione ramiq chorego i podtrzymu- 
je go W prawidiowym poioieniu (bark 
wysuniqty do przodu, ramiq wyprosto- 
wane i odwr6cone na zewnqtrz) tak, 
aby swobodnymi rqkami m6c kontro- 
lowaL jego miednicq (Ryc. 93). 

Ryc. 93 

W przypadku odczuwania bolesnoici 
barku lub caikowitego zwiotczenia po- 
raionego ramienia zaleca siq inny ro- 
dzaj Lwiczenia, wykonywanego w celu 
opanowania umiejqtnoici stania (Ryc. 
94). 

Terapeuta kladzie rqce na biodrach cho- 
rego (pomagajqc mu unieit poiladki). 
Poraiona stopa pacjenta jest lekko cof- 
niqta. 
Chory wyciqga ramiona W prz6d z rq- 
kami splecionymi, a nastqpnie pochyla 
ciaio W prz6d W celu przyjqcia posta- 
wy stojqcej. 
Chory przyjmuje samodzielnie pozycjq 
stojqcq. 

Ryc. 95 
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Trenowanie przyjmowania posta wy stojgcej 

Terapeuta wspomaga chorego, kierujqc ruchem jego rqk i plec6w (rqka umiesz- 
czona na szyi pacjenta pomaga mu wypychak ciafo W g6rq i W prz6d) (Ryc. 96). 
Ostatecznym celem opisanych Lwiczefi jest przygotowanie chorego do samo- 
dzielnego wstawania z rqkami splecionymi przed sobq i wyprostowanymi Irok- 1 
ciami (Ryc. 97). 

Ryc. 96 Rehabilitant staje obok 
pacjenta po stronie poraionej, 
stabilizujqc jego kolano i stop? 
z pornocq wiasnego kolana i stopy. 
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11. POZYCJA SIEDZACA 

11 . l  MIEJSCE DO SIEDZENIA I PRAWlDlOWA POZYCJA SIEDZACA 

Osoba po przebytym udarze wiqkszoiC czasu, zwiaszcza W poczqtkowym okresie 
choroby, spqdza W pozycji siedzqcej. Prawidiowq pozycjg siedzqcq ilustrujq ryciny 
zamieszczone poniiej. Chory odpoczywa pochylony W przhd, jego ramiona opar- 
te sq na stole, zaS tui6w wyprostowany. Stopy poioione piasko na podiodze. 

Poczqtkowo naleiy stosowai wygod- 
ne krzesio z podiokietnikami, piono- 
wym oparciem i szerokim siedzi- 
skiem, umieszczonym na odpowied- 
niej wysokoici. Chory powinien sie- 
dzieC z kolanami ugiqtymi pod kqtem 
90°, stopy piasko oparte na podio- 
dze. W p6iniejszym okresie chory 
moie pr6bowaC siedziek na krzeile 
bez podiokietnik6w lub na stoiku. 

Aby umoiliwii pacjentowi pochyle- 
nie siq do przodu i r6wnomierne 
podparcie na obydwu przedramio- 
nach przy ziqczonych i splecionych 
dioniach, najlepiej zastosowaC maiy 
stolik (W miarq moiliwoici o regulo- 
wanej wysokoici). Naleiy siq upew- 
niC, ie  st61 nie przesunie siq podczas 
jego obciqienia. 

Poraiony bark chorego wysuniq- 
ty do przodu, iokcie wyprostowa- 
ne, dionie splecione ze sob4 (bqdi RYC. 98 

poraiony nadgarstek przytrzymy- 
wany jest zdrowq rqkq). 



Pozycja siedzqca

l.okcie chorego spoczywaj4 na
stole.
Pod plecami pacjenta moina
umie6ci6 poduszkg.
Stopy plasko oparte o podlo-
ge.

Ryc. 99

11.2 CW|CZEN|A WYKONYWANE W POZYCJI SIEDZACEJ

Samokontrola poraZonego ramienia

Opisane (wiczenia wykonywane s4 p oczAtkowo j ako ewiczenia czy nne wsp oma-
gane poralonej rgki. Stopniowo chory zaczyna je wykonywai samodzielnie, by
wreszcie przefe do ruchu oporowanego. Cwiczenia powinny by6 wykonywane
do66 czgsto, niezaleznie od innych czynno6ci, z pomoc4 zdrowej koriczyny.

. Przenoszenie cigiaru cialazjednego przedramienia na drugie, przedramiona
uloione na stoliku r6wnolegle do siebie. Dlonie skierowane na wprost sie-

bie. Nadgarstek i palce wyprostowane, kciuki rozstawione, bark w rotacji
zewngtrznej. Chory powinien kon-
trolowa6 poloienie przedramion
tak, aby nie odwracaly sig do we-
wn4ffz (Ryc. 100).

. Odwr6cenie dloniw g6rgprzy r6w-
noczesnym obrocie ramion na ze-

wn4trz. Tiening Swiadomego ruchu
kontrolowa nego. Zadaniem chore-
go jest nauczy1. sig na5ladowa6 ruch
koilczyny zdrowej koficzyn4 do-
tknigt4 udarem (Ryc. 101).

. 'W sytuacji, gdy chory nie jest w sta-
nie wykona6 opisanego ruchu, na-
lezy rozpocz41 lwiczenie od sple- Ryc. 100
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Pozycja siedzqca 

cenia palc6w rqk. Nastqpnie zdrowa ko6- 
czyna wspomaga ko6czynq porazonq 
W wykonywaniu rotacji zewnqtrznej 
przedramienia (Ryc. 102). 

Chory zgina nadgarstki W tyl i W prz6d 
przy splecionych dioniach. W miarq do- 
skonalenia tej umiejqtnoici, ruch nad- 
garstka moina wykonywat trzymajqc dio- 
nie i palce Sciile ze sobq ziqczone, przy 
r6wnoczesnym rozstawieniu palc6w. 
Zdrowa rqka wywiera pozqdany op6r 
(Ryc. 103). 

Ko6cowy etap tego twiczenia, prowadzq- 
cy do kontrolowania ruch6w palcbw, 
polega na odsuniqciu dioni od siebie, przy 
r6wnoczesnym stykaniu siq opuszk6w 
palc6w i ich silnym dociskaniu do siebie 
(Ryc. 104). 

Chory przyjmuje prawidiowq pozycjq sie- 
dzqcq przy ustawionym przed nim stole. 
Dionie stykajq siq ze sobq, palce rqk sple- 
cione, iokcie wyprostowane, barki wysu- 
niqte do przodu. Unoszenie wyprostowa- 
nych konczyn g6rnych W prz6d i do g6ry 
ponad giowq (Ryc. 105). 

Ryc. 1 0 1  

Ryc. 1 0 2  

Ryc. 103 Ryc. 104 



Pozycja siedzqca

Ryc. 105 Ryc. 106

Pacjent spogl4da na wzniesione rgce
i wykonuje obrory przedramion. Ramig
porazone odwracane jest na zewnqtrz)
ramig zdrowe do wewn4trz (Ryc. 106).

Chory siedzi z rgkami splecionymi, lok-
cie wyprostowane, barki wysunigte do
przodu. Opisane 6wiczenie polega na
przenoszeniu ramion z iednej strony na

drug4, przy r6wnoczesnym pochylaniu
sig do przodu i na boki (Ryc. 107).

Ryc. 107

11.3 RUCHY BTODER Z PRZENOSZENIEM CIEZARU CIALA

Boczne przenoszenie cigzara ciala, siedzenie na krawgdzi krzesla.
Chory pochyla sig do przodu ze splecionymi rgkami i wysunigtymi w prz6d
barkami, utrzymuj4c cigzar ciala na obydwu stopach. Nastgpnie przesuwa do
przodu kazdy z po6ladk6w, jeden po drugim, przenosz4c odpowiednio za

ka2dym ruchem cigzar ciala. Stopy uloione plasko na podlodze. To samo

6wiczenie nalezy powt6rzye przesuwaj4c po6ladki w ryI.
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Ryc. 108 

Pochylanie siq do przodu i W d61. 
Chory siedzi z nogami piasko opartymi o podiogq. Rqce splecione, dionie 
z~qczone, iokcie wyprostowane, barki wysuniqte do przodu. Pochylanie tuio- 
wia do przodu i W d61 (pr6bujqc dosiqgnqC podiogi), na zmianq raz W lewo, 
raz W prawo (Ryc. 109). 

Ryc. 109 



Pozycja siedzqca 

Stabilizacja boczna W pozycji siedzq- 
cej. 
Chory przenosi ciqiar ciaia na po- 
raionq rqkq, a nastqpnie wywiera na 
niq nacisk W celu wyprostowania 
iokcia (Cwiczenie to moina wyko- 
nywaC z czyjqS pomocq lub samo- 
dzielnie) (Ryc. 110 a, b i c). 

Uwaga: 
Korzystnie jest, jeili trening stabilizacji 
bocznej W pozycji siedzqcej kontynuowany 
jest przez zbliianie powierzchni 
stawowych koiczyny gornej (aproksymacje), 
wzmocnione odpowiednim dociskiem 
(zobacz rozdziai 14.1). Jeili zachodzi taka 
potrzeba, choremu moina pomoc 
W utrzymywaniu poraionego iokcia W pozycji a 

wyprostowanej. 

C, ($p*;i t - J 
b 

C 

Ryc. 1 l O a  b c  

Przenoszenie boczne (przy uiyciu trzech krzesei bqdi szerokiej iawki). 
Celem tego Cwiczenia jest stabilizacja ciaia W pozycji siedzqcej, zwiqkszenie 
kontroli ruch6w bioder oraz usprawnienie bocznego przenoszenia ciqiaru 
ciaia na poraionq konczynq dolnq (Ryc. 11 1 a i b). 

Rqce chorego splecione, barki wysuniqte W prz6d. 
Poraiona noga lekko cofniqta. 
Terapeuta moie kontrolowae i kierowaC ruchem pacjenta (zwiaszcza odnognie 
wydiuiania tuiowia oraz jego rotacji) 
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Pozycja siedzqca 

Ryc. l l l a b 

Wstawanie i siadanie 
Nalezy poprosid chorego, aby splbtl 
rqce, iqczqc przy tym dlonie. Lokcie 
powinny by6 wyprostowane, barki zaS 
wysuniqte do przodu. Wyciqgajqc rqce 
przed siebie chory powinien rbwno- 
czeSnie pochylad siq W przbd, przeno- 
szqc ciqzar ciala na swoje stopy. Kolej- 
nym krokiem jest podniesienie poilad- 
kbw z krzesla (Ryc. 112). 
Poraiona kohczyna dolna chorego 
umieszczona jest nieznacznie W tyle za 
nogq zdrowq. 
Nalezy unikaC nadmiernego przepro- 

Ryc. 1 12 
stu porazonego kolana. 

Uwaga: 
Opisane twiczenie mozna wykonywai jako ruch kolyszqcy. W momencie gdy zdobedzie sic 
zaufanie chorego, a jego porazona kolrlczyna bedzie sprawniejsza, moina rozpoczqt trening 
przyjmowania pozycji stojqcej. 
Poczqtkowo terapeuta moina wspomagai chorego przy przenoszeniu ciezaru ciala na strone 
dotkniqtq udarem. 
Ostatnie stadium przyjmowania pozycji siedzqcej jest dla chorego najtrudniejszym pod 
wzgledem kontroli rodzajem ruchu. Poczqtkowo pacjent upada cieiko na krzeslo, dlatego t e i  
bardzo istotne jest wlakiwe dopasowanie wysokoici siedziska. Naleiy rozpoczqt od krzeda 
wysokiego, stopniowo go obniiajqc. 
Podobna sytuacja wystepuje W przypadku wstawania: im bardziej ugieta jest koiiczyna 
dolna chorego, tym trudniej mu wstawat. 



Pozycja siedzqca

. Inny prawidlowy i bez-
pieczny spos6b wstawania
i siadania polega na wyko-
rzystaniu stotka ustawio-
nego przed chorym. Pa-

cjent pochyla sig do przo-
du i kladzie na nim rgce,
po czym pr6buje wsta6
(Ryc. 113).

Cwiczenie to moina wykony-
wal takze przy uzyciu krze-
sla. Chory pochyla sig do
przodu, klad4c rgce na jego

podlokietnikach, po czym
pr6buje powsta6, utrzymuj4c
cigLar ciala na wszystkich
cztercch kofczynach.

. Utrzymywanie cigiaru ciala na ugigtym kolanie
Cwiczenie to jest istotne pod wzglgdem odzyskiwania kontroli kolana, a po-
nadto ulatwia osobie poraionej opanowanie umiejgtno6ci przyjmowania po-
stawy stoj4c ej. Cigiar ciala ttrzymywany jest przez strong dotknigt4 udarem.
'$7 przypadku poszczeg6lnych 6wiczefi moina zastosowa6 r6inej wysoko6ci
stopnie, umoiliwiaj4ce podniesienie st6p chorego do poziomu wymaganego
w pozycji wyj6ciowej (Ryc. 114 i 115).

Ryc. 1 14 Chory moze kontrolowai
pora2onq rgkq za pomocq zdrowej koriczyny.

Ryc. 1 13 Jednq rqkq terapeuta moze podtrzymywai
porazone kolano pacjenta , drugE zal kontrolowai ruch
bioder.

Ryc. 1 1 5 Pokazana pozycja jest bardziej
odpowiednia, poniewaz ramig chorego odwr6cone
jest na zewnQtrz (co umo2liwia kontrole jego reki);
pozycjq tq jednak trudniej ulrzymai, wymaga ona
bowiem zwiqkszonej kontroli tufowia.
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12. TRENING CHODU 

12.1 CEL TRENINGU CHODU 

Celem treningu chodu jest odzyskanie utraconego, automatycznego wzoru cho- 
du. Aby m6c faktycznie samodzielnie siq poruszai, ch6d musi byi efektywny, 
bezpieczny oraz umoiliwiajqcy dostosowanie do potrzeb danej osoby. Chory 
powinien opanowai umiejqtnogi chodzenia W r6inym terenie, pomiqdzy ludi- 
mi, wypatrujqc i unikajqc przeszk6d. Jego giowa powinna byi uniesiona, zai 
wzrok skierowany przed siebie, a nie utkwiony W podioiu. 

Istotne jest, aby chory zanim ruszy z miejsca nauczyi siq utrzymywai r6wnowa- 
gg W pozycji stojqcej. JeSli pacjent obawia siq, ze nie potrafi tego uczynii, nie 
bqdzie W stanie siq poruszai, poniewai sparaliiuje go uczucie strachu. Stabil- 
no66 uzyskuje siq zazwyczaj zmuszajqc chorego do utrzymania okreilonej pozy- 
cji ciaia pomimo wywierania na niego iagodnego nacisku (zobacz rozdziai 14.3). 

Naleiy pamiqtai, aby zawsze zbliiai sig do chorego i oferowai mu pomoc od 
strony poraionej. 

Ilustracja zamieszczona poniiej obrazuje faze wykroku podczas chodu zdrowej, 
prawidlowo poruszajqcej siq osoby (Ryc. 116). 

Ryc. 1 16 



Trening chodu 

Osoba dotkniqta udarem porusza siq zazwyczaj inaczej. Sposbb chodzenia cho- 
rych ze znacznym poraieniem bqdi tych, kt6rzy rozpoczynajq chodzenie bez 
wczeSniejszego treningu, charakteryzujq czqsto elementy wymienione poniiej: 

Chory nie jest W stanie W fazie wykroku ugiqC dotkniqtego udarem kolana (zo- 
bacz ilustracja powyiej). W zaleinoici od stopnia chropowatoSci podioia, jego 
stopy Slizgajq siq, powodujqc utykanie W chwili, gdy poraiona noga pozostaje 
W tyle i ma by6 przesuniqta do przodu. 

Bez wczeiniejszego treningu, chory przyjmie inny spo- 
s6b chodzenia (Ryc. 117). 

Poraiona noga przesuwana jest biernie do przodu, wy- I 
korzystujqc ruch rotacyjny tulowia wok6l zdrowej nogi. I 

Poraione kolano utrzymywane jest W pozycji wyprosto- 
wanej, noga zaS przenoszona jest na zewnqtrz, aby uia- 1 
twiC stopie oderwanie siq od podiogi. Chory porusza 
siq niezdarnie, czyniqc wysiiek, aby wykonaC wykrok po- 
raionq kobczynq. Prowadzi to do zwiqkszenia napiqcia 
miqiniowego poraionej kobczyny g6rnej. 

Ryc. 1 17 

Innym rozwiqzaniem, podejmowanym przez 0 
niekt6rych chorych jest poruszanie siq bo- 
kiem do przodu. 

0 

Ten spos6b chodzenia charakteryzuje czqsto 

'9 
osoby podpierajqce siq laskq, trzymanq 
W zdrowej rqce. Laska wysuwana jest do 

3- 0 6 
przodu jako pierwsza. Nastqpnie podqia za 
niq zdrowa noga. Kobczyna dotkniqta uda- 
rem jest pociqgana W kierunku zdrowej, ale 
stawiana nieznacznie za niq (Ryc. 118). 

Rye. 1 18 
Wczesna intenvencja oraz odpowiedni tre- 
ning pozwalajq uniknqC tego typu proble- 
m6w. 
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Trening chodu 

Ustawienie biodra, kolana, stawu skokowego oraz stopy W pozycji 
stojqcej 

Chory musi przyjmowak prawidlowq postawq stojqcq. Oznacza to, i i  ciqiar 
ciala powinien by6 przenoszony przez piqtq na calq stopq, spoczywajqcq na pod- 
iodze r6wnolegle do drugiej stopy. Jeili istnieje taka koniecznoik, odpowiednie 
uloienie stopy moie zapewnik terapeuta. Nie wolno unosiC piqty nad podlogq. 
Choremu moina pom6c W utrzymaniu prawidiowej postawy stosujqc nacisk rqcz- 
ny na biodro W kierunku piqty (ukiadajqc rqce na biodrze pacjenta naleiy wy- 
wrzeC silny nacisk W d61 za pomocq energicznego szarpniqcia). Kolano chorego 
musi znajdowak siq W pozycji lekko ugiqtej (aby uniknqC nadmiernego przepro- 
stu), biodro zai naleiy wysunqk do przodu. 

