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Szanowni Pa!stwo!

Oddajemy w Wasze r"ce kolejny numer Przegl#du Medycznego. Jest to okazja do przedstawienia 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w nowej ods$onie, z najnowocze%niejszym, innowacyjnym 
sprz"tem. 

Zakupiony sprz"t to nie tylko zwi"kszenie potencja$u terapeutycznego, lecz tak&e mo&liwo%' elektro-
nicznego rejestrowania efektów rehabilitacji, szczególnie w%ród pacjentów po endoprotezoplastyce. 
Mo&liwo%' elektronicznego zapisu rezultatów rehabilitacji ma istotny wp$yw na jej proces.

Od czasów profesora Degi czy profesora Weissa nast#pi$ kolosalny post"p w rehabilitacji. Nie 
wystarcz# ju& kozetka i sprawne r"ce fizjoterapeuty – chocia& one nadal s# najwa&niejsze. Prace na 
powi"ziach z wykorzystaniem urz#dzenia INDIBA, przyspieszj#cego metabolizm, czy zabieg fizyko-
terapeutyczny indukcyjnej stymulacji SIS daj# znakomite efekty terapeutyczne, likwiduj#ce ból. 
Urz#dzenie egzoszkielet pozwala na usprawnienie pacjenta z niedow$adem ko!czyn dolnych 
i sprawia, &e niemo&liwe cho' na chwil" staje si" mo&liwe.

Ka&de nasze sympozjum jest zawsze wa&nym wydarzeniem dla Centrum Kompleksowej Rehabilitacji. 
Jest to doskona$a okazja do mobilizacji zespo$u, do prezentacji osi#gni"', ale przede wszystkim 
do u%wiadamiania, jak kluczowa w procesie leczenia jest rehabilitacja. Szczególnie wczesna rehabili-
tacja, która spowoduje szybszy powrót pacjenta do sprawno%ci i samodzielno%ci, a tym samym do 
aktywno%ci zawodowej.

W rehabilitacj" medyczn# nale&y inwestowa' i nale&y wykorzystywa' najnowsze rozwi#zania 
techniczne, które daje nam XXI wiek, a my, jako Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, b"dziemy te 
nowoczesne metody popularyzowa' i udowadnia', &e kompleksowa rehabilitacja jest najbardziej 
skuteczna, a jej efekty s# obiektywnie mierzalne.

(ycz" Pa!stwu mi$ej lektury!

Wst(p
mgr Jerzy Karwowski
Prezes Zarz!du Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna

Jerzy Karwowski
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Koordynowana opieka zdrowotna (medyczna) to najcz!"ciej 
u#ywane t$umaczenie angielskiego terminu managed health-
care lub managed care. Kluczow% rol! odgrywa w niej koor-
dynowanie i $%czenie ró#nych poziomów opieki zdrowotnej 
i ró#nych specjalno"ci medycznych, tak by uzyska& komplek-
sow% us$ug! medyczn%.

U#ywaj%c innych okre"le', koordynowana opieka zdrowotna 
to opieka kierowana, opieka zintegrowana lub kompleksowa 
opieka zdrowotna. Nie bez powodu przywo$uj! tu ostatnie 
okre"lenie, gdy# znajdujemy si! w Centrum Kompleksowej 
Rehabilitacji, w o"rodku, który od dawna stara$ si! i stara 
"wiadczy& kompleksowo us$ugi medyczne z zakresu schorze' 
narz%du ruchu. 

Z defi nicji celem koordynowanej opieki medycznej jest ustalenie 
"cie#ki leczenia pacjenta tak, by "wiadczenie zdrowotne by$o zre-
alizowane w odpowiednim czasie i z zachowaniem odpowiedniej 
jako"ci "wiadczonych us$ug, niezale#nie od tego, czy pacjent ko-
rzysta z podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki 
ambulatoryjnej czy te# leczenia szpitalnego. Wszystko powinno 
odbywa& si! pod okiem koordynatora. Najcz!"ciej w systemach 
zdrowotnych koordynatorem s% fi rma medyczna b%d( ubezpie-
czyciel, którzy bior% na siebie odpowiedzialno"& fi nansow% oraz 
organizacyjn% w sprawach zapewnienia dost!pu do us$ug me-
dycznych na odpowiednim poziomie zarówno pod wzgl!dem 
jako"ci, jak i wyniku, czyli efektu terapii, oraz kosztów. Innymi 
s$owy, celem koordynowanej opieki medycznej jest osi%gni!cie 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia przy ograniczeniu zb!d-
nych kosztów opieki zdrowotnej.