Poraiona konczyna gorna 

AktywnoSC kohczyny dolnej podczas chodu moie spowodowak nasilenie siq 
,,wzorca skurczowego" zgiqtej kohczyny g6rnej. Naleiy tego unikaC. Dwie za- 
mieszczone poniiej ilustracje obrazujq nieprawidiowy (Ryc. 119) oraz prawidlo- 
wy spos6b (Ryc. 120) wspomagania chorego podczas treningu chodu. 

Naleiy kontrolowak ramiq chorego, przytrzymujqc go W odcinku dalszym 
(rqka) oraz bliiszym (bark). Trzeba pamiqtak o ,,wzorcu zdrowienia" (ramiq 
odwr6cone na zewnqtrz, iokiek wyprostowany, nadgarstek ugiqty W tyl). 
Stojqc W pobliiu chorego moina takie kontrolowak jego poraione kolano. 

Ryc. 1 19 Ramiq chorego jest 
pociqgane i odwracane do wewnqtrz, 
lokiet zgiqty. 

Ryc. 120 
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Rehabilitacja chodu 

Nie ma dw6ch identycznych os6b, naleiy wiqc przeprowadziC ocenq zdolnoici 
chodzenia danego pacjenta, a nastqpnie zaproponowat rodzaj terapii W zalei- 
noici od uzyskanych wynik6w. Dlatego tei W poszczeg6lnych przypadkach pro- 
ponowane sq r6ine rozwiqzania (zobacz rozdziai 12.5). Oto niekt6re z nich: 

Terapeuta moie kontrolowat ruch barku chorego W odcinku bliiszym. W od- 
cinku dalszym moina stosowat r6znego rodzaju chwyty, szczeg6lnie zai ,,uicisk 
dloni" (Ryc. 120). 
Czasami, zwiaszcza W poczqtkowym etapie treningu chodu, korzystniej jest 
kierowaC ruchem chorego stojqc przed nim, przytrzymujqc jego plecy W oko- 
licy iopatek. ~ 
Terapeuta moie takie kierowaC chorym przytrzymujqc go za miednicq. 

Zastosowanie porqczy 

Podczas treningu chodu moina wykorzystywat r6wnolegie porqcze, zapewnia- 
jqce choremu odpowiednie podparcie po zdrowej stronie ciaia. Istnieje jednak 
niebezpieczehstwo, i i  pacjent bedzie kurczowo sie ich trzymai, odbiegajqc od 
prawidiowego wzoru chodu. Trzeba pamiqtat, i e  czynnoiC chodzenia musi 
uwzglqdniat przenoszenie ciqiaru ciaia na stronq dotkniqtq udarem. 

Porqczy nie naleiy wykorzystywaC W celu podciqgania siq za pomocq zdrowego 
ramienia do pozycji stojqcej, ani tez W celu utrzymywania rbwnowagi, wspiera- 
jqc siq zdrowq stronq ciaia. 

Porqcze muszq mied odpowiednio dostosowanq wysokoit tak, aby umoiliwiC 
choremu utrzymywanie cieiaru ciaia przy wyprostowanych iokciach. 

Zastosowanie lustra podczas treningu chodu 

W celu uiatwienia choremu przyjqcia prawidiowej postawy stojqcej oraz prze- 
noszenia ciqiaru ciaia na dotkniqty udarem bok, W trakcie treningu chodu moi- 
na zastosowat odpowiednio wysokie lustro. Osobom po przebytym udarze na- 
leiy czqsto przypominat o utrzymywaniu bark6w na wlaiciwym poziomie, ko- 
rygowaniu pozycji giowy oraz utrzymywaniu wyprostowanej postawy ciaia. 
Lustro dostarcza odpowiednich bodic6w wzrokowych, szczeg6lnie W przypad- 
ku os6b, kt6re W wyniku udaru utraciiy reakcje czuciowe. 

Laski utatwiajqce chodzenie 

Jeili to moiliwe, naleiy unikat stosowania lasek lub tei podp6rek na trzech 
nogach (tr6jn6g), uiatwiajqcych chodzenie. Przyrzqdy te wywoiujq nadmierne, 
niepoiqdane napiqcie po stronie poraionej, nasilajqc wz6r spastycznoici. 



Trening chodu 

Laski moina stosowak W poczqtkowym okresie treningu chodu oraz podczas 
sesji terapeutycznych. Naleiy jednak pamiqtak, by stosownie ich nie staio siq 
normalnq procedurq. 

0 rutynowym wykorzystaniu lasek moina m6wik jedynie w6wczas, gdy jest je- 
dynym sposobem umoiliwiajqcym choremu chodzenie samodzielne, lub z po- 
mocq drugiej osoby. 

W celu uzyskania bliiszych informacji, dotyczqcych przyrzqd6w wspomagajq- 
cych ch6d, siqgnij do podrqcznika ~wiatowej Organizacji Zdrowia, Pakiet Tre- 
ningowy nr 13 (WHO Manual, Training Package No 13). 

Przenoszenie ciqiaru ciaia na prawidiowo uioionq stopq, a nastqpnie podno- 
szenie zdrowej stopy ponad podioie (moina wykorzystak do tego niski sto- 
piefi) (Ryc. 122). W miarq potrzeby moina pom6c choremu w utrzymaniu 
pozycji biodra, wysuniqtego do przodu. 
Terapeuta moie zaproponowak choremu pomoc, stojqc W pozycji pokazanej 
na rysunku (Ryc. 123). 

Prawidiowo ciqiar ciaia powinien wspierak 
siq na piqtach; stopy powinny by6 skierowa- 
ne do przodu i nie skrqcone na zewnqtrz. 
W przypadku rski prawidiowym punktem 
podparcia ciqiaru ciaia jest kiqb i kiqbik dio- 
ni; kciuk powinien by6 rozstawiony. 
Chory przenosi ciqiar ciaia z boku na bok. 'l \ , l  * 
JeSli zachodzi taka koniecznoik, stojqc za 

--C 
chorym terapeuta moie pom6c mu W pra- 
widlowym uioieniu rqki i stopy. 
Chory staje pomiqdzy dwoma r6wnolegly- 
mi porqczami, ustawiajqc ostroinie poraio- 
nq stopq W pozycji umoiliwiajqcej utrzymy- 
wanie ciqiaru ciaia (zgodnie z opisem za- 
mieszczonym powyiej). 
Chory powinien opanowaC utrzymywanie 
takiej postawy przy lekko rozstawionych ko- - - - 
lanach nach dolnych. i r6wnolegle ustawionych koficzy- - -  RYC. 121 - - 



Ryc. 123 

Trening chodu i 

l 
I 

l 

Ryc. 122 

12.3 PRZENOSZENIE CIFZARU ClAlA W POZYCJI STOJACEJ 

Opisane poniiej twiczenia moina wykonywat W poczqtkowym okresie rehabili- 
tacji przy uiyciu r6wnoleglych porqczy. 

Prawidtowe boczne przenoszenie ciqiaru ciata na biodro 

W celu zapewnienia prawidlowego, 
bocznego przenoszenia ciqiaru cia- 
la na biodro, naleiy wspomagat 
ruch biodra W kierunku bocznym 
i do przodu poprzez umieszczenie 
rqk terapeuty na biodrach chorego. 
Jeili wysuniqcie bioder do przodu 
sprawia trudnoit, a chory wykazu- 
je tendencjq do ich cofania, terapeu- 
ta powinien poprzez poklepywanie 
bioder pacjenta, przypominaC mu 
W ten spos6b (tj. za pomocq bodi- 
c6w czuciowych) o przyjqciu prawi- 
dlowej postawy (zobacz ,,poklepy- 
wanie", rozdziai 14.2). 
Jeili chory przenosi ciqiar ciala na 
dotkniqtq udarem stop$, moina 

Ryc. 124 Podczas ruchu biodro chorego r6wniei zastosowat nacisk rqczny powinno bp wyrun ,ere do przodu, 
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1 Trening chodu 

(rozdziai 14.3), aby wspomagaC przenoszenie ciqiaru ciaia W kierunku bocz- 
l 

1 nym i do przodu na biodro. 
Chorego naleiy wspomagaC od strony poraionej. Aby zapobiec nadmierne- 
mu przeprostowi kolana pacjenta oraz zapewniC odpowiedniq jego stabil- 
noGC, moina dodatkowo wspierai pacjenta wiasnym kolanem. JeSli istnieje 
taka potrzeba, moina takie stabilizowaC iokieC chorego. 

' Kolysanie siq z boku na bok na nieruchomym podtoiu 
Stojqc nadal za plecami chorego z rqkami umieszczonymi na jego miednicy 
naleiy poprosiC go o powolne kofysanie siq z boku na bok na nieruchomym 
podfoiu. Podczas wykonywania tego Cwiczenia moina wywierak iagodny na- 
cisk, umoiliwiajqcy kontrolq i kierowanie wykonywanym ruchem (ruch bocz- 
ny nad poraionym biodrem z uwypukleniem ruchu do przodu). ~wiczenie 
to naleiy wykonywaC W spos6b rytmiczny. Stopniowo chory odzyskuje utra- 
conq kontrolq i zaczyna poruszak siq samodzielnie. 
~wiczenie moina wykonywat przy wysuniqciu poraionej nogi do przodu. 
Ruch koiyszqcy (wykonywany przy pomocy drugiej osoby) ponownie akcen- 
tuje ruch W kierunku boczno-przednim nad poraionym biodrem. 

12.4 UTRZYMYWANIE CI~ZARU ClAtA NA PORAZONEJ KONCZYNIE 
DOLNEJ (REEDUKACJA KOLANA) 

Ruch kontrolowany lekko ugiqtego kolana 

Zar6wno dotkniqte udarem kolano, jak i ramiq, bqdq 
z pewnoiciq wymagaiy pomocy drugiej osoby. Po- 
raione kolano moie wciqi pozostawaC chwiejne 
i wymagaC stabilizacji. 

Opisane Cwiczenia skiadajq siq z ruch6w zginania 
i prostowania kolana, tj. polegajq na wykonywaniu 
kontrolowanych ruch6w lekko ugiqtego kolana, aby 
zapobiec nadmiernemu jego przeprostowi. 

Chory przyjmuje postawq stojqcq, obydwie sto- 
py uioione rbwnolegle, piqty oparte o podlogq, 
obydwa kolana lekko ugiqte, zdrowa noga wysu- 
niqta krok do przodu. 
Poraione kolano lekko ugiqte; chory prostuje 
kolano, wracajqc do wyjiciowej pozycji iagodne- 
go ugiqcia. 
Poraionq rqkq moina oprzeC na porqczy. Ramiq 
chorego odwr6cone na zewnqtrz. Ryc. 125 
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Terapeuta moie pomaga6 choremu w utrzymywaniu bioder w pozycji wysu-
nigtej do przodu.
Moina wspiera6 wysunigte do przodu kolano pacjenta podczas jego zginania
lub zapobiegai nadmiernemu jego przeprostowi podczas ruchu prostowania.

Wchodzenie i schodzenie ze stopna

Podczas wykonywania lwiczenia, polegaj4cego na wchodzeniu i schodzenia z ni-
skiego stopnia (5-10 cm wysoko6ci) nalezy pamigta6, aby chory uaktywnial na
przemian obie nogi (Ryc. 126 a, b i c).

. Pacjent nadal trzyma sig porgczy, podnosz4c zdrow4 nogg w prz6d na sto-
piei i wytrzymuj4c chwilg w tej pozycji.

. Prostowanie nogi i dostawianie na stopiei chorej koriczyny.

. Lekkie ugigcie obydwu kolan i zestawienie pora|onej nogi z powrotem na
podlogg.

Ryc.126abc
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Wchodzenie bokiem na niski stopien i schodzenie z niego 
Terapeuta staje W pobliiu chorego, tak 
aby m6c kontrolowai jego poraione ra- 
miq i w miarq potrzeby wspomagat 
dotkniqte udarem kolano (naleiy zwr6- 
ciC uwagq na zastosowany chwyt) (Ryc. 
127). 

Uwaga: 
Wchodzenie i schodzenie ze stopni powinno 
sie iwiczyt W ten sposob, by jako pierwsza 
stawiana byta na stopniu konczyna zdrowa. 
Nastepnie Cwiczenie naleiy powtorzyt, stawiajqc 
na stopniu najpierw nog? dotkniqtq udarem. 
Zapewnia to naprzemienny ruch obydwu nog 
i trening obydwu stron ciala. 

Ryc. 127 (zwrot uwage na chwyt dtoni) 

1 2.5 CHOD WSPOMAGANY 

~wiczenie to naleiy wykonywat przy za- 
stosowaniu rciwnolegiych porqczy. Chory 
nie powinien ich dotykat, ale ich obecnoit 
zapewnia poczucie bezpieczeiistwa i pewno- 
6ci siebie, kt6rego niekt6rzy ludzie bardzo 
potrzebujq. W przypadku treningu chodu 
naleiy jak najszybciej zrezygnowat z zasto- 
sowania porqczy r6wnolegiych. 

Chory splata rqce przed sobq. 
Idqc za chorym terapeuta zapewnia kon- 
trolq jego miednicy (biodra pacjenta wy- 
suniqte do przodu, boczne przenoszenie 
ciqiaru ciala na porazone biodro) (Ryc. 
128). 

l 
Ryc. 128 
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lub 
Chory umieszcza swoje ramiona 
na barkach terapeuty (Ryc. 129) 

lub 
Rehabilitant chwyta porazone 
przedramiq chorego, umieszczajqc 
go porniqdzy wiasnym przedramie- 
niem a tuiowiem (Ryc. 130) 

Ryc. 1 2 9  Ryc. 1 3 0  

lub 
Zastosowanie uicisku dioni W ce- 
lu kontroli koficzyny chorego. 
Ramie terapeuty podtrzymuje 
iokiet chorego W pozycji wypro- 
stowanej. 

Ryc. 131  

Terapeuta odgina sw6j nadgarstek W tyi, 
aby zapewnit jak najwiqkszy kontakt 
z klatkq piersiowq pacjenta (Ryc. 131) 

lub 
Kontrolowanie chorego W mniejszym za- 
kresie. Terapeuta stosuje przedstawiony 
na rysunku chwyt, aby zapobiec ugiqciu 
iokcia chorego (Ryc. 132). 

Ryc. 132  
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12.6. WCHODZENIE I SCHODZENIE PO SCHODACH 

W przypadku osoby poraionej najbezpieczniejszy spos6b wchodzenia po scho- 
dach polega na wysuwaniu zdrowej nogi W prz6d jako pierwszej. 
Zdrowa rqka moie przytrzymywat siq porqczy. W przypadku braku porqczy, 
poprawq stabilnogci umoiliwia oparcie siq o gcianq. 
Terapeuta moie pomagat choremu podczas wchodzenia na g6rq. Naleiy pa- 
miqtat, aby wspierad chorego stojqc po jego poraionej stronie ciaia, bqdi tuz 
za nim (Ryc. 133). 
W przypadku, gdy chory schodzi na d6i, lepiej jest stanqd przed nim. Z przo- 
du iatwiej jest kierowad i kontrolowat ruch jego poraionej nogi (zwiaszcza 
podczas zginania kolana i biodra) (Ryc. 134). 

Ryc. 133 Ryc. 134 



Trening chodu

lnne (wiczenia

Porazona koriczyna dolna umieszczona na niskim stopniu.
. Chory wchodzi na stopiei zdrow|koficzyn4 @yc. 135)
. Mo2na wspomaga6 diwiganie cigzaru ciala na porazonej kofczynie oraz pro-

stowanie kolana.
. Schodzenie ze stopnia tylem. Ruch ten mozna trenowa6 w miarg poprawy

kontroli ponzonej koriczyny dolnej (Ryc. 136)
. Schodzenie ze stopnia przodem (zdejmowanie ze stopnia zdrowej koilczyny

dolnej) (Ryc. 137)

Ryc.136 Ryc. 137Ryc.135
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13.1 WPROWADZENIE 

~wiczenia proponowane W pierwszej czqki niniejszego poradnika, zwiaszcza 
W rozdziaiach 6, 7 oraz 8, nawiqzujq do normalnej sekwencji ruch6w - od leie- 
nia na plecach do stania, poprzez obroty i siedzenie (obroty + siadanie + stanie 
+ ch6d). 

Om6wiono takie niekt6re czynnoSci funkcjonalne, jak obroty W i6iku z boku 
na bok, obroty do siadu na krawqdzi i6ika, podnoszenie siq do siadu oraz posta- 
wy stojqcej poza i6ikiem itd. 

W procesie rehabilitacji naleiy jednak uwzglqdnit i inne Cwiczenia, takie jak: 
obr6t + leienie twarzq W d6i + czoiganie siq + klqkanie + stanie + chodzenie. 

Osoby po przebytym udarze nie wolno zmuszak do wykonywania okreilonych 
czynnoici W przypadku, gdy przekracza to jej moiliwoici. Przechodzqc do ru- 
ch6w bardziej zaawansowanych, chory musi opanowak pozycje wczeiniejsze. 
Majqc na uwadze fakt, i i  nie ma dw6ch identycznych os6b, program rehabilita- 
cyjny powinien uwzglqdniak indywidualne potrzeby chorego. Proponowana 
poniiej kolejnoik Cwiczen stanowi pr6bq zdefiniowania procesu terapeutyczne- 
go W szerokim zakresie. 