Koordynowana opieka zdrowotna sprawdzi$a si! i sprawdza 
z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Unii 
Europejskiej. Jest ona szans% na optymalne wykorzystanie 

"rodków finansowych dost!pnych w systemie opieki zdrowot-
nej, szczególnie tam, gdzie nie mo#na liczy& na ich znaczne 
zwi!kszenie.

W Polsce jednym z niewielu przyk$adów opieki koordynowanej 
jest pakiet onkologiczny. Jego g$ównym za$o#eniem jest w$a"-
nie zapewnienie pe$nej opieki medycznej pacjentowi z podej-
rzeniem choroby nowotworowej, pocz%wszy od wst!pnych 
bada' diagnostycznych, poprzez diagnostyk! pog$!bion%, 
leczenie specjalistyczne i szpitalne, a# po powrót pacjenta do 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Zanim omówi! istot! niniejszej prezentacji – koordynowa-
n% opiek! medyczn% w leczeniu choroby zwyrodnieniowej, 
chcia$bym na wst!pie przedstawi& ogólne informacje dotycz%-
ce choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.

Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego 
(ch.z.s.b.)

Choroby zwyrodnieniowe stawów nale#% do grupy chorób 
cywilizacyjnych, które obecnie z powodu starzenia si! spo-
$ecze'stwa stanowi% istotny problem spo$eczny. Potwierdze-
niem tego by$o uznanie przez )wiatow% Organizacj! Zdrowia 
i Organizacj! Narodów Zjednoczonych lat 2000–2010 za De-
kad! Ko"ci i Stawów.

Staw biodrowy jest drugim, po stawie kolanowym, co do 
cz!sto"ci zaj!cia przez proces zwyrodnieniowy stawem, 
a post!puj%cy charakter choroby zwyrodnieniowej osta-
tecznie doprowadza do zniszczenia powierzchni stawowej, 
tak #e konieczno"ci% staje si! operacyjna wymiana sta-
wu. Wiek osób dotkni!tych pierwszymi objawami choroby 

Koordynowana opieka medyczna w leczeniu zmian 
zwyrodnieniowych stawów biodrowych
dr Dariusz Danis, dr n. med. Leszek Jung 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna
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zwyrodnieniowej obni#a si!, obejmuj%c zasi!giem coraz cz!-
"ciej osoby w "rednim wieku. W krajach Europy Zachodniej 
ch.z.s.b. wyst!puje ju# u 3-11% osób powy#ej 35. roku #ycia, 
cz!"ciej u kobiet ni# u m!#czyzn, a z wiekiem odsetek ten 
znacznie si! zwi!ksza.

Mówi%c ogólnie, do choroby zwyrodnieniowej stawu dochodzi 
na skutek dysproporcji pomi!dzy obci%#aniem a wytrzyma$o-
"ci% mechaniczn% chrz%stki stawowej. W zale#no"ci od tego, 
czy jedyn% przyczyn% rozwoju zmian jest przeci%#enie stawu, 
czy dodatkowo nak$ada si! inny czynnik, rozró#niamy pierwot-
n% i wtórn% chorob! zwyrodnieniow%.

z Pierwotna choroba zwyrodnieniowa to taka, gdy nie 
udaje si( ustali) przyczyny choroby zwyrodnieniowej, 
w tym przypadku stawu biodrowego – wywiad, badanie 
kliniczne i szereg bada# dodatkowych nie pozwalaj! 
ustali) rzeczywistej przyczyny choroby. Do tej grupy 
zalicza si( m.in. koksartrozy protruzyjne, wyró*niaj!ce si( 
g"(bokim zanurzeniem g"owy ko%ci udowej w panewce 
stawowej.

z Wtórna choroba zwyrodnieniowa obejmuje przypadki 
ch.z.s.b. w których czynnik lub czynniki wywo"uj!ce 
chorob( zosta"y dobrze poznane. Nale*y wymieni) 
w tym miejscu:

1. dysplazj( stawu biodrowego,

2. chorob( Perthesa,

3. przebyte m"odzie#cze z"uszczenie g"owy ko%ci udowej,
uraz,

4. choroby zapalne,

5. ja"ow! martwic( g"owy ko%ci udowej (idiopatyczn! 
i wtórn!).

Objawy

Objawy kliniczne, szczególnie we wczesnym okresie choroby, 
nie s% charakterystyczne i nie s% sta$e. Pierwszym objawem 
jest ból, pocz%tkowo wysi$kowy, zwi%zany z obci%#eniem 

stawu, ust!puj%cy po wypoczynku, pó(niej ból sta$y, wyma-
gaj%cy przyjmowania leków, ból wyst!puj%cy w spoczynku 
i w nocy.