13.2 LEZENIE NA BRZUCHU 

~wiczenia wykonywane W pozycji leiqcej twarzq W d6i sq istotne z punktu wi- 
dzenia peinego prostowania W stawach biodrowych. Odgrywajq takie wainq 
role W rehabilitacji konczyny g6rnej. Poniiszy przyklad dotyczy czynnego roz- 
ciqgania szyi oraz podparcia na przedramionach. 

Prawidlowe uioienie chorego powinno uwzglqdniak nastqpujqce elementy: 
Przedramiona umieszczone rbwnolegle, wyciqgniqte przed siebie, aby zapo- 
biec skrqceniu bark6w do wewnqtrz. 



Pozycje poirednie

. Lokcie bezpo5rednio pod barkami, palce r4k rozstawione.

. Umieszczenie poduszki pod goleniami umoiliwia utrzymanie prawidlowej
pozycji st6p oraz lekkie ugigcie kolan.

Ryc. 1 38

Je6Ii pozycja chorego jest odpowiednio stabilna, a kontrola bark6w wystarczaj4-
ca, chory powinien rozpocz4C trening przenoszenia cigzaru ciala na przedra-
mionach, z boku na bok.

Czynne i wspomagane zginanie kolana mozna ewiczye jako ruch naprzemienny
lub symetryczny (zastosowanie lustra umoiliwia pacjentowi obserwacjg i kon-
trolg n6g).

Stosuj4c nacisk rgczny moznazwigkszy1 prawidlowe zblizenie powierzchni sta-

wowych do siebie.

13.3 KLEK PODPARTY NA PRZEDRAMTONACH

. Chory lezy na materacu twaru4 w d6l, jak pokazano na rycinie 138.

. Terapeuta staje nad nim okrakiem i obejmuj4c rgkoma biodra pacjenta, pod-
ci4ga go w 9619 i w tyl do pozycji klgcz4cej (bqdt, w przypadku gdy chory
lezy na stole treningowym, mozna go wspomaga6
stoj4c po stronie pora2onego biodra i barku).

Ryc. 139 Przedramiona chorego ulozone r6wnolegle, tak aby
dotknigta udarem koriczyna g6rna nie poruszafa siq w poprzek
ciala, jak to ma miejsce w przypadku typowego wzoru
sKurczowego.

t02

Ryc.140 PozyQa
alternatywna do le2enia twarzQ
w d6l (w przypadku os6b
starszych bqd2 chorych
z dolegliwo3ciami sercowymi)



Pozycje poirednie 

~wiczenia, ktore moina wykonywat leiqc na brzuchu 
Przenoszenie ciqiaru ciala z przedramienia na bark i z kolana na biodro (mozna 
stosowak technikg nacisku rqcznego) 
Balansowanie na przedramionach 
Przenoszenie ciqiaru ciala z boku na bok na przeciwlegie przedramig 
Kolysanie siq W prz6d i W tyi 
Pochylanie siq W celu wypychania tuiowia W prz6d i W tyi (ruch czynny) 
Opanowanie umiejgtnoici utrzymywania stabilnej postawy wbrew oporowi 
wywieranemu przez terapeutq W r6inych kierunkach; op6r musi by6 wywie- 
rany W spos6b zdecydowany, ale iagodnie i stopniowo; naleiy pamigtak o ko- 
rygowaniu postawy chorego W celu unikniqcia spastycznoici. 

1 3.4 POZYCJA CZOtGANIA 516 (PEtZANIA) 

Przyjmujqc pozycjg zilustrowanq na rysunku 139 chory podnosi sig na rq- 
kach. 
W celu podparcia poraionego ramienia rqka trzymana piasko na podiodze, 
iokiei wyprostowany. 

Ryc. 141 Przenoszenie ciezaru ciala 
z dtoni poprzez wyprostowany tokiet 
na odwrocony na zewnqtrz bark 

Ryc. 142 Pozycja alternatywna dla osob starszych 
(wierzcholek stotka powinien by6 dobrze wyicielany, aby 
zapobiec uciskowi na zebra. 



Pozycje poirednie

Cwiczenia, kt6re moina wykonywad w omawianej pozycji

. Stabilizacia pozycji (nacisk
rgczny, wywierany przez tet a-
peutg, moze wzmacnia6 nor-
malny docisk powierzchni
stawowych koilczyny g6rnej
i dolnej, spowodowany sil4
cigZko5ci.

. Przenoszenie cigiaru ciala na
bok dotknigty pora2eniem
(jako bodzie c czuciowy, przy-
pominaj4cy o prostowaniu
lokcia. mozna stosowa6 ener-
giczne poklepywanie jego tyl-
nej powierzchni).
Kolysanie sig w prz6d, w tyl oraz na boki.
Czolganie sig: chory powinien opanowad umiejgtno66 rytmicznego porusza-
nia koiczynami.
Balansowanie na jednej rgce i przeciwleglym kolanie, jedna rgka v,ryci4gnigta
w prz6d, przeciwlegla noga wyprostowana w tyl (zob. ryc.143).

13.s POZYCJA KLECZACA

Do klgku przechodzi sig po opanowaniu umiejgtno6ci czolgania. Pocz4tkowo,
podczas podnoszenia sig do pozycjiklgcz4cej, chory wymagazazwyczaj pomocy.

. Terapeuta staje okrakiem na nogach pacjenta
i ugina nogi tak, aby m6c kolanami posztur-
chiwai po6ladki chorego.

. Terapeuta pochyla sig do przodu, klad4c rgce
na barkach pacjenta, na ich przedniej po-
wierzchni.

. Mo2na wspomagai ruch chorego, wykonywa-
ny w celu przyjgcia postawy klgku prostego.

Aby ulatwi6 sobie utrzymanie pozycji klgcz4cej,
chory powinien najpierw ulozyC rgce na ustawio-
nym przed nim stolku (rgce splecione, lokcie wy-
prostowane). Nastgpnym krokiem jest opanowa-
nie umiejgtno6ci podnoszenia r{< w prz6d.

Pocz4tkowo chory mo2e mie6 trudno6ci w utrzy-
maniu bioder w pozycii wyprostowanej zgina-

104

Ryc. 143



Pozycje poirednie 

jqc siq W biodrach. Wykorzystujqc swoje kolana terapeuta moie w6wczas ener- 
gicznie poszturchiwaC jego poSladki (moina stosowad takie lekkie poklepywa- 
nie). 

Aby wzmocniC stymulacjq czuciowq chorego zalecane jest zastosowanie lustra, 
dostarczajqcego odpowiednich bodic6w wizualnych. 

13.6 POZYCJA KLFKU NA JEDNEJ NODZE 

W celu przyjqcia pozycji pokazanej na rycinie 145 chory przenosi ciqiar ciaia 
na poraionq nogq, a nastqpnie podnosi zdrowq nogq do przodu. 
Terapeuta kiadzie rqce na miednicy pacjenta. Moina wspomagaC ruch chore- 
go zapewniajqc kontrolq podtrzymywanej miednicy oraz wspieraC boczne 
przenoszenie ciqiaru ciaia na poraione biodro. 

Ryc. 1 4 5  Ryc. 1 4 6  Pozycja alternatywna: 
klqk na miekko wyicielanym 
stoiku pomiedzy ustawionymi 
rownolegle poreczami (lub 
dwoma krzeslami). 



Pozycje poirednie 

~wiczenia, ktore moina wykonywai W pozycji klqczqcej 

Stabilizacja miednicy: chory powinien opanowad 
umiejqtnogd utrzymywania stabilnej pozycji wbrew 
'ragodnemu oporowi wywieranemu przez terapeutq 
(Ryc. 147). 
Boczne przenoszenie ciqiaru ciala z jednego kolana 
na drugie. 
Ch6d na kolanach. 
Aproksymacja staw6w od bark6w do kolan przez 
kontrolq biodra za pomocq nacisku rqcznego. 
Obustronne przenoszenie ciqiaru ciala ze spleciony- 
mi W g6rze rqkami. 
Balansowanie kolejno na obu kolanach oraz stabili- 
zacja miednicy z r6wnoczesnq kontrolq bioder (Ryc. 
148). Ryc. 1 4 7  

Ryc. 1 4 8  a b 

1 3.7 BOCZNE PRZENOSZENIE C I ~ ~ R U  ClAtA W POZYCJl KLECVCEJ 

Om6wiona pozycja moze by6 przydatna W przypadku o d b  starszych, majqcych 
trudnoici z utrzymaniem r6wnowagi W pozycji klqczqcej i wymagajqcych W zwiqz- 
ku z tym dodatkowej pomocy. 

Wysuniqcie barku chorego W prz6d i odwr6cenie go na zewnqtrz. 



Odciqgniqcie miednicy pa- 
cjenta do przodu oraz iagod- 
ne popychanie jej W kierun- 
ku zdrowego boku. 
Wspomaganie chorego pod- 
czas podnoszenia poraionej 
nogi do przodu. Chory prze- 
nosi ci9iar ciaia W prz6d na 
poraiona stopq. 
Piqta stabilnie ustawiona na 
~odlodze, aby zapewnii pra- 
widiowq pozycjq stopy. 
Terapeuta wspomaga usta- 
wienie bioder za pomocq 
nacisku rqcznego, pobudza- 
jqc boczne przenoszenie ciq- 
iaru ciala. 

Ryc. 149 



14. SPECYFICZNE TECHNlKl TRENINGU 
FUNKCJONALNEGO 

14.1 UTRZYMWANIE CIEZARU CIALA LUB APROKSYMACJA 

Termin aproksymacja (zblizanie) odnosi siq do sytuacji, W kt6rej powierzchnie 
stawowe dw6ch lub wiqkszej iloici staw6w zblizajq siq do siebie pod wplywem 
nacisku. 

Zbliianie powierzchni staw6w wystq- 
puje (podczas utrzymywania ciqiaru 
ciaia) ze wzglqdu na dziaianie siiy ciq- 
ienia (Ryc. 150). Utrzymywanie ciq- 
iaru ciaia na poraionych koficzynach 
zgodnie z wzorem zdrowienia stano- 
wi istotny etap procesu rehabilitacyj- 

Ryc. 150 Prawidlowe zbliianie powierzchni 
nego. stawowych (podczas utrzymywania ciezaru ciala) ze 

wzglqdu na dzialanie siiy ciqienia. 

Stosujqc odpowiedni nacisk rqczny (kontrnacisk lub nacisk przerywany), tera- 
peuta moie W trakcie rehabilitacji wielokrotnie wspomagai zbliianie powierzchni 
stawbw, wystqpujqce pod wplywem siiy ciqikoici (Ryc. 151 + 6). 

Ryc. 151 Jednq rqkg terapeuta utrzymuje nadgarstek chorego W pozycji zgiqcia grzbietowego (kciuk 
rozwarty), drugq zai stabilizuje jego iokiet W pozycji wyprostowanej (nacisk wywierany na powierzchnie 
dioniowq chorego pozwala rozluinit jego palce). 



Specyficzne techniki treningu funkcjonalnego 

Terapeuta moie spowodowaC aproksymacjq (zbliienie powierzchni stawo- 
wych) przy wyprostowanym Iokciu i ramieniu odwr6conym na zewnqtrz. 
Aproksymacjq moina wywolaC wywierajqc nacisk W przeciwnym kierunku 
(naleiy pamiqtaC, aby ruchy pchania i ciqgniqcia wykonywat wolno i ryt- 
micznie). 

Ryc. 152 Wspornaganie zbliiania powierzchni stawowych W celu 
stabilizacji postawy stojqcej pacjenta. 

Aproksymacjq mozna wywolywaC W celu wyzwolenia r6znorodnych, specyficz- 
nych reakcji, jak np.: 
- zapewnienia ruchu pomiqdzy stawami, CO wzmacnia czucie proprioceptywne, 
- zahamowania oddziakywania wzoru spastycznego i zmniejszenia spastycznoici, 
- przygotowania chorego do przyjqcia i utrzymania okreilonej pozycji (zob. 

ryc. 153 a i b), 
- wzmocnienia napiqcia miqbniowego, W przypadku znacznego zwiotczenia miq- 

bni (zob. ryc. 153 c), 
- stabilizacji pozycji (zob. ryc. 153 d). 

Ryc. 153 a b c d 



Specyficzne techniki treningu funkcjonalnego 

Zbliianie powierzchni stawowych (aproksymacjq) moina stosowad od najwcze- 
Sniejszych etap6w programu rehabilitacyjnego oraz W kaidej pozycji. 

Leienie bokiem na zdrowej stronie ciata 

Zbliianie powierzchni stawowych przy ramieniu odwr6conym na zewnqtrz 
(Ryc. 154 a). 

Postawa stojqca przy rownolegle umieszczonych poreczach 

Stojqc za pacjentem terapeuta wywoluje zbliienie powierzchni stawowych W kie- 
runku piety (Ryc. 154 b). 

Mozna takie wspomagak zbliianie powierzchni stawowych poprzez nacisk wy- 
wierany przez terapeutq przy wyprostowanym iokciu (Ryc. 154 c). 

Pozycja klqczqca 

Przybliianie powierzchni stawowych W pozycji klqku prostego (Ryc. 154 d). 

Ryc. 154 a b c d 
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Specyficzne techniki treningu funkcjonalnego 

,,Poklepywanien (ang. tapping) oznacza krbtkie, energiczne poszturchiwanie, W ce- 
lu wyzwolenia okreilonej reakcji osoby z poraieniem. Stosuje siq je czqsto W po- 
iqczeniu z innymi technikami, W charakterze bodica czuciowego, przypomina- 
jqcego choremu o koniecznoici poruszania kobczynq W poiqdanym kierunku, 
bqdi tei W celu wywoiania reakcji na zaki6cenie r6wnowagi ciala. 

Zamieszczone poniiej dwie ilustracje obrazujq stosowanie ,,poklepywanian W po- 
iqczeniu z innymi technikami. 

Mostek 
Leiqc na plecach chory podnosi poiladki. 
Rqce splecione, poraione ramiq utrzymywane W pozycji wyprostowanej, bark 
skierowany do przodu. 
Energiczne poklepywanie poiladk6w. 

Ryc. 155 

Terapeuta moie wspomagak zbliianie powierzchni stawowych W stawie kola- 
nowym i skokowym chorego (rqka rehabilitanta popycha kolana chorego W d61 
W kierunku piety). 

Pozycja leiqca 
Poraione ramiq jest wyprostowane, bark wysuniqty do przodu. 
Uginanie zdrowej nogi uiatwia zginanie poraionego biodra W celu zmiany 
kqta nachylenia miednicy. 
Splecione rqce chorego obejmujq zdrowe kolano. 
Opanowywanie umiejqtnoici zginania dotkniqtego udarem kolana poprzez 
stadium ugiqcia kolana pod kqtem 90" i utrzymywanie nogi W tej pozycji. 



Specyficzne techniki treningu funkcjonalnego 

W sytuacji, gdy biodra wykazujq tendencjq do 
skrqcania siq na zewnqtrz, kr6tkie i energicz- 
ne poklepywanie poraionego kolana moie ula- 
twit ich obr6t do wewnqtrz oraz aktywne 
utrzymywanie okreilonej pozycji koiiczyny 
dolnej W przestrzeni. 

Ryc. 156 Terapeuta moze stosowat przybliianie 
powlerzchnl stawowych W staw~e kolanowym 
I blodrowym 

14.3 TECHNlKl NACISKU RECZNEGO 

Nacisk rqczny moina stosowad W celu stabilizacji pozycji orazllub aby wywolad 
specyficzne reakcje (reakcje r6wnowagi), spowodowane zaburzeniem r6wno- 
wagi. Technika ta jest odmienna od tej, kt6rq stosuje siq podczas ruch6w sztur- 
chajqcych, majqcych na celu wyzwolenie odpowiedniej reakcji. 

Nacisk rqczny naleiy stosowad W przypadku, gdy postawa chorego jest stabilna, 
sam zai chory jest spokojny i zrelaksowany. W sytuacji, gdy pacjent jest spiqty 
lub przestraszony, nacisk rqczny wywoluje jedynie jego prqienie siq, bqdi tei 
powoduje nasilenie spastycznoici po stronie poraionej. 

Proszqc chorego o utrzymanie okreilonej pozycji terapeuta powinien uiywad 
kr6tkich poleceii, na przyklad: ,, wytrzymaj ... zostan W tej pozycji ... nie pozwdl, 
iebym cig poruszyl.. . " 
Nacisk rqczny musi by6 pewny, ale delikatny. Istotne jest, aby by1 zwiqkszany 
powoli. W celu wywolania pozqdanej reakcji, wywierany nacisk musi by6 dosta- 
tecznie duiy, zai choremu trzeba zapewnid odpowiedni okres czasu na odpo- 
wiedi. 

l l2 



Specyficzne techniki treningu funkcjonalnego 

Nacisk rqczny wywierany jest zazwyczaj na okreilone partie ciala (,,kluczowe punkty 
kontroli"), z kt6rych moina oddziaiywat na napiqcie miqiniowe pozostaiych czq- 
ici ciaia oraz jego rozmieszczenie (zobacz rysunek 157). Punkty te umieszczone sq 
na tylnej powierzchni giowy oraz na obrqczy konczyny g6rnej i dolnej. 

Chory W pozycji klqczqcej - przyktad 

Stojqc za chorym terapeuta kiadzie rqce na jego miednicy (lub na obrqczy 
stawu barkowego). 
Lagodne popychanie chorego W poiqdanym kierunku: 
t W prz6d 

lub 
-+ na boki 

lub 
J W tyl 
Uzywajqc kr6tkich polecen 
W rodzaju ,,zosta6 W takiej 
pozycji ... nie pozw6l siq 
poruszyt ..." terapeuta pro- 
si chorego, aby ,,wytrzy- 
mai" W okreilonej pozycji. 
Chory stawia op6r wywie- 
ranemu naciskowi rqczne- 
mu i pomimo starafi reha- 
bilitanta nie daje siq poru- 
szyt. 

Ryc. 157 

lnne przyktady 

Poniisze przykiady ilustrujq stosowanie poiqczenia r6inorodnych technik zbli- 
zania powierzchni stawowych (aproksymacji) oraz nacisku W r6inych pozycjach. 

Chory stoi przy rownolegle umieszczonych porqczach 

Stojqc za chorym terapeuta stosuje docisk W d61 W kierunku piety W celu 
stabilizacji postawy. 

bqdi 
Nacisk rqczny wywierany (W tyi, W prz6d oraz W kierunku bocznym) W celu 
wywoiania reakcji r6wnowagi kohczyn dolnych. 
Moina stosowat takie docisk powierzchni stawowych staw6w kohczyn g6r- 
nych poprzez wyprostowany iokiet. 



Speaficzne techniki treningu funkcionalnego

Ryc. 1 58 a

Terapeuta mo2e wywiera6 nacisk rQczny w d6l na miednica chorego w kie-

runku jego stopy, celem stabilizacii postawy stoj4cej (aproksymacia) - zobacz

ryc.159 a.

Przechylanie cigzaru
ryc. 159 b.
Popychanie chorego
do przodu w celu
wywolania reakcji
r6wnowagi kofrczy-
ny dolnej. Jako prze-
ciwwagg pacjent au-

tomatycznie wyko-
nuje krok do przodu

-zobacz ryc. 159 c.

ciala pacjenta na lew4 nogg (nacisk rgczny) - zobacz

Ryc. 'l 59 a, b, c
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Ostatnie stadium przywracania prawidlowego funkcjonowania koiiczyny g6rnej 
polega na usprawnieniu oraz ustaleniu precyzyjnych ruch6w rqki. 

Aby odzyskad utraconq precyzjq ruchbw, naleiy zapobiec wystqpieniu typowego 
wzoru spastycznoici poprzez korygowanie pozycji rqki (zobacz ryc. 1). 

Najpierw konieczne jest wznowienie ruch6w barku i lokcia (zobacz rozdzial6); 
W tym celu naleiy wzmocnid miqinie poraionej kohczyny g6rnej za pomocq 
Cwiczeii czynnych (zobacz rozdzialy 8.1 oraz 11.2). 

Chory musi opanowaC umiejqtnoiC podpierania, utrzymywania i poruszania kon- 
czynq g6rnq W r6inych pozycjach, wykonujqc ruchy funkcjonalne rqki jak opi- 
sano poniiej. 

Terapeuta przytrzymuje przed pacjentem zrolowany rqcznik (patyk lub line). 
Chory trenuje chwytanie i puszczanie rqcznika 

illub 
Przesuwa rqce W g6rq po rqczniku, chwytajqc go rqkami umieszczonymi jed- 
na nad drugq. 

Koficzyna g6rna chorego musi by6 wyprostowana, bark wysuniqty do przodu 
(wzorzec antyskurczowy). 

Pacjent opiera swojq dloii o dlofi terapeuty i podqia za wykonywanym przez 
niego ruchem. 



Usprawnianie ruchow rqk 

a b Ryc. 160 a, b 

Moina zachqciC chorego do wykonywania ruch6w proszqc go, by myilai o okre- 
Slonym ruchu, wykonywanym przez dany staw. Polecenia odnoinie wykonywa- 
nego ruchu powinny by6 wydawane powoli i wyrainie (np. ,,Pomyil o swoim 
lokciu ... spdjrz nu niego ...p omdi mi ugiqt twdj lokie c'..."). Jeili polecenia nie wy- 
woiujq okreilonej reakcji, rehabilitant powinien zademonstrowat wykonanie Cwi- 
czenia. 

Najlepiej jest rozpoczqC od prostej sekwencji ruch6w bqdi serii czynnoici. Cho- 
rego nalezy mobilizowaC do ciqgiego powtarzania Cwiczeii. Ruch mozna wzmac- 
niaC za pomocq zbliiania powierzchni stawowych, poiqczonego z naciskiem rqcz- 
nym (wywieranym od podstawy dioni poprzez wyprostowany iokiei do odwrb- 
conego na zewnqtrz barku - zobacz rozdziaiy 9.3. oraz 9.7). 

Chory powinien potrzymaC W rqkach r6ine przedmioty i materiaiy (np. plaste- 
ling, wosk do odlewbw, glinq do modelowania, bryiki gumy pianowej, pianq 
plastikowq, male piieczki r6znych rozmiar6w). Umoiliwia to choremu doiwiad- 
czanie przedmiot6w o r6inym ciqiarze, ksztaicie oraz strukturze oraz mobilizu- 
je go do stosowania r6inego rodzaju chwyt6w. Trzeba nalegaC, aby Cwiczenia 
wykonywane byiy obydwiema rqkami. 

I 5.2 CWICZENIA PRPNVRACAJ~CE PRECYZJE RUCHOW REKI 

Dop6ki nie zostanie przywr6cone prawidiowe napiqcie miqiniowe, podczas uzy- 
wania rqki iokiet naleiy podpierat na stole (zobacz ryc. 98-99). Chory powi- 
nien wykonywat nastqpujqce Cwiczenia: 

Zaciskanie piqici. 
Zginanie/prostowanie iokcia. 
Zginanie nadgarstka W prz6d i w tyi. 
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Usprawnianie ruchow rgk 

Krqienia nadgarstka. 
Dlonie przyciiniete do siebie, kciuk i pozostaie palce rozstawione (zdrowa 
rqka wspomaga ruch rqki poraionej). 
Przyciskanie do siebie opuszk6w palc6w. 
Slizganie, dionie uioione na blaszanej puszce. 
Chwytanie opuszkami palc6w. 
Ruchy precyzyjne, wiqczajqc chwytanie niewielkich przedmiot6w (np. budo- 
wanie wieiy z maiych, drewnianych klock6w). 

15.3 ZGIECIE GRZBIETOWE NADGARSTKA 

Siedzqc, chory przyciska dionie do siebie, rozkladajqc kciuki i pozostaie palce. 
Lokcie oparte na stole (Ryc. 161). 

Trening zginania nadgarstka W tyi. Po- 
czqtkowo ruch ma charakter pasywny 
przy wspomaganiu chorej rqki przez 
zdrowq (zobacz ryc. 103), a nastqpnie 
stopniowo przybiera charakter ruchu 
czynnego, pokonujqcego op6r wywiera- 
ny przez zdrowq kohczynq. 

Ryc. 161 

Chory przyjmuje postawq stojqcq. Naleiy siq upewnik, czy ciqiar ciala utrzymy- 
wany jest przez prawidiowo uioionq rqkq, przy zewnetrznej rotacji barku. Lo- 
kieC i nadgarstek wyprostowane. . - 

Chory toczy kawaiek materia- 
iu do modelowania, przyciska- 
jqc go W d61 za pomocq dioni. 
Podczas odpychania palce wy- 
prostowane, W trakcie ruchu 
powrotnego - palce rozluinio- R Y ~ .  162 

ne (Ryc. 162). 

Chory W pozycji stojqcej, poraiona rqka poioiona na stole dioniq W d61, kciuk 
i pozostaie palce wyprostowane i rozstawione. 

Podnoszenie reki ponad powierzch- 
nie stoiu poprzez zginanie nadgarst- 
ka W tyi, nie odrywajqc podstawy 
dioni (Ryc. 163). 



Usprawnianie ruchow rgk 

15.4 ZGIECIE DlONlOWE NADGARSTKA 
Kciuk i reszta plac6w rozwarte. Zginanie 
nadgarstka W prz6d; zdrowa rqka wywie- 
ra stopniowy op6r na rqkq dotkniqtq uda- .:$:;.:::;;.-.:,::::..- ....? -.-.. /a? -.. ..-, --- -... ---... .. ,, 
rem (Ryc. 164). _ .  -...... _. . . . ....... - 4  . . 'S -C:' ... *. ..:... . .....O -. -. S.  .. . , 

.......'.--' 
'.I ' . .... ' I . .j /;;:c-.. 

Ryc. 164 

Rqka umieszczona na stole dloniq W d6i. 
Zginanie nadgarstka W prz6d poprzez 
podnoszenie dloni ponad powierzchniq 
stoiu, nie odrywajqc opuszk6w pal- 
c6w(Ryc. 165). 

- 
-- 

Rye. 165 

15.5 UTRZYMYWANIE CIEZARU C I A ~ A  NA OPUSZKACH PALCOW 

Chory staje przed stolem, na kt6rym opiera kciuk 
i opuszki palc6w. Przyciskajqc palce do stolu pa- 
cjent trenuje podpieranie ciaia, zwiqkszajqc stop- 
niowo wywierany nacisk (Ryc. 166). 4 

-- - - 
Rye. 166 

1 5.6 ROZKlADANlE I UCZENIE PALCOW 

Chory chwyta mocno maiq pileczkq, a nastqpnie 
rozluinia uchwyt, otwierajqc dlofi i prostujqc pal- 
ce (Ryc. 167). ? 

Ryc. 167 
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Usprawnianie ruchow rqk 

Zginajqc kciuk pacjent dotyka nim 
opuszki pozostaiych palc6w (Ryc. 168). 

Szczypanie i odrywanie maiych kawai- 
k6w od wiqkszej bryiki (tj. grubej gumy 
piankowej) trzymanej W zdrowej rqce, 
uiywajqc kolejno kciuka i pierwszego 
palca, kciuka i drugiego palca, itd. (Ryc. 
169). 

Ryc. 169 I 

Toczenie bardzo maiego kawaika mate- 
riaiu do modelowania pomiqdzy kciu- 
kiem a pierwszym palcem (Ryc. 170). 

Precyzyjne ruchy rqki moina wykonywaC W momencie, kiedy odzyskana zosta- 
nie kontrola ruch6w barku i iokcia, a rqka wolna jest od ,,skurczu zginaczy". 

Zamieszczone poniiej ilustracje obrazujq niekt6re z czynnoici, wchodzqcych W za- 
kres Cwiczeii treningowych (proponowanych W niniejszym poradniku), a uia- 
twiajqcych wykonywanie tego zadania. Przytoczone przykiady odnoszq siq gk6w- 
nie do koiiczyny g6rnej. 



lJsprawnianie ruch6w rqk

Czynno5ci
'Wspomaga nie zblizania po-
wierzchni stawowych (aproksy-

macji), wywolanego sil4 grawi-
tacii, poprzez nacisk r7czny,

Nacisk rgczny wywierany r6w-
nocze6nie z kontrnaciskiem.

'Wszystkie czynno6ci wykony-
wane s4 w r6inych pozycjach
(le2enie na boku, pozycja sie-

dzqca, pozy cja stoj4ca) zgodnie
zwzotem zdrowienia.

U6cisk dloni, stosowany w ce-

lu powstrzymania (op6Znienia)
wzoru skurczowego podczas
zginania (wywieranie nacisku
na podstawg dloni pfiy rozsta-
wionym kciuku pomaga rozlul,-
ni6 pozostale palce)

Cele

120

. Zmniejszenie spastyczno6ci
mig6ni zginaczy koriczyny
g6rnej.

. Moiliwo56 bezbolesnego
podnoszenia koficzyny 96r- Ryc.171

nei.
. Umoiliwienie choremu utrzymywania barku w r62nych pozyciach przy wy-

prostowanym lokciu.

Uwaga odno6nie chwytu rqki (Ryc. 171 i 172'l:
. Kontrola koriczyny w odcinku dalszym (rgka) oraz bli2szym'
. Stosowanie powstrzymuiqcych u5cisk6w rgki podczas docisku powierzchni stawowych

(w poczqtkowym okresie konieczna jest kontrola ruch6w fokcia; celem jest opanowa-

nie umiejgtno5ci utrzymywania koriczyny w pozycji wyprostowanej, bez podpierania

lokcia).



Usprawnianie ruchow rqk 

Utrzymywanie ciqiaru ciaia na poraionych konczynach 

Ramic poruszane jest nie 
tylko W stosunku do cia- 
ia, ale chory uczy sic uiy- 
wad ramienia jako punk- 
tu odniesienia w stosunku 
do ruchbw tulowia (ruchy 
ciaia wzglqdem ramienia). 

Rye. 173 



Ryc. 1 7 4  

Usprawnianie ruchow rqk 

Ulatwianie (torowanie) krzyiowe: chory wykonuje Swiczenia po zdrowej stro- 
nie ciaia, a nastqpnie przechodzi poprzez liniq Srodkowq na stronq poraionq, 
aby zapoczqtkowaC aktywnoSS obustronnq, i odwrotnie (Ryc. 174). 

~wiczenia wykonywane W pozycji siedzqcej, stopy piasko oparte o podlogq. 

Podnoszenie poSladk6w przez prostowanie kohczyn g6rnych (Ryc. 175). 
Utrzymywanie ciqiaru ciaia na poraionej kohczynie gbrnej, wykonywane 
W r6inych pozycjach, przy wyprostowanym iokciu i barku wysuniqtym do 
przodu (Ryc. 176). 

Ryc. 1 7 5  Ryc. 1 7 6  
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Usprawnianie ruchow rqk 

Ustawianie rqki W przestrzeni i wytrzymywanie danej pozycji (Ryc. 177 a, b, c i d) 

a) Terapeuta podtrzymuje kohczy- 
nq g6rnq chorego zgodnie 
z wzorcem zdrowienia: kciuk 
i pozostaie palce rozstawione, 
nadgarstek zgiqty W tyi, iokieC 
wyprostowany, ramiq odwr6co- f 
ne na zewnqtrz przy wysuniqtym 
do przodu barku (Ryc. 177 a). 

b) Energiczne poklepywanie iok- 
cia uiatwia utrzymywanie go 
W pozycji wyprostowanej (Ryc. 
177 b). 

c) Chory z pomocq terapeuty utrzy- 
muje kohczynq g6rnq W pozycji 
wyprostowanej, zgodnie z wzor- 
cem zdrowienia (Ryc. 177 c). 

d) Zginanie nadgarstka (jako do- 
datkowy czynnik hamujqcy) 
(Ryc. 177 d). 

Ryc. 177 a b c d 

2 
Etap koncowy 

Chory samodzielnie 
utrzymuje kohczynq 
g6rnq (i porusza niq) 
W jakirnkolwiek poioie- 
niu, odpowiadajqcym 
wzorcowi zdrowienia 
(Ryc. 178 a). 
Wykonywanie czyn- 
nych ruch6w nadgarst- 
ka i palc6w (Ryc. 178 
b i c). 
Wykonywanie precy- 
zyjnych ruch6w rqki 
(r6inorodne chwyty). Ryc. 178 a b c 



16. POWSZECHNIE WST(PUJqCE PROBLEMY, KTORYCH N A L E ~  
UNIKAC 

16.1 PRNKURCZ R(KI 

W przypadku osoby po przebytym udarze szczeg6lny nacisk naleiy poioiyC na 
zapobieganie powstawaniu wzorca skurczowego poraionej rqki (zobacz rycina 
179b). Aby tego uniknqk, konieczne jest jak najwczehiejsze prawidiowe usta- 
wianie ciaia chorego. 

Ustawienie 
prawidtowe 

ustawienie- nieprawidtowe 

Unikniqcie ostrej spastycznoSci i przykurczu miqSni rqki stwarza choremu wiqk- 
sze moiliwoSci odzyskania kontrolowanych ruchbw rqki i palcbw. 

Prawidiowa pozycja funkcjonalna rqki polega na odgiqciu nadgarstka W tyi, 
czqgciowym ugiqciu palc6w i rozwarciu kciuka. Utrzymanie tej pozycji moie 
uiatwiC wlaiciwe ustawienie rqki, czynnoici wykonywane W rarnach zakresu ru- 
ch6w, ruch czynny oraz zastosowanie prostych urzqdzen (rekwizytbw), opisa- 
nych poniiej. 

Walek 
W rqce osoby dotkniqtej ostrq spastyczno$ciq moina umieicie W dioni waiek 
(wykonany ze zwiniqtej W rulon ligniny, rqcznika lub innego miqkkiego ma- 
terial~) (Ryc. 180). 



Powszechnie wystepujqce problemy, ktorych naleiy unikac' 

Szyna do ustawiania dloni 
Szyna pokrywa przedniq powierzchniq rqki oraz tylnq stronq palc6w i kciuka 
W odcinku dystalnym, nie pokrywa natomiast obszaru dioni, bowiem nacisk 
wywierany W tej okolicy moie spowodowat nasilenie spastycznoici. Rqka 
ustawiona jest W pozycji funkcjonalnej, nadgarstek odgiqty W tyi, palce czq- 
Sciowo zgiqte, kciuk rozstawiony. 

Ryc. 181 Szyna rnoie byt wykonana z blachy alurniniowej, plastiku PVC tub dostepnego rnateriatu 
terrnoplastycznego. 



Powszechnie wystcpujgce problemy, ktorych nalezy unikac' 

Miqkki separator palc6w 
Kolejny przyrzqd, jalum jest separator pal- 
c6w, moie by6 wykonany z rniqkluej gumy 
piankowej. Uiatwia on prostowanie pal- 
c6w i zgiqcie grzbietowe nadgarstka. 
Separator utrzymuje palce W poioieniu 
szeroko rozstawionym, a ponadto 
zmniejsza spastycznoSC zginaczy oraz 
zapobiega powstawaniu obrzqkbw rqki. 
JeSli stosowanie separatora zapewnia 
choremu uczucie komfortu, w6wczas 
naleiy uiywaC go r6wniei W nocy, uia- 

Ryc. 182 twiajqc tym samym utrzymywanie pal- 
c6w W pozycji rozstawionej. 