Typowa lokalizacja bólu to ból w okolicy pachwiny, ból po$o#o-
ny g$!boko w po"ladku lub w okolicy przedniej i bocznej uda. 
Czasem dolegliwo"ci bólowe zlokalizowane s% tyko w okolicy 
stawu kolanowego, co cz!sto jest przyczyn% pomy$ek diagno-
stycznych. Ból zlokalizowany w okolicy stawu kolanowego 
wynika z podra#nienia czuciowych zako'cze' nerwowych 
nerwu zas$onowego w okolicy torebki stawu biodrowego 
i przeniesienia odczuwania bólu.

Kolejne objawy to ograniczenie ruchomo"ci stawu biodrowe-
go, stwierdzane zarówno w badaniu ortopedycznym, jak i na 
podstawie wywiadu zebranego od pacjenta, narastaj%cy przy-
kurcz stawu – wynikaj%cy z ustawienia przeciwbólowego – 
zgi!cie, rotacja zewn!trzna i przywiedzenie. 

Wtórnie do bólu, oszcz!dzania dotkni!tej chorob% zwyrodnie-
niow% ko'czyny oraz ograniczenia ruchomo"ci dochodzi do 
os$abienia i zaniku mi!"ni stabilizuj%cych staw biodrowy.

Rozpoznanie

Rozpoznanie choroby zwyrodnieniowej opiera si! na wywia-
dzie zebranym od pacjenta, badaniu klinicznym oraz bada-
niach obrazowych, spo"ród których za podstawowe nale#y 
uzna& klasyczne badanie radiologiczne w projekcji AP i osio-
wej. Z bada' dodatkowych nale#y wymieni& badanie MRI i TK 
oraz badanie USG. Badania laboratoryjne wykonujemy przede 
wszystkim nie po to, by rozpozna& chorob! zwyrodnieniow% 
stawu biodrowego, ale po to, by rozpozna& ewentualn% przy-
czyn! b%d( jako przygotowanie chorego do zabiegu operacyj-
nego. 

Obraz radiologiczny stawu biodrowego jest "ci"le zale#ny od 
stopnia rozwoju zmian chorobowych. Pocz%tkowo stwierdza 
si! jedynie sklerotyzacj! warstwy podchrz!stnej ko"ci w strefie 
obci%#enia, nast!pnie narastaj%ce zw!#enie szpary stawowej, 
wynikaj%ce ze "cie'czenia chrz%stki stawowej. W g$owie ko"ci 
udowej i stropie panewki dochodzi do powstania nieregularnych 
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przeja"nie' – torbieli. Powstaj% wyro"la kostne, narasta defor-
macja g$owy ko"ci udowej. W skrajnej formie mo#e doj"& do 
ja$owej martwicy i z$amania w obr!bie g$owy ko"ci udowej. 

Leczenie

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego jest 
procesem wieloetapowym i wielospecjalistycznym uzale#nio-
nym od czasu rozpoznania, a co za tym idzie, zaawansowania 
choroby i jej nast!pstw, jak równie# rozpoznania czynników 
wyzwalaj%cych i chorób wspó$istniej%cych.

Dodatkowo, pami!taj%c o tym, #e ch.z.s.b dotyczy populacji 
osób zró#nicowanych pod wzgl!dem wieku, potrzeb i ocze-
kiwa' oraz w ró#nym stadium i tempie narastania procesu 
chorobowego, leczenie musi by& zindywidualizowane oraz 
wszechstronne i kompleksowe – czyli koordynowane. 

I tu wracamy do punktu wyj"cia niniejszej prezentacji – koor-
dynowanej opieki medycznej w leczeniu choroby zwyrodnie-
niowej stawu biodrowego.

Leczenie choroby zwyrodnieniowej mo#na podzieli& na lecze-
nie nieoperacyjne i operacyjne. 

Leczenie nieoperacyjne to:
z edukacja chorego z uwzgl(dnieniem wszystkich 

czynników zwi!zanych z etapem choroby i etapem jej 
leczenia,

z redukcja masy cia"a oraz zmiana stylu *ycia,
z wykorzystywanie pomocy ortopedycznych,
z leczenie farmakologiczne,
z rehabilitacja: kinezyterapia i leczenie + zykalne,
z viscosuplementacja i podawanie PRP (Platelet Rich 

Plasma).

Leczenie operacyjne:
z endoprotezoplastyka stawu biodrowego,
z artroskopia i oszcz(dzaj!ce zabiegi otwarte,

z osteotomie miednicy i bli*szego odcinka ko%ci udowej,
z artrodeza – usztywnienie stawu biodrowego.