Podobny wpiyw na zmniejszenie spastycznoSci kohczyny g6rnej wywiera trzy- 
manie zlqczonych ze sobq rqk ze splecionymi palcami. 

16.2 PODWICHNIECIE I BOLESNOSC BARKU 

Dziaianie stawu barkowego uzaleinione jest od funkcjonowania miqSni i wiqza- 
del, podtrzymujqcych gkowq koSci ramiennej W panewce kopatki. 

4 G 

Ryc. 183 

Bez odpowiedniego wsparcia stabilizujqcego, W wyniku ustawienia mechanicz- 
nego lub ze wzglqdu na zwisanie wiotkiego ramienia, moie dojSC do podwich- 
niecia stawu ramiennego. 
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Powszechnie wystqpujqce problemy, ktorych nale j unikac' 

W przypadku wielu os6b doiC powszechnym problemem pojawiajqcym siq pod- 
czas siedzenia, stania czy chodzenia staje siq czqiciowe przemieszczenie (pod- 
wichniqcie) stawu ramiennego. Dzieje siq tak szczeg6lnie wtedy, kiedy miqinie 
podtrzymujqce ramiq (miqsieii naramienny oraz nadgrzebieniowy) sq zwiotczaie 
i powodujq zwisanie ramienia W d6i. Jednakie nawet W przypadku ramienia wiot- 
kiego obserwuje siq pewien stopieii spastyczno6ci nadgarstka oraz palcbw, a tak- 
i e  miqini wok6i iopatki. 

Zasadnicze przyczyny podwichniecia stawu ramiennego moina okreilii nastq- 
pujqco: 
- zwiotczenie i osiabienie miqini, kt6rych zadaniem jest podtrzymywanie ra- 

mienia, 
- odciqganie ramienia W d6i pod wpiywem jego ciqiaru oraz siiy grawitacji, 
- skurcz spastyczny miqbni W okolicy iopatki. Zapobiega to skrqtowi iopatki 

na zewnqtrz i W g6rq podczas podnoszenia ramienia oraz zwiqksza obnizenie 
stawu ramiennego. 

iopatka 

Ryc. 184 Prawidiowy ruch 
i polozenie stawu 

Ryc. 185 Miqsieh nadgrzebieniowy widziany z boku. 

Bolesnoit barku 

BolesnoSt barku, odczuwana czqsto przez osoby po przebytym udarze, nie ma 
zwiqzku z jego podwichniqciem. Odczuwany b61 wywoiany jest uszkodzeniem 
(odksztalceniem) miqini i wiezadei, spowodowanym niewiaiciwym ustawieniem 
barku i nieprawidiowo wykonywanym podnoszeniem (przykiadowo zobacz ry- 
cina 30 lub 3 9 ,  W poiqczeniu z nastqpujqcymi elementami: 
- nieruchoma iopatka, 
- zmieniony poziom stawu pomiqdzy iopatkq a koiciq ramiennq, 
- osiabienie miqiniowe i rozluinienie wiqzadei, 
- ucisk stozka rotator6w barku oraz naruszenie powierzchni kostnej pomiqdzy 

iopatkq a koiciq ramiennq. 



Powszechnie wystqpujqce problemy, ktorych nalezy unikat 

Podczas biernego unoszenia ramienia W g6rq, 
panewka iopatki, W kt6rej umiejscowiona jest 
giowa koici ramiennej pozostaje odwr6cona 
W d6i. 

Torebka stawowa oraz miqsien nadgrzebienio- 
wy sq iciqgniqte pod wyrostkiem barkowym 
iopatki (zobacz ryc. 185). 

Opisywany problem mechaniczny zaostrza siq 
W sytuacji, gdy ramiq znajduje siq W pozycji 
odwr6conej do wewnqtrz, a lopatka wysuniqta 
jest do tyiu. 

Ryc. @T 186 

Sposoby zapobiegania bolesnoici barku 

W poczqtkowym okresie po wystqpieniu udaru, szczeg6lnie zai W stadium zwiot- 
czenia, konieczne jest prawidiowe okreilenie indywidualnych potrzeb chorego. 
Muszq one uwzglqdniat swobodq ruch6w iopatki (zobacz rozdziai 3 ,,~wiczenia 
zwiqkszajqce zakres ruch6wW). Terapeuci, pielqgniarki, czlonkowie rodziny oraz 
sam chory muszq znaC zasady prawidlowego ustawienia barku. Wszyscy powin- 
ni mieC SwiadomoiC, i i  od tego zaleieC bqdzie W przyszioici funkcjonowanie 
konczyny g6rnej chorego, zakres jej ruch6w oraz poczucie komfortu pacjenta. 

Opr6cz prawidlowego ustawienia barku istotne jest wzmocnienie zwiotczaiych 
miqini (miqinia naramiennego i nadgrzebieniowego), podtrzymujqcych bark. 

Zaleca siq wykonywanie nastqpujqcych czynnoki: 
Obciqienie prawidlowo ustawionego barku, powodujqce wzmocnienie sta- 
bilnoici mechanicznej stawu. 
Podnoszenie barku W g6rq; staw barkowy odwr6cony na zewnqtrz. 
Wykonywanie skrqt6w; rqce splecione, ramiona wyciqgniqte W prz6d, bark 
wysuniqty do przodu i odwr6cony na zewnqtrz. 
Siedzenie przy stole z podpartymi ramionami i splecionymi diorimi, wysu- 
wanie rqk do przodu najdalej, jak to moiliwe. 

Przyrzqdy pomocnicze, utatwiajqce podparcie barku 

W poczqtkowym okresie leczenia moie zaistnieC potrzeba zastosowania czaso- 
wego podparcia barku, aby zapobiec silnemu i diugotrwalemu napiqciu miqini 
i wiqzadei, podtrzymujqcych ramiq. Przyrzqd podpierajqcy bark zbudowany jest 
z waika, sporzqdzonego z miqkkiego materialu (bawelny, welny, gumy pianko- 
wej), o Srednicy okolo 10 cm. Walek ten umieszcza siq W dole pachowym pora- 
zonego ramienia. Jego zastosowanie jest szczeg6lnie wazne W sytuacji, gdy cho- 
ry znajduje siq w pozycji stojqcej. 
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Powszechnie wystepujqce problemy, ktorych naleiy unikac 

Ryc. 187 Urzqdzenie zapobiegajgce obniieniu poraionego barku (widok z przodu i z tylu) 

Uwaga: 
Nie naleiy stosowat temblaku 

Nie jest prawdq, iz zastosowanie temblaku utrzy- 
muje ramiq W g6rze, zapobiegajqc podwichniq- 
ciu stawu barkowego. 

W ukazanej pozycji lokiei jest ugiqty, ramiq 
zwr6cone W kierunku ciaka i odwr6cone do we- 
wnqtrz, rqka skierowana dloniq W d61 (typowy 
wz6r skurczowy wystqpujqcy podczas zgiqcia). 

Nasila siq spastycznoSC ramienia, powodujqc 
wzrost ryzyka podwichniqcia stawu. CO wiqcej, 
pozycja zgiqcia przyczynia siq do zwiqkszenia 
obrzqku rqki. 

Ryc. 188 
W sytuacji, gdy podczas siedzenia, bqdi stania, 
ramiq chorego pozostaje wiotkie i zwisa W d61 
(a jego rqka obrzmiewa), podparcie barku 
moze nie byi wystarczajqce. Moina w6w- 
czas zastosowad szerszy temblak, podtrzy- 
mujqcy lokiei i cakq rqkq. 



Powszechnie wystqpujqce problemy, ktorych nalezy unikac' 

16.3 SPASTYCZNOSC KONCZYNY DOLNEJ 

W przypadku, gdy kilka tygodni po wystqpieniu udaru rozwinie siq U chorego 
znaczna spastycznoik poraionej konczyny dolnej, czynnoSC chodzenia moie za- 
czqd sprawiaC trudnoici. W trakcie chodzenia choremu trudno bqdzie zginaC 
biodro czy kolano. Ch6d bqdzie niezgrabny, zaS wysuwanie poraionej nogi do 
przodu poiqczone z wielkim wysiikiem (zobacz ryc. 117). Powoduje to niepoiq- 
dany wzrost napiqcia miqiniowego poraionej konczyny g6rnej. Podczas lecze- 
nia os6b po przebytym udarze naleiy pamiqtat, aby aktywnoit koliczyny dol- 
nej nie wzbudzaia aktywnoici konczyny g6rnej chorego. 

W omawianym przypadku podczas 
chodzenia chory obciqia przedniq 
czqSC stopy, nie zai piqtq, CO dodat- 
kowo zwiqksza spastycznoSC nogi. 

Stopa zwisa W d6i i jest skrqcona do 
( 

wewnqtrz. Takie ustawienie stopy 
moie by6 spowodowane poczqtko- 
wym niem, siq Srodk6w jej ale osiabieniem jeili zapobiegawczych, W porq nie i zwiotcze- podejmie wy- 1% 
stqpujqce przykurcze mogq spowo- 
dowaC trwaie zesztywnienie. I 

Ryc. 190 

Sposoby zapobiegania spastycznoici miqini prostownikow koliczyny 
dolnej 

W celu oslabienia wzoru skurczowego zaleca siq stosowanie do poniiszych za- 
sad (W podanej kolejnoSci): 

OstroinoSC przy kaidorazowym ustawianiu stopy. 
Ruchy bierne zgodne z ,,wzorem zdrowienia". 
Wspomagany ruch czynny. 
Ustawianie i utrzymywanie konczyny W przestrzeni oraz ruch czynny. 
Obciqienie przy prawidlowo ustawionej podstawie ciala (zapobiegajqce od- 
chyleniu kolana, przy biodrze odwr6conym na zewnqtrz). 



Powszechnie wystqpujqce problemy, ktorych naleiy unikaC 

Przyrzqdy siuiqce osiabieniu wzorca skuruowego 

W pozycji stojqcej oraz podczas chodzenia wiele os6b utrzymuje 
ciqiar ciala na przedniej powierzchni stopy. Palce st6p U niekt6- 
rych z nich sq tak bardzo ugiqte, i e  chodzenie czy stanie sprawia 
b61. Aby przeciwdziaiaC wzorowi skurczowemu moina stosowaC 
podkiadki wykonane z gumy piankowej, umieszczajqc je pomiq- 
dzy palcami. Zabieg taki zmniejsza spastycznoSC caiej stopy. 

Ryc. 191 Dzieki zastosowaniu podktadek z gumy piankowej, bqdi bawelny, palce 
stopy moina utrzymywat szeroko rozstawione. 



I 7. WSPIERANIE SAMODZIELNOSCI CHOREGO 
PODCZAS WYKONYWANIA CODZIENNYCH 
CZYNNOSCI 

17.1 WPROWADZENIE 

Ostatecznym celem rehabilitacji chorego jest pom6c W usamodzielnieniu siq W jak 
najwiqkszym zakresie, W granicach wystqpujqcej ostatecznie niepelnosprawno- 
Sci. Aby m6c ten cel osiqgnqd, nie powinno siq zwlekat z rozpoczqciem treningu, 
zapewniajqcego choremu uniezaleinienie siq od pomocy innych os6b. Poczqw- 
szy od pienvszych dni po wystqpieniu udaru do programu terapeutycznego mozna 
i naleiy wfqczyc wszystkie czynnoici dnia codziennego. 

Okazalo siq, i e  obracanie siq chorego podczas leienia W l6iku, wykonywanie 
,,mostkan, podnoszenie obydwu ramion, obracanie siq W i6iku celem siqgniqcia 
po artykuiy umieszczone na przystawionym stoliku, obracanie siq do siadu, sia- 
danie W celu przyjqcia postawy stojqcej oraz stawanie, stanowiq niezbqdne ele- 
menty programu terapeutycznego. Wszystkie te czynnoici stanowiq ponadto istot- 
ny krok W kierunku usamodzielnienia siq pacjenta. CO wiqcej, osoba po przeby- 
tym udarze musi nauczyk siq ubieraC i rozbierad, myd siq i spoiywad posiiki oraz 
dbaC o higienq osobistq. Podczas wykonywania tych czynnoici chory przyswaja 
prawidiowe wzory ruchowe. Opisywane aktywnoici sq takie istotne pod wzglq- 
dem odzyskiwania utraconych zdolnoici czuciowych. 

Poczqtkowo wszystkie ruchy, majqce na celu usamodzielnienie siq chorego, bqdq 
mialy charakter czynny-wspomagany, stajqc siq - W miarq doskonalenia funkcji 
motorycznych danej osoby - dowolnymi ruchami czynnymi. PO raz kolejny trze- 
ba tu podkreSliC, i i  naleiy unikaC stan6w frustracji pacjenta wynikajqcej z od- 
niesionych przez niego niepowodzeii, dlatego tei przechodzenie do bardziej za- 
awansowanego etapu rehabilitacji musi uwzglqdniad indywidualne moiliwoici 
konkretnej osoby. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji naleiy siqgnqC do Podrqcznika ~ w i a -  
towej Organizacji Zdrowia, Pakiet Treningowy Nr 14 (WHO manual, Training 
Package No 14). 
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Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

Sposoby wspomagania chorego podczas wykonywania codziennych 
czynnoici 

Mobilizowanie chorego do wykonywania codziennych zajqC przy uiyciu pra- 
widlowych wzor6w ruchu, przy r6wnoczesnej stymulacji jego zmysl6w. 
Praca z pacjentem, jako pr6ba rozwiqzania r6inorodnych problembw, kt6re 
mogq siq pojawiC (kolejne strony zawierajq porady odnoinie wykonywania 
r6inych czynnoici dnia codziennego). 
Upewnienie siq, i e  chory wykonuje wszystkie wainiejsze zadania. 
Wspomaganie chorego W przytrzymywaniu jakiegoS przedmiotu (kierowanie 
rqkq pacjenta za pomocq poloionej na niej rqki terapeuty). 
Kierowanie i kontrolowanie calego ciaia pacjenta od strony poraionej. 

Chory siada, trzymajqc stopy plasko oparte o podlogq. 
Poraione ramiq zwisa W d61 pomiqdzy kolanami. 
Zdrowq rqkq pacjent iciqga ubranie przez glowq. 
Zdjqcie rqkawa ze zdrowej rqki. 
Za pomocq zdrowej rqki chory zdejmuje rqkaw z poraionego ramienia. 

Ryc. 192 Moina kontrolowat rownowage 
chorego W pozycji siedzqcej, trzymajgc poraiony 
bark W pozycji wysuniqtej do przodu przy 
wyprostowanym tokciu. 



Wspieranie samodzielnosci chorego podczas wykonywania codziennych czynnosci 

Jeili podczas mycia chory nie potrafi staC, moie usiqiC na plastikowym stoiku 
lub krzeile. 

Sposob mycia twarzy, tuiowia oraz poraionej konczyny gornej 
za pomocq zdrowej rqki 

Rozcinajqc dwa kawaiki rqcznika stosownie do rozmiaru dioni i zeszywajqc 
je ze sobq moina wykonaC rqkawicq kqpielowq. 
Podczas wkiadania zdrowej rqki chorego do rqkawicy terapeuta moie kiero- 
waC ruchem jego rqki poraionej, trzymajqcej myjkq. 
Samodzielne mycie siq chorego (przy ewentualnej pomocy terapeuty, jeili 
istnieje taka potrzeba). 

Ryc. 193 

bqdi W rnaiej rniednic~, 
ustawionej na stole. I 



Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

Sposob mycia zdrowego ramienia z pomocq poraionej rqki 
Chory wklada myjkq na po- 
razonq rqkq, trzymajqc ramiq 
W opuszczone W d61 pomiq- 
dzy kolanami. 
Zdrowa rqka podciqga myjkq 
W g6rq. 
Zdrowa kohczyna wysuniqta 
do przodu, umieszczona W 

umywalce. 
Terapeuta moie kierowaC po- 
raionq kohczynq chorego, 
podpierajqc go W okolicy lok- 
cia i podtrzymujqc bark W po- 

Ryc. 195 Chory uzywa suchej myjki W celu wytarcia zycji wysuniqtej do przodu. sic, 

Sposob mycia konczyn dolnych 
Za pomocq obydwu rqk chory kladzie nogq 
chorq na zdrowej (Ryc. 196). 
Podpierajqc bark chorego, mozna pomagai 
mu przy myciu n6g (Ryc. 197). 
Chory myje porazonq koriczynq za pomocq 
obydwu rqk (Ryc. 198). 

Ryc. 196 



Wspieranie samodzielnoici chorego podczas vvykonywania codziennych czynnoici

Higiena osobista

. Chory staje przed umywalk4, umieszczaj4c
w niej zdrow4 rgkg (zobacz rysunek 85).

. Mycie sig za pomoc4 myjki trzymanej w zdro-
wej rgce.

. Kontrola pozycji chorego w celu zapewnienia
r6wnomiernego rozl,oLenia cigzaru ciala na
obydwie nogi.

Ryc. 1 99 Stojqc w tej samej pozycji chory mo2e siq
czesai, myi zqby, stosowai kosmetyki itd.

17.4 KORZYSTANIE Z TOALETY

W przypadku osoby poraionej w okresie ostatnich kilku miesigcy moze zaist-
nie6 potrzeba wykonania pewnych prac adaptacyjnych odno6nie urz4dzefi sani-
tarnych, ulatwiaj4cych choremu korzystanie z toalety.

!7 celu ulatwienia siadania i wstawania z muszli klozetowej mozna zainstalowai
w pobliiu odpowiedni4porQcz lub uchwyty Scienne (Ryc. 200).

Moina tei stosowa6 balkonik, ulatwiaj4cy chodzenie (Ryc. 201).

Ryc. 200
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1 Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnogci 

W przypadku korzystania z przenoinej toalety, na kt6rej nalezy kucak, siedzisko 
toaletowe moina wykonak z drewna, bqdi tei moina skonstruowaC COS na ksztalt 
sedesu z drewnianego krzesla umieszczonego nad ustqpem. 

Ryc. 2 0 2  
Ryc. 2 0 3  Wszystko, czego chory 
potrzebuje, powinno siq znajdowat 
W pobliiu ustqpu, W zasiqgu jego rqki. 

Wycieranie i mycie okolicy poiladk6w po defekacji (Ryc. 204 i 205). 

Nalezy wciqi pamiqtak o przenoszeniu ciqzaru ciaia z boku na bok za pomocq 
obydwu ramion. 

Ryc. 2 0 4  Ryc. 2 0 5  



Wspieranie samodzielno5ci chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

17.5 SAMODZIELNE UBlERANlE 514 

CzynnoiC ubierania siq bez pomocy drugiej osoby powinna jak najwczeiniej sta- 
nowid element programu usamodzielniania siq chorego. Oznacza to, i i  powinno 
siq jq wprowadzii tak szybko, jak tylko umoiliwia to terapia, W oparciu o opa- 
nowywane stopniowo wzory ruchowe, przyswajane W okreilonej kolejnoici. 

Sposob ubierania podkoszulka 
Chory kiadzie podkoszulek na zdrowym udzie. 
Poraione ramiq zwisa swobodnie W d6i. 
Za pomocq zdrowej rqki chory wkiada podko- 
szulek na poraione ramiq powyiej iokcia. 
Pacjent wklada podkoszulek na zdrowe ramiq, 
a nastqpnie za pomocq zdrowej rqki wklada go 
przez giowq. 
Poczqtkowo podczas wkladania podkoszulka ko- 
nieczne jest lekkie pochylenie tulowia W prz6d. 

Ryc. 206 

Ryc. 207 Podczas wkladania bluzki, 
chory powinien ubrat najpietw swojq 
chorq strone ciala. Pacjent powinien 
nosit stroje luine, rozpinane z przodu 
(istotne sq guziki latwe do zapinania, 
np. zatrzaski). 

LC ' Y  - 
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Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

W przypadku, gdy kobieta ma trudnoici z zapinaniem biustonosza: 
Powinna zapiqC biustonosz z przodu, obr6ciC go wok61 szyi, a nastqpnie prze- 
loiyC ramiona przez ramiqczka, 

bqdi 
UiywaC biustonosz rozpinany z przodu za pomocq zatrzask6w. 

Sposob wktadania spodni lub spodnicy 

Pozycjq wyjiciowq ilustruje rysunek 
196. Osoby majqce trudnogci z utrzy- 
maniem r6wnowagi mogq usiqiC przy 
stole lub l6iku. 

Chory zaklada nogq na nogq. 
Za pomocq zdrowej rqki pacjent 
wklada spodnie na porazonq nogq, 
a nastqpnie opuszcza stopq na d61, 
opierajqc piqtq o podlogq. 
Wloienie spodni na zdrowq koliczy- 

nq. 
Chory przyjmuje pozycjq stojqcq 
(Ryc. 210). 
Za pomocq zdrowej rqki pacjent 
podciqga spodnie W g6rq, a nastqp- 
nie siada, aby je zapiqC lub zasunqt 
zamek. 

Ryc. 208 Terapeuta pomaga choremu, kierujgc 
ruchem jego rgk. 

Ryc. 209 Moina kontrolowat 
utrzymywanie cieiaru ciala na 
poraionej stopie pacjenta. 

Ryc. 2 10 



Wspieranie sarnodzieinosci chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

Sposob ubierania skarpet i butow 
Pozycjq wyjiciowq ilustruje rysunek 196. JeSli 
chory nie jest W stanie skrzyiowad poraionej 
nogi, moie pos1uiyC siq splecionymi dlonmi. 
Jest to doSd istotne, poniewai umoiliwia r6w- 
noczeinie utrzymywanie poraionego barku 
W pozycji wysuniqtej do przodu. 
Chory wklada skarpetq za pomocq zdrowej 
rqki. W ,,otwarciu" skarpety uczestniczy kciuk, 
palec wskazujqcy oraz Srodkowy. 
Przyjmujqc pozycjq pokazanq na rysunku 211, 
chory wklada but na przedniq czqid stopy uiy- 
wajqc przy tym zdrowej rqki. ~ y c .  21 I 
Trzymajqc stopq na podlodze, pacjent przyci- 
ska poraione kolano W d61, powodujqc wsu- 
niqcie piqty do buta (zobacz ryc. 212). 

Ryc. 212 Ryc. 213 tyika do butow z dtuzszq rqczkq. 

Ryc. 21 5 Jeili chory nosi 

przymocowaC je do 
porazonej stopy za pomocq 

Ryc. 214 Sposob wiqzania 
sznurowek buta przy uiyciu jednej 
rqki. 
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Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

Czasami chory moie mieC trudnoici z iuciem i przeiykaniem pokarmu ze wzglqdu 
na utratq zdolnoici motorycznych miqini szyi, twarzy oraz jqzyka po stronie 
poraionej. W przypadku, gdy miqinie te sq bardzo osiabione, naleiy rozpoczqC 
od malych kawalk6w pokarmu (lub pokarmu zmiksowanego). Pacjenta trzeba 
zachqcaC, aby podczas jedzenia uiywal r6wniei poraionej strony ust, sprzyja to 
bowiem obustronnym ruchom ust i twarzy, wzmacniajqc tym samym oslabione 
miqinie. 

Jeili to konieczne, naleiy wspomagaC kontrolq szczqki; pomaga to choremu trzy- 
maC usta zamkniqte podczas iucia i przeiykania (zobacz podrqcznik ~wiatowej 
Organizacji Zdrowia, Pakiet Treningowy nr 25 - ang. WHO manual, Training 
Package No 25). 

Nie wolno pozwoliC choremu jeiC ani 
pit W pozycji leiqcej, bowiem prze- 
lykanie jest wtedy znacznie utrudnio- 
ne. ~ u c i e  i przelykanie ulatwia pra- 
widlowa pozycja siedzqca, z wypro- 
stowanym tulowiem. 

Chory siedzqc przy stole pochyla 
siq do przodu, tui6w wyprosto- 
wany. 
Poraione ramiq wyprostowane, 
bark wysuniqty do przodu, 1okieC 
wyprostowany. 

Aby zapobiec przesuwaniu siq tale- 
rza po stole moina umieSciC na nim Rye. 216 

nie ilizgajqcq siq podkladkq (matq 
gumowq bqdi mokrq szmatq). 

W przypadku, gdy chory osiqgnie odpowiedni stopie6 zaawansowania odnoinie 
uiywania obydwu rak podczas spoiywania posilk6w, bqdi tei W sytuacji, gdy 
chory praworqczny odzyska z powrotem zdolnoSC posiugiwania siq prawq rqkq, 
moina zaczqC stosowak sztuCce o r6inych rozmiarach trzonkbw. 

Uiywane przybory (sztutce) muszq by6 odpowiednio dopasowane do chwytu 
rqki pacjenta. W tym celu wok6k ich trzonk6w moina owinqC gums piankowq, 
kawaiek szmaty lub inny rodzaj materialu (Ryc. 217). Jebli wystqpujq trudnoici 
z dosiqgniqciem do ust, rqczki sztuCc6w moina zgiqC. 



Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

Ryc. 2 1 9  Pozycja prawidfowa 

U 

Ryc. 221 Jeili chory praworqczny 
osi3gnie odpowiedni etap 
zaawansowania, rnoie zaczqe 
uiywaC swojej poraionej rqki. 

Ryc. 2 1 8  W pocz3tkowym okresie 
rnoie istniei potrzeba kierowania rqkq 
chorego podczas spoiywania przez 
niego posilkow. 

Ryc. 2 2 0  Pozycja nieprawidlowa 

Rye. 2 2 2  W sytuacji, gdy 
poraiona reka jest zbyt oslabiona, 
aby utrzymat filiiankq, chory moie  
p i t  przez slomkq lub uiywaC 
filiianki z dwoma uchwytami. 



Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

17.7 PRACE DOMOWE 

Zobacz podrqcznik ~wiatowej Organizacji Zdrowia, Pakiet Treningowy Nr 29 
(ang. WHO manual, Trainig Package No 29). 

PO przebytym udarze chory powinien CwiczyC umiejqtnoSC poslugiwania siq po- 
raionq koficzynq W jak najwiqkszym zakresie prac domowych. JeSli przykiado- 
WO wyciera kurz z mebli, szmatkq powinien trzymaC obydwoma rqkami (rqka 
zdrowa kieruje przy tym ruchem rqki chorej). Poraionq koficzynq moina siq 
posiugiwad podczas zmywania naczyii, prania, gotowania itd. 

Ryc. 223 Zmywanie 
I 

Ryc. 224 a b Pranie 

Wymienione czynnoici sq istotne nie tylko pod wzglqdem odzyskiwania spraw- 
noSci ruchowej, ale r6wniei odnoSnie poprawy czucia dotyku. 



Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

Zobacz podrqcznik ~wiatowej Organizacji Zdrowia, Pakiet Treningowy Nr 28 
i 30 (ang. WHO manual, Training Package No 28 i 30). 

Osoby po przebytym udarze powinny nadal uczestniczyi- W iyciu rodzinnym, 
bawii- siq, chodziC do pracy oraz brai- udziai W iyciu spoiecznoici, do kt6rej 
naleiq. Aby umoiliwiC im aktywne uczestnictwo W niekt6rych dziedzinach, nie- 
zbqdna bqdzie im pomoc, a nawet specjalny sprzqt. Dziqki wsparciu i zachqcie 
ze strony rodziny, przyjaci61 oraz znajomych, chory taki moie ponownie staC siq 
czynnym i potrzebnym czionkiem spoieczenstwa (zobacz ryc. 226). 

Ryc. 226 
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Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnosci 

17.9 INNE PRZYRZADY POMOCNICZE ORAZ SUGESTIE DOTYCZACE 
USAMODZIELNIANIA SIt 

R6ine sposoby wiqzania sznurbwek but6w przy uiyciu jednej rqki (Ryc. 227). 

Ryc. 227 

KolejnoiC ruch6w podczas wiqzania krawata jednq rqkq (Ryc. 228). 

Ryc. 228 

Do zapinania spodni, sp6dnic i in- 
nych czqici garderoby moina zamiast 
guzik6w uiywai taim przylepnych 
(rzepy) (Ryc. 229). 

Ryc. 229 



Wspieranie samodzielnoici chorego podczas wykonywania codziennych czynnoici 

Owiniqcie uchwyt6w sztuCc6w czy przybor6w toaletowych specjalnq piankq 
sprawia, i e  stajq siq one grubsze i dziqki temu iatwiejsze do trzymania 
(Ryc. 230). 

Ryc. 2 3 0  

Trzonki sztuCc6w moina wygiqt celem dopasowania ich do r6inych rozmia- 
r6w dloni (Ryc. 23 1). 

Ryc. 231 



Wspieranie samodzielno~ci chorego podczas wykonywania codziennych czynnosci 

Trzymanie filiianki za pomocq porazonej koficzyny uiatwia ruchomy uchwyt, 
pod kt6ry moina wsunqC rqkq (Ryc. 232). 

Ryc. 232 

Ryc. 233 

Inne rozwiqzania - np. podwyiszenie brzegu talerza (Ryc. 234). 
- przy zastosowaniu zaciiniqtego klamerkq maiego paska, wykonanego z pla- 

stiku lub blachy, bqdi 
- przy wykorzystaniu odpowiednio dopasowanego materiaiu termoplastycz- 

nego. 

Ryc. 234 



Ryc. 235 

Wspieranie samodzielno~ci chorego podczas wykonywania codziennych czynnosci 

W celu umocowania garnka na piecu / kuchence podczas gotowania, stosuje 
siq r6inorodne podp6rki (Ryc. 235). 
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I 8. DODATKOWE TRUDNOSCI WYNIW~CE 
Z PRZEBYTEGO UDARU 

18.1 WPROWADZENIE 

Osoby po przebytym udarze borykajq siq z problemami, dotyczqcymi sprawno- 
ici ruchowej oraz zdolnoici czuciowej W obszarze dotkniqtym udarem. Podczas 
gdy porady zawarte W niniejszym opracowaniu koncentrujq siq gibwnie na wspo- 
maganiu aktywnoici ruchowej, osoby uczestniczqce W procesie leczenia chore- 
go po udarze muszq mieC SwiadomoiC, i e  z utratq sprawnoici motorycznej mogq 
siq wiqzad inne, zasadnicze problemy. JeSli proces rehabilitacji ma mieC charak- 
ter kompleksowy, konieczne jest zrozumienie rangi tych problem6w. 

W nastqpstwie prawostronnego poraienia poiowiczego dochodzi zazwyczaj do 
znacznej spastycznoici oraz problem6w zaburzenia mowy (zobacz rozdziai 18.2). 

W przypadku os6b dotkniqtych lewostronnym udarem poiowiczym odnotowu- 
je siq na og6i mniejszq spastycznoSC oraz W niekt6rych przypadkach wiotkoSC, 
kt6rym towarzyszq zwykle zaburzenia funkcji czuciowo-ruchowych oraz trud- 
noSci percepcyjne (zobacz rozdziai 18.3). WiotkoSC towarzyszy najczqiciej znacz- 
nej utracie zdolnoSci czuciowych. 

Problemy towarzyszqce mogq obejmowak jakiekolwiek trudnoki, opisane poni- 
iej. Trzeba jednak zaznaczyt, i i  wszystkie nigdy nie wystqpujq r6wnoczeSnie 
U tej samej osoby. 

18.2 PROBLEMY Z POROZUMIEWANIEM SIE 

Istniejq dwa rodzaje problem6w z porozumiewaniem siq, ktbre mogq siq poja- 
wiC W nastqpstwie przebytego udaru: 

Trudnoici zwiqzane z uiywaniem mowy 

TrudnoSci te wynikajq z uszkodzenia oSrodka mowy W m6zgu. 
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Trudnoici W myileniu, wypowiadaniu i pisaniu wta5ciwych stow 

Chory rozumie wypowiadane siowa, ale nie potrafi znaleiC wiaiciwych s16w, 
koniecznych do porozumiewania siq. Jest to najczqstsza forma trudnoici komu- 
nikacyjnych. Usiiujqc rozmawiaC, chory powtarza raz za razem to samo slowo, 
bqdi tei uiywa wyraien, nie majqcych iadnego znaczenia. Osoby charakteryzu- 
jqce siq mniejszym stopniem uszkodzenia sq czasem W stanie rozmawiaC, uiywa- 
jqc pojedynczych s16w i kr6tkich wyraien, ale od czasu do czasu mogq miek 
trudnoici ze znalezieniem odpowiednich zwrot6w. 

Trudnoici ze zrozumieniem stow wypowiadanych lub pisanych przez innych 

Chory tylko W niewielkim stopniu rozumie kierowane do niego siowa, W zwiqz- 
ku z czym nie potrafi m6wiC logicznie. Osoba taka ma trudnoici ze znalezieniem 
wiaiciwych wyraz6w, bqdi tei wypowiada bez przerwy jedno i to samo siowo. 
Czasem uiywa wyraien bez znaczenia. Jest to najostrzejsza forma zaburzenia 
komunikowania siq. 

Problemy z komunikowaniem siq wystqpujq na og6i W przypadku os6b dotkniq- 
tych prawostronnym poraieniem poiowiczym. W przypadku poraienia poiowi- 
czego lewostronnego wystqpujq one rzadko. 

Trudnoici z mowieniem 

TrudnoBci tego rodzaju sq wynikiem osiabienia miqini uiywanych podczas m6- 
wienia oraz oddychania. 

Problemy z artykulacjq s16w spowodowane sq osiabieniem miqBni ust, jqzyka, 
podniebienia i gardia. Mowa jest spowolniona i monotonna, wydawane diwiq- 
ki sq niewyrainie. Chory wymawia znieksztaicone diwiqki lub siowa, bqdi tei 
powtarza kilkakrotnie to samo wyraienie. 

TrudnoBci z m6wieniem wystqpujq duio czqiciej W przypadku os6b dotkniqtych 
lewostronnym poraieniem poiowiczym, ale mogq tei pojawiae siq W przypadku 
poraienia poiowiczego prawostronnego. 

Sposoby pomagania choremu z trudnoiciami W porozumiewaniu siq 

Utrzymywanie kontaktu spolecznego 
Zadaniem terapeuty jest wyjagnienie czionkom rodziny chorego oraz jego 
przyjacioiom, i i  jego umysi (spos6b rozumowania) prawdopodobnie nie zo- 
stai uszkodzony, podobnie jak inteligencja i wola. Choremu moina pom6c 
poprzez utrzymywanie z nim kontaktu, nie wolno zaB pozostawiak go siedzq- 
cego samotnie W kqcie, pozbawiwszy wszelkich form komunikowania siq. 
Istotne jest, aby nie izolowaC go, a dodawaC mu otuchy. 
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Naleiy pamiqtai, iz zmuszanie pacjenta do ciqgiego powtarzania pojedyn- 
czych si6w lub wyraieh zwiqksza jego frustracjq. Trzeba daC mu czas na zna- 
lezienie wyraien i zwrotbw, kt6rych potrzebuje. 
Pytania zadawane choremu powinny byC tak sformulowane, aby mozna bylo 
odpowiadat na nie uiywajqc jedynie stwierdzefi ,,takn lub ,,nieV. Powinno siq 
unikaC pytah wymagajqcych dluiszych odpowiedzi. Waine jest takie, aby 
m6wiC do chorego wolno i wyrainie. 

Pozawerbalne komunikowanie siq 
Naleiy podjqC wszelkie starania, majqce na celu wyr6wnanie brak6w wyni- 
kajqcych z utraty komunikacji werbalnej. Pomocne sq W tym wzglqdzie wszyst- 
kie moiliwe sposoby komunikowania siq. Moina stosowaC np. jqzyk niewer- 
balny (migowy). Innym pomocnym irodkiem jest ,,tablica porozumiewania 
siq" (Ryc. 236). Zbudowana jest ona z planszy, na kt6rej umieszczone sq ob- 
razki ilustrujqce r6inorodne artykuiy, kt6re mogq byC potrzebne choremu, 
lub tei czynnoici dnia codziennego. Wskazujqc na odpowiednie rysunki pa- 
cjent ma moiliwo5C wyraiania swoich potrzeb czy oczekiwati. 
Niekt6re osoby mogq mieC problemy z wyborem odpowiedniego obrazka, 
spowodowane zaburzeniem przetwarzania umysiowego, bqdi tei trudnoici 
z rozpoznaniem lub zobaczeniem danej ilustracji, spowodowane zaburzeniem 
wzroku (zobacz rozdziai 18.5). 

~ - 

Ryc. 236 Wzor tablicy porozumiewania siq 

~wiczenia poprawiajqce zdolno5C mowy 
Osobom z zaburzeniami komunikowania siq, spowodowanymi uszkodzeniem 
o charakterze motorycznym, moina pom6c wzmacniajqc osiabione miqinie 
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za pomocq odpowiednich Cwiczei? jqzyka, ust, szczqki itd. (zobacz rozdziai 
18.3 na temat ,,poraienia nerwu twarzowego"). ZdolnoiC m6wienia popra- 
wiajq r6wniei iwiczenia oddechowe oraz powtarzanie s16w i wyraiefi. 

18.3 PORAZENIE NERWU TWARZOWEGO 

U niekt6rych os6b W nastqpstwie przebytego udaru moie wystqpowai utrata 
zdolnoici motorycznych miqSni twarzy po stronie poraionej. Osoba taka czqsto 
wydaje siq posqpna. Miqinie twarzy sq osiabione. Chory moie mieC problemy 
z zamykaniem oczu i/lub ust, ilinieniem siq czy tei przeiykaniem. Jqzyk moie 
by6 odchylony na bok, a jego napiqcie miqiniowe zwiqkszone, bqdi zmniejszo- 
ne. Ze wzglqdu na oslabienie miqini ust, jqzyka oraz gardla wystqpujq trudnoici 
z artykulacjq si6w. 

Leczenie W tym wypadku polega na: 
- zmniejszeniu osiabienia miqini za pomocq Cwiczei?, majqcych na celu popra- 

wq ruch6w brwi, oczu, nosa, ust, jqzyka, warg, szczqki itp. 
- za pomocq kciuk6w i pozostaiych palc6w terapeuta powinien stworzyt cho- 

remu moiliwoSC odczuwania ruch6w miqini twarzy; ruchy te pacjent wyko- 
nuje nastqpnie sam, lub - jeili zachodzi taka potrzeba - z pomocq terapeuty 
(tzn. zobacz rysunek 238, ,,wyraianie zdziwienia"). 

Zalecane Cwiczenia chory moie wykonywaC W pozycji leiqcej na plecach lub 
siedzqcej (podczas wykonywania Cwiczefi miqini twarzy pomocne jest lusterko). 

Wyraianie zdziwienia 

Chory unosi brwi, powodujqc powstawanie poziomych zmarszczek na czole 
(Ryc. 237). 
Aby pom6c choremu unieii brew po stronie poraionej, moina posluiyC siq 
palcami (W miarq odzyskiwania zdolnoici ruchowej pacjenta terapeuta wy- 
wiera liejszy op6r) (Ryc. 238). 
Chory zamyka oczy, mocno je zaciskajqc (Ryc. 239). 

Ryc. 2 3 7  
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Marszczenie brwi 

Chory przyciqga brwi do Srodka i W d6i, CO powoduje 
powstanie pionowych zmarszczek na czole (Ryc. 240). 

Ryc. 240 

Poczqtkowo terapeuta moie za pomocq palc6w 
pom6c choremu W tworzeniu zmarszczek, 
zwiaszcza po stronie porazonej (W miarq odzy- 
skiwania zdolnoici ruchowej pacjenta terapeuta 
zaczyna wywierai lekki op6r) (Ryc. 241). 

Ryc. 241 

Dmuchanie 

Przybliianie warg do siebie i Sciskanie policzk6w (Ryc. 242). 

Ryc. 242 
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Wydymanie warg 

Pacjent unosi koniec brody W g6rg 
i wysuwa do przodu dolnq wargg 
(Ryc. 243). 
Chory napina kqciki ust mocno W d61 
(Ryc. 244). 

Ryc. 243 Ryc. 244  

Wyraianie niecheci 

Podnoszenie bocznych 
krawqdzi nozdrzy, two- 
r z v  zmarszczki ukohe 
wzdiui grzbietu nosa 
(Ryc. 245). 
Rozszerzanie i Sciskanie 
nozdrzy (Ryc. 246). 

Rye. 245 

Ryc. 246 

Uimiechanie sie 

Podnoszenie kqcik6w ust W g6rg i na bok (Ryc. 247). 

Ryc. 247 

Grymasy 

Przybliianie warg do siebie i rozciqganie kqcik6w 
ust na boki (Ryc. 248). 

Ryc. 248 
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lnne iwiczenia 

Chory powinien CwiczyC ruchy oczami: do g6ry i na prawo, na d6i i W lewo. 
Wciqganie powietrza nosem pomimo lagodnego oporu v i e r a n e g o  wsku- 
tek zamkniqcia skrzydelek nosa kciukiem i drugim palcem. 
Ruchy jqzyka wbrew oporowi wywieranemu przez drewnianq szpatuikq. 
Mocne zaciiniqcie szczqk; ruchy iuchwq na bok i do przodu (W prawo i W lewo). 
Picie za pomocq siomki trzymanej W ustach przy zacigniqtych wargach. 
Masowanie poraionych miqini twarzy za pomocq niewielkiej, wilgotnej kostki 
lodu. 

18.4 UTRATA ZDOLNOSCI CZUClA I POSTRZEGAWCZYCH 

W pierwszych dniach po wystqpieniu udaru utrata zdolnoici czucia oraz inne 
trudnoici sq czqsto niezauwaialne. Nawet W przypadku stwierdzenia ich wystq- 
powania musi upiynq6 trochq czasu, aby m6c dokiadnie okreBliC ich charakter. 

Bodice powstajqce W tkance W wyniku wykonywanego ruchu umoiliwiajq od- 
czuwanie poloienia miqgni i staw6w W przestrzeni (jest to czucie propriocep- 
tywne). Wszystkie przesianki czuciowe piynqce z miqgni i staw6w, oraz wynika- 
jqce z ruch6w giowy czy zmian napiqcia miqiniowego przyczyniajq siq do koja- 
rzenia r6inych czqici ciaia przez m6zg oraz ugwiadamiania sobie ich poioienia 
W przestrzeni (zjawisko znane jako ,,obraz ciaEas - aag."body image") 

Prawa p6lkula m6zgu odpowiedzialna jest za interpretacjq zachowah naszego 
ciala W stosunku do irodowiska. PO przebytym udarze chory moie latwo ,,zapo- 
mnieC" istnienie tej strony ze wzglqdu na utratq wrailiwoici sk6rnej lub czucia 
dotyku po stronie poraionej, CO powoduje brak odpowiednich sygnai6w prze- 
sylanych do m6zgu. 

Osoby z lewostronnym poraieniem potowiczym mogq miet nastepujqce 
pro blemy: 

l /  zaburzenia obrazu ciata 

NiezdolnoiC do odczuwania kohczyny, okreilenia jej miejsca W przestrzeni oraz 
jej zwiqzku z resztq ciala oznacza, i i  osoba ta nie uiwiadamia sobie W og6le 
istnienia poraionej strony ciala. W przypadku, gdy stan taki utrzymuje siq diuiej, 
chory nie jest W stanie okreilik poloienia pewnych czqici ciala W przestrzeni. 

Moie siq zdarzyC, i i  osoba taka bqdzie pomijaC, a nawet zaprzeczai istnieniu 
poraionych kohczyn. W przypadku, gdy uszkodzenie m6zgu jest bardzo glqbo- 
kie i rozlegie, chory nie ,,dostrzega" obszaru znajdujqcego siq po stronie poraio- 
nej, ani tei wystqpujqcych na nim przedmiot6w. 
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Badanie pod kqtem utraty zdolnoici proprioceptywnych 

Badanie pod kqtem utraty propriocepcji przeprowadzane jest na podstawie testu 
ruchu biernego palca wskazujqcego rqki oraz duiego palca stopy. Chory obser- 
wuje najpierw wykonywany ruch, a nastqpnie przy zamkniqtych oczach powi- 
nien umieC okreilie, czy dany ruch odbywa siq W g6rq, czy tei W d6i. W sytuacji, 
gdy pacjent jest niepewny, bqdi tei W og6le nie potrafi udzielik prawidiowej 
odpowiedzi, naleiy przeprowadziC dodatkowe badanie wiqkszych staw6w. 

Badanie pod kqtem utraty zdolnoici czuciowych 

Przeprowadzane badania powinny r6wniei uwzglqdniak zdolnoici czuciowe pa- 
cjenta. WrailiwoiC sk6rnq bqdi czucie dotyku moina oceniC pytajqc pacjenta, 
czy majqc zawiqzane oczy odczuwa lekki dotyk wywierany na jakqkolwiek czqSC 
jego ciaia. 

Pomoc choremu 

(zobacz rozdziai 2.3 ,,Zbliianie siq do chorego oraz inne bodice czuciowe") 

21 NiemoinoiC planowania ruchow oraz wykonywania zadan 

Niekt6re osoby po przebytym udarze mogq miek trudnoici z wykonywaniem 
najprostszych zadafi. Chory moie miek problemy z opracowaniem planu reali- 
zacji zadafi W okreilonym porzqdku, chociai czasem jest zdolny wykonae jeden 
etap danej pracy. Przykiadowo: jeili chce sobie przygotowak filiiankq herbaty, 
moie wsypaC cukier do imbryczka, zamieszak iyieczkq W pustej filiiance i wylaC 
herbatq na spodeczek. 

Moie siq tei zdarzyC, i i  dana osoba nie jest W stanie wykonat nawet jednego 
etapu zadania, chociai potrafi powiedzieC, jak chciaiaby to zrobik. Przykiado- 
WO: chory ma zamiar siq ubraC, ale nie wie, jak znaleik rqkaw bluzki, wkiada 
wiqc do rqkawa nogi, bqdi tei pr6buje wioiyC bluzkq ,,do g6ry nogami". 

Jak moina pomoc choremu? 

Jeili chory nie potrafi zaplanowak wykonania zadania, naleiy kilkakrotnie po- 
wt6rzyC z nim kolejne fazy zadania, po opanowaniu, kt6rych moina przejik do 
nastqpnego etapu. Wykonywane czynnoici (ruchy) naleiy powtarzak tak diugo, 
dop6ki pacjent caikowicie ich nie opanuje. 

31 Dodatkowe trudnoici 

Ze wzglqdu na zaburzenia ,,obrazu ciaia" oraz utratq zdolnoici czuciowych, nie- 
kt6re osoby mogq borykai siq z dodatkowymi problemami, jak np.: 
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- niezdolnoiC efektywnego radzenia sobie z przedmiotami i posiugiwania siq 
nimi, 

- trudnoici zwiqzane z utrzymaniem prawidiowej postawy (np. boczne pochy- 
lenie tuiowia), 

- W momencie zamkniqcia oczu niezdolnoiC rozpoznawania trzymanych W po- 
raionej rqce, znanych przedmiot6w na podstawie ich ksztaltu, rozmiaru czy 
faktury, 

- trudnoici z okreilaniem lewej i prawej strony, 
- trudnoici z rozpoznawaniem kolejnych palc6w rqk, 
- trudnoici z poruszaniem siq W okreilonym kierunku. 

18.5 UTRATA SlYSZENlA 

Utrata siyszenia ustqpuje najczqiciej W pierwszym bqdi drugim miesiqcu po wy- 
stqpieniu udaru. Uszkodzenie percepcji diwiqkowej powoduje upoiledzenie sku- 
chu. Chory nie rozumie si6w wypowiedzianych po jego upoiledzonej stronie 
oraz nie toleruje haiasu. 

18.6 UTRATA WlDZENlA 

Utrata widzenia moie by6 wynikiem utraty zdolnoici postrzegawczych. Chory 
widzi, ale nie potrafi zinterpretowaC tego, CO dostrzega. Zaburzenia tego rodza- 
ju nie nalezy myliC z utratq wzroku W zakresie jednej poiowy pola widzenia jed- 
nego, bqdi obu oczu. 

Badanie pod kqtem utraty widzenia 

Badanie, majqce na celu wykrycie utraty widzenia, moina przeprowadzii wyko- 
nujqc r6wnoczesne ruchy palcem po obydwu stronach pola widzenia pacjenta. 
Ruch powinien by6 zauwazony po zdrowej stronie ciaia, zai pominiqty po stro- 
nie poraionej. Osoba iwiadoma swojego zaburzenia szybko nauczy siq odpo- 
wiednio odwracak giowq, aby zrekompensowaC wystqpujqce upoiledzenie. 
W przypadku, gdy chory nie zdaje sobie sprawy z istniejqcego zaburzenia i nie 
potrafi go kompensowak, czionkowie jego rodziny powinni odbyk odpowiednie 
przeszkolenie, aby zagwarantowat mu bezpiecznq egzystencjq. 
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18.7 TRUDNOSCI EMOCJONALNE I SPOlECZNE 

Chory po przebytym udarze moie mieC problemy z kontrolowaniem wlasnych 
emocji, tzn. moie staC siq bardzo wrailiwy, bqdi tei latwo siq denerwowak, 
piakad, SmiaC siq czy krzyczek. Moie popaSC W depresjq lub iatwo wpadak W za- 
klopotanie. Moie wreszcie zaczqk uiywaC wulgarnych si6w, czego nigdy wcze- 
Sniej nie robil. 

Reakcje emocjonalne, bqdqce wynikiem przebytego udaru, stanowiq niewqtpli- 
wq przeszkodq W uczeniu siq. 

W poczqtkowym okresie po wystqpieniu udaru powszechnym zjawiskiem jest 
depresja. Nie naleiy mylik osoby W stanie depresji z osobq majqcq problemy 
natury behawioralnej. W pierwszym przypadku chorego charakteryzuje smu- 
tek, a nawet placz, przez dluiszy okres czasu. Uczucie smutku jest trudne do 
przezwyciqienia. Osoba, U kt6rej wystqpujq zmiany emocjonalne moie W jed- 
nym momencie plakak, by zaraz potem SmiaC siq - charakterystyczna jest szybka 
zmiana emocji. 

Przygnqbienie, niepokbj, strach, frustracja, gniew, wrogoSC czy reakcje odmowne 
znacznie utrudniajq wsp6lpracq chorego podczas programu rehabilitacyjnego. 

Opr6cz opisanych trudnoSci mogq takie pojawik siq inne problemy, dotyczqce 
funkcjonowania intelektualnego czy komunikowania siq, problemy natury psy- 
chologicznej, trudnoici z zatrudnieniem, czy wreszcie problemy spoleczne lub 
rodzinne. 

Jak moina pomoc choremu? 

Edukacja spoieczna 1 rodzinna 
Zmiany emocjonalne 

Zachowanie niewlaiciwe lub niepoiqdane powinno siq ignorowak. Pacjenta na- 
leiy motywowaC do odpowiednich form zachowania. 

Depresja 

Waine jest, aby z czionkami rodziny chorego cierpiqcego na depresjq odbyk roz- 
mowq na temat sposobu jego traktowania. Osoby takiej nie wolno zostawiak 
samej prze diuiszy czas. Trzeba do niej m6wiC, nawet, jeSli wydaje siq, i i  tego nie 
siyszy lub nie rozumie wypowiadanych do niej sibw. Naleiy jq zachqcaC do po- 
mocy W zajqciach domowych. Znajomi powinni przychodzik z wizytq, sam zaS 
chory powinien wychodzik z domu. 
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Grupy wsparcia 

Wazne jest wsparcie psychologiczne, szczeg6lnie W przypadku os6b majqcych 
problemy z komunikowaniem siq. 

Chory powinien nawiqzak kontakt z innymi osobami po przebytym udarze oraz 
z ich rodzinami. Wskazane jest, aby osoba, kt6ra dopier0 CO doznala udaru, 
spotkala siq z chor~m, kt6ry doiwiadcz~l udaru jakii czas temu i jest aktualnie 
bardziej zaawansowany W procesie rehabilitacyjnym. 

Zaleca siq regularne aranzowanie spotkan malych grup chorych (np. raz W mie- 
siqcu) W celu wsp6lnego wykonywania Cwiczeli, utrzymywania stosunk6w to- 
warzyskich itp. 

18.8 ZINTEGROWANA METODA LECZENIA I REHABlLlTACJl 

Wszelkiego rodzaju ruch jest bezpoiredniq reakcjq na r6inorodne bodice czu- 
ciowe (wzrokowe, sluchowe, czy tez wynikajqce z ucisku powierzchownego lub 
glqbokiego). Bodice czuciowe zapewniajq odczucie poiozenia miqini i staw6w 
(tzw. czucie proprioceptywne). W wyniku udaru chory zapomina prawidlowe 
wzory ruchowe i zaczyna siq poruszat W oparciu o wzorce nieprawidlowe, kt6- 
re zapamiqtuje szybko jako normalne (zobacz ,,zaburzenia obrazu ciaia"). Przy- 
wracanie zdolnoici czuciowych oraz ponowne opanowanie zdolnoici motorycz- 
nych muszq iiC ze sobq W parze. 

Przytoczone wczeiniej przyklady ukazujq znaczenie zastosowania r6inorodnych 
bodic6w (sluch, wzrok i dotyk) W procesie rehabilitacji os6b po przebytym uda- 
rze m6zgu. 

Przyklad: obracanie sie na bok dotkniety udarem 

Glos terapeuty stymuluje sluch i wzrok chorego. 

Sluch: aby wywolat okreilonq reakcjq, wypowiadane instrukcje powinny by6 
krbtkie, dynamiczne i kierowane z odpowiedniego miejsca; nie wolno krzy- 
czei na chorego; wszystkie komendy powinny by6 jasno sformuiowane, zai 
pacjentowi nalezy dat chwilq czasu na ich zrozumienie: np. ,,Odwrdtsig W mo- 
im kierunku". 
Wzrok: chory porusza oczami i zwraca glowq W kierunku terapeuty. 
Kontakt manualny odgrywa istotnq role W reedukacji fizycznej i czuciowej; 
dotyk musi obejmowal nacisk powierzchowny, jak i gleboki (aby wspoma- 
gat ruch pacjenta nalezy mocno oprzet dlonie na jego porazonym barku 
i biodrze). 



Dodatkowe trudnoici wynikajqce z przebytego udaru 

Ryc. 249 

Aby zapobiec opadaniu dotknigtego udarem ramienia W tyi i do wewnqtrz W po- 
czqtkowym okresie moina stosowad pozycjg ze ziqczonymi dioiimi i spleciony- 
mi palcami rqk (Ryc. 249). 

WAZNE! 
Kaidy, kto opiekuje sig osobq majqcq problemy z komunikowaniem siq powi- 
nien pamigtad, aby: 
- dodawai choremu otuchy, 
- nie pogarszai jego frustracji, 
- podtrzymywai z nim kontakt, uiywajqc wszelkich moiliwych irodk6w ko- 

munikowania siq. 



SLOWNIK 

Niniejszy slownik zawiera uiyte W poradniku terminy techniczne, uporzqdko- 
wane wedlug kolejnoici alfabetycznej. JeSli dane slowo wystqpuje W poradniku 
po raz pierwszy, zapisane jest kursywq. W niekt6rych miejscach umieszczono 
odsylacze do konkretnego rozdziaiu lub strony poradnika, gdzie moina znaleit 
dodatkowe informacje. 

Aproksymacja - ,,zbliianie staw6wY', osiowy docisk powierzchni stawowych 
lub obciqienie (zobacz rozdzial 14.1) - Zbliienie powierzchni stawowych za 
pomocq wywieranego nacisku. Termin ten uiywany jest odnoSnie sytuacji, gdzie 
stosuje siq ucisk powierzchni stawowych danego stawu lub przenosi siq ciqiar 
ciala na konkretny staw lub koliczynq. Pod wplywem dzialania sily grawitacyj- 
nej stosowane obciqienie powoduje przybliienie siq do siebie danych czeSci cia- 
la. Podobny efekt moina osiqgnqk dzieki pomocy terapeuty. 

Ataksja - Chory ma trudnoSci z utrzymaniem r6wnowagi i koordynacjq rucho- 
w g  spowodowane uszkodzeniem m6idiku. Problemem jest takie przyjmowa- 
nie pozycji siedzqcej i stojqcej, zaS ruchy rqk sq bardzo niezgrabne. 
Badanie pod kqtem ataksji: Chory powinien za pierwszym razem dotknqC trzy- 
manego przed nim palca terapeuty (bqdi te i  samemu dotknqC wlasnego nosa 
palcem wskazujqcym). W przypadku wystepowania ataksji, chory usiiuje dotknqC 
nosa trzqsqcq siq rqkq (drienie), ale nie potrafi tego zrobiC (dysmetria). 

1 Drienie - Ruch driqcy 

1 Dysmetria - Ruchy nie dostosowane do danego obiektu. Przykladowo - jeSli 
I chory usiluje dotknqC wlasnego nosa, jego rqka wychodzi poza jego zarys. 

Hamowanie - Zmniejszanie wpiywu napiqcia miqiniowego W procesie odzyski- 
wania zdrowia poprzez r6inorodne Cwiczenia treningowe (prawidlowq postawe 
ciala, prawidlowe trzymanie). CzynnoSci te wykonywane sq zgodnie z ,,wzorem 
zdrowienia" lub ,,wzorcem antyskurczowym". 

1 Hipertonia - Zwiqkszone napiqcie miqiniowe. 



Hipotonia - Obniione napiqcie miqiniowe lub zupeiny jego brak (wiotkoik). 

Kluczowe punkty kontroli - Czqici ciaia, z kt6rych moina oddziaiywak na natq- 
ienie i rozmieszczenie (dystrybucjq) napiqcia miqiniowego reszty ciaia. Punkty te 
usytuowane sq z tyiu giowy oraz W obszarze obrqczy konczyny g6rnej i dolnej. 

Miqinie antygrawitacyjne - Miqinie siuiqce podnoszeniu ciaia oraz utrzymywa- 
niu ciqiaru ciaia wbrew dziaianiu siiy grawitacyjnej. Sq to miqinie prostujqce 
konczyn, tuiowia i szyi, miqinie zginajqce przedramienia oraz odciqgajqce bark 
W d6i. W przypadku tych wszystkich miqini napiqcie miqini szkieletowych jest 
wiqksze, nii gdziekolwiek indziej. 

Wzorzec przeciwskurczowy - (zobacz wzorzec zdrowienia) 

Wzorzec skurczowy - Typowy wz6r wystqpujqcy po stronie poraionej z powo- 
du wzrostu napiqcia miqini antygrawitacyjnych (zobacz rycina 1). W tej grupie 
miqini wystqpuje stan ciqgiego skurczu miqiniowego. 

Wzorzec zdrowienia (lub antyskurczowy) (zobacz rycina 2) - Wzorzec ruchu 
przeciwstawny wzorcowi skurczowemu, powstrzymujqcy (op6iniajqcy) lub ob- 
niiajqcy spastycznoik po poraionej stronie ciaia. Wz6r ten jest stosowany W ce- 
lu wspierania procesu zdrowienia. 

M6idiek / uktad m6idikowy - Czqik ukiadu nerwowego. M6idiek poioiony 
jest pomiqdzy tylnq podstawq m6zgu a rdzeniem krqgowym. Kontroluje on ko- 
ordynacjq ruchowq, utrzymanie r6wnowagi oraz skurcze miqini, niezbqdne do 
utrzymania okreilonej postawy ciaia. 

Nacisk (ucisk) rqczny (zobacz rozdziai 14.3.) - Stosowany podczas uczenia pa- 
cjenta utrzymywania danej pozycji ciaia, jak r6wniei w celu stabilizacji wszyst- 
kich pozycji, zalecanych podczas treningu rehabilitacyjnego. Przykiadowo: pod- 
czas stabilizowania pozycji klqczqcej stosuje siq nacisk rqczny W celu zaki6cenia 
danej pozycji i wywoiania okreilonych reakcji (np. reakcji r6wnowagi). Techni- 
ka ta stosowana jest powszechnie W caiym procesie rehabilitacji. Nacisk manu- 
alny jest technikq odmiennq od poklepywania (lub poszturchiwania), stanowiq- 
cego bodziec czuciowy, stymulujqcy pacjenta do poruszania konczynq W okre- 
ilonym kierunku lub wywoiania odpowiedniej reakcji, spowodowanej nagiym 
zaki6ceniem r6wnowagi. 

Napiqcie miqiniowe - Nawet W czasie spoczynku nasze miqinie utrzymywane sq 
zawsze W stanie lekkiego skurczu, zwanego ,,napiqciem miqiniowym". Stan ta- 
kiego prawidiowego, lekkiego napiqcia wi6kien miqiniowych (majqcy charakter 
odruchowy) umoiliwia miqiniom szybszq reakcjq na dany bodziec. Napiqcie 
miqiniowe wystepuje W niewielkim stopniu we wszystkich miqiniach podlegajq- 
cych sile woli, ale bardziej wyrainie charakteryzuje miqinie utrzymujqce ciaio 
W pozycji pionowej, wbrew oddziaiywaniu siiy grawitacyjnej (miqinie antygra- 
witacyjne). 



Sfownik 

Nerwy czuciowe - Nerwy przewodzqce sygnaiy z danych czqici ciaia do m6zgu 
W celu przekazania informacji na temat tego, CO organizm widzi, siyszy, wyczu- 
wa i odczuwa. 

Obraz wlasnego ciala (6wiadomo66 wlasnego ciala) - ZdolnoiC odczuwania 
konczyny (lub innej czqici ciaia), oceny jej poioienia W przestrzeni i jej zwiqzku 
z resztq ciaia. 

Odleiyny - Obszar uszkodzenia sk6ry i giqbszych warstw ciaia. Odleiyny spo- 
wodowane sq zazwyczaj siedzeniem lub leieniem W tej samej pozycji przez diui- 
szy czas. W przypadku os6b dotkniqtych uszkodzeniem rdzenia krqgowego lub 
po przebytym udarze, odleiyny sq do66 powszechne (szczeg6lnie U os6b star- 
szych oraz tych, kt6re majq problemy z czuciem). Osoby takie mogq nie zdawaC 
sobie sprawy, i i  przez diuiszy czas nie zmieniajq swojej pozycji, bqdi tei nie sq 
W stanie zmieniC tej pozycji. Odleiyny powstajq na tych czqiciach ciaia, kt6re 
naraione sq na diwiganie najwiqkszych obciqien, oraz tam, gdzie koici znajdujq 
siq najbliiej sk6ry (zobacz rycina 250). 

'l' 

Ryc. 250 

Orientacja przestrzenna - SwiadomoiC pozycji wiasnego ciaia W przestrzeni. 

Poklepywanie (ang. tapping) (zobacz rozdziai 14.2.) - Termin ten stosowany 
jest wbwczas, gdy W stosunku do okreilonych partii ciaia wykonuje siq ruchy 
poszturchiwania W celu wywoiania okreilonej reakcji. Poklepywanie moina sto- 
sowaC jako bodziec czuciowy w celu mobilizowania pacjenta do poruszania kon- 
czynq W poiqdanym kierunku, lub by wywoiaC reakcjq poprzez nagie zaki6cenie 
r6wnowagi. 

Poraienie poiowicze - Poraienie bqdi utrata zdolnoici ruchowej, szczeg6lnie 
W odniesieniu do miqini kohczyn jednej strony ciaia. 

Pozycja anatomiczna - Termin ten stosowany jest jako ukiad odniesienia podczas 
opisywania rozmieszczenia oraz poioienia ciaia i jego poszczeg6lnych czqSci. 



Siownik 

Ryc. 251 

Pozycjq tq jest: pozycja stojqca z wyprostowanymi plecami, giowa i stopy skiero- 
wane do przodu, dionie zwr6cone do przodu, kolana i iokcie wyprostowane (Ryc. 
251). 

Propriocepcja/czucie proprioceptywne - Odczucie pozycji miqiniowej i stawo- 
wej wskutek oddziaiywania bodic6w powstajqcych W danej tkance pod wpiy- 
wem wykonywanych ruch6w. 

Przemieszczenie W stawie - Kobce koici zeilizgujq siq ze swojego prawidiowego 
poloienia. Przemieszczenie moie wystqpowak od urodzenia (np. zwichniqcie 
stawu biodrowego), jak r6wniei moie by6 wynikiem oslabienia miqini (np. hi- 
potonii) czy tei zaburzenia r6wnowagi miqiniowej. 

Reakcje r6wnowagi - Reakcje automatyczne, umoiliwiajqce utrzymanie r6wno- 
wagi ciaia, np. podczas zmiany pozycji, lub W przypadku popchniqcia danej oso- 
by, czy tei uderzenia jej W jakqi barierq. 

Reakcje towarzyszqce - Reakcje mimowolne, pojawiajqce siq gdy: l/ ruch zdro- 
wych czqici ciala powoduje wzrost napiqcia po stronie poraionej, lub 21 ruch 
g6rnej polowy ciaia powoduje wzrost napiqcia dolnych partii ciaia. W przypad- 
ku pacjent6w po przebytym udarze 6w wzrost napiqcia przebiega zgodnie z nie- 
poiqdanym wzorcem skurczowym. Nie moina lekcewaiyk tych reakcji, trzeba 
natomiast kontrolowak je poprzez kaidorazowe skrupulatne ustawienie. Im 
ostrzejsza forma spastycznoici, tym reakcje owe wystqpujq wyrainiej i tym wiqkszy 
jest ich negatywny wpiyw na proces odzyskiwania utraconych zdolnoici rucho- 
wych. 

Ruch czynny - Ruch wykonywany samodzielnie, bez pomocy drugiej osoby. 

1 64 



S!o wnik 

Ruch czynny wspomagany - Ruch wykonywany z pomocq drugiej osoby. 

SpastycznoiC - Niekontrolowane napinanie lub skr6cenie miqSni, utrudniajqce 
danej osobie kontrolowanie wykonywanych ruch6w. 

Ustawianie pozycji ciala - Ukiadanie ciaia chorego W pozycjach sprzyjajqcych 
zdrowiu, poprzez stosowanie podkiadek i podpbrek, W celu przyipieszenia pro- 
cesu powrotu do zdrowia (zobacz rozdziai 2). 

Torowanie krzyiowe - Oddziaiywanie na zdrowq strong ciaia poprzez liniq Srod- 
kowq do strony poraionej W celu zapoczqtkowania aktywnoici obustronnej (zo- 
bacz rycina 7 oraz rozdziai 15.8 - ,,kolejnoSC wykonywanych ruch6w (czynno- 
Sci) "). 

Trening funkcjonalny - ~wiczenia lub terapia majq charakter funkcjonalny, jeSli 
wykonywane sq jako nieodiqczny element codziennych czynnoici funkcjonal- 
nych. 

WiotkoiC - zobacz ,,hipotonian. 

Zawal - Zlokalizowana martwica bqdi obumarcie kombrek, przyspieszone wsku- 
tek przerwania doplywu krwi do danej tkanki, a W konsekwencji jej niedotlenie- 
nia. 

Zawal m6zgu - Zlokalizowana martwica, lub SmierC kom6rek m6zgowych, przy- 
spieszona wskutek niedoprowadzenia krwi do danej tkanki, konsekwencjq cze- 
go jest pozbawienie jej tlenu. 

Zbliianie staw6w - zobacz ,,aproksymacja". 

l Terminologia specjalistyczna 

1 proksymalny (bliiszy) 

dystalny (dalszy) 

leiqcy twarzq W d6i 

leiqcy twarzq do g6ry 

przedni (brzuszny) 

tylny (grzbietowy) 

gbrny, wyiszy 

I dolny, niiszy 

wy sun$ 

cofnqd 

Terminologia powszechnie uiywana 

bliiej tuiowia 

poioiony dalej od tuiowia 

leiqcy na brzuchu 

leiqcy na plecach 

przed 

z tyiu, za 

ponad, nad 

poniiej 

wyciqgnqC W prz6d lub wydluiyd 

wyciqgnqd W tyi lub skr6cid 



Sio wnik 

wewnqtrzny (przyirodkowy) 

zewnqtrzny (boczny) 

odwrbcenie, supinacja 

nawracanie, pronacja 

przywodzenie 

odwodzenie 

zgiqcie, zgiqty 

wyprost, wyprostowany 

obr6t wewnqtrzny 
(rotacja wewnqtrzna) 

obr6t zewnqtrzny 
(rotacja zewnqtrzna) 

neutralny (lub poiredni) 

zgiqcie podeszwowe 

zgiqcie grzbietowe 

odwrhcenie, inwersja 

do wewnqtrz 

na zewnqtrz 

rqka odwr6cona dioniq W g6rq 

rqka odwr6cona dioniq W d6i 

zblizanie (konczyny, rqki, stopy, kciuka) 
do irodka ciala 

oddalanie od Srodka ciaia 

zginanie, zgiqty 

prostowanie, wyprostowany 

skrqt do wewnqtrz 

skrqt na zewnqtrz 

bqdqcy W pozycji neutralnej pomiqdzy 
rotacjq wewnqtrznq a zewnqtrznq 

stopa skierowana W d6i 

stopa skierowana W g6rq 

wewnqtrzna strona stopy skierowana 
W g6rq 

wewnqtrzna strona stopy skierowana 
W d6l 

przeciwstawienie, opozycja kciuk dotyka opuszka palca wskazujqcego 



Niektbre z ilustracji, zamieszczonych W niniejszym poradniku (Ryc. 223-226) 
zaczerpniqte zostaiy rozdziaiu 8 poradnika Swiatowej Organizacji Zdrowia (,,Sa- 
modzielnoSC chorego po przebytym urazie rdzenia krqgowego" (ang. ,,Indepen- 
dence Following a Spinal Cord Injury"). 

Chcialb~m W tym miejscu podziqkowat moim kolegom: Giuseppe Beltrame, kt6ry 
umozliwii mi prze~rowadzenie omawian~ch Cwiczefi z pacjentami dotkniqtymi 
udarem W prowadzonym przez niego centrum rehabilitacyjnym oraz Mose Gar- 
bui, kt6ry przekazai mi czqSC swojego materialu szkoleniowego na temat rehabi- 
litacji chorych po przebytym udarze, wykorzystywanego przez niego W ,,Nurses 
Training School". 

Specjalne podziqkowania nalezg siq takie Ann Goerdt za jej istotne i szczeg6io- 
we sugestie, kt6rych udzieliia mi podczas przygotowywania niniejszej pracy. 

I wreszcie szczeg6lne wyrazy wdziqcznogci kierujq do Sarah Lacey - redaktoro- 
wi tegoz poradnika. 