Wybór metody leczenia, kolejno"& i wzajemne po$%cze-
nie i nak$adanie si! metod zwi%zane s% z kompleksowym 
i zindywi dualizowanym podej"ciem do konkretnego pacjenta. 
Koordynowanie tego procesu pozwala na wybór optymalnej 
drogi terapeutycznej z zachowaniem ci%g$o"ci opieki zoriento-
wanej na jak najlepszy wynik leczenia.
 

Koordynowana opieka medyczna w Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji

Co do koordynowanej opieki medycznej w leczeniu zmian 
zwyrodnieniowych stawu biodrowego, chcia$bym omówi& to 
zagadnienie na przyk$adzie dzia$alno"ci naszego o"rodka, jak 
równie# moich do"wiadcze' jako lekarza pracuj%cego w od-
dziale ortopedii, w poradni specjalistycznej oraz w zespole 
rehabilitacji domowej. 

W sk$ad Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (CKR) wchodz%: 
Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Stacjonar-
ny Oddzia$ Rehabilitacji Schorze' Narz%du Ruchu oraz Od-
dzia$ Ortopedii. W siedzibie Centrum, jak te# w jego filiach, 
prowadzona jest rehabilitacja ambulatoryjna lub rehabilitacja 
w ramach oddzia$u dziennego oraz rehabilitacja domowa. Taka 
organizacja CKR pozwala na zapewnienie pacjentom z choro-
b% zwyrodnieniow% stawu biodrowego kompleksowej opieki 
szpitalnej, wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej, w tym rehabi-
litacji w warunkach domowych i ambulatoryjnych, oraz ambu-
latoryjnej opieki specjalistycznej. 

K.M. McDonald, V. Sudaram, D.M. Bravata podaj% pi!& pod-
stawowych elementów niezb!dnych do zaliczenia danego 
sposobu organizacji "wiadcze' zdrowotnych do opieki koordy-
nowanej:

z Organizacja obejmuje grup( kilku podmiotów 
udzielaj!cych %wiadcze# (niekoniecznie niezale*nych).

z Istnieje wspó"zale*no%) funkcjonalna pomi(dzy 
poszczególnymi podmiotami.

przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   9 2020-06-14   23:06:17



10 Przegl!d Medyczny 2018-2019, nr 12-13

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

z Poszczególne podmioty musz! by) %wiadome swojej roli 
oraz roli innych podmiotów.

z Uczestnicy opieki koordynowanej maj! mo*liwo%) ci!g"ej 
wymiany informacji.

z Celem integracji dzia"a# uczestników opieki 
koordynowanej jest u"atwienie dostarczenia w"a%ciwego 
poziomu opieki.

Kolejnym istotnym elementem koordynowanej opieki medycz-
nej jest ci%g$o"& opieki w postaci:

z ci!g"o%ci relacji, np. pacjent ma kontakt z tym samym 
pracownikiem ochrony zdrowia tak d"ugo, jak to mo*liwe;

z ci!g"o%ci leczenia – je%li pracownik ochrony zdrowia 
osi!ga z pacjentem porozumienie odno%nie do celów 
leczenia, inny pracownik nie powinien zmienia) tych 
celów bez przedyskutowania tego z poprzednim 
pracownikiem ochrony zdrowia;

z ci!g"o%ci informacji – inni cz"onkowie zespo"u maj! pe"ny 
wgl!d do dokumentacji i zebranych informacji;

z ci!g"o%ci organizacyjnej.

Wi!kszo"& tych sk$adowych koordynowanej opieki medycznej 
w ramach opieki nad chorymi z ch.z.s.b. w naszym o"rodku 
jest spe$niona.

Pacjent trafia do naszego o"rodka z rozpoznaniem, czy te# 
podejrzeniem ch.z.s.b., ze skierowaniem od lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej lub specjalisty do jednej z wymie-
nionych jednostek organizacyjnych, najcz!"ciej do poradni 
ortopedycznej b%d( rehabilitacyjnej. Pacjent mo#e by& te# 
skierowany bezpo"rednio do oddzia$u ortopedii celem le-
czenia operacyjnego. W ramach wizyty w poradni w oparciu 
o badanie przedmiotowe, podmiotowe i badania dodatkowe, 
jak równie# z uwzgl!dnieniem oczekiwa' pacjenta oraz za-
awansowania choroby planowany jest proces terapeutyczny. 
W przypadku braku diagnostyki b%d( niepe$nej i niewystar-
czaj%cej diagnostyki wykonywane s% badania dodatkowe. 
Niezale#nie od miejsca, gdzie pacjent trafia, zawsze mo#na 
go skierowa& do poradni ortopedycznej b%d( rehabilitacyjnej 

celem dalszego leczenia lub konsultacji specjalistycznej. 
Pacjent kierowany bezpo"rednio do oddzia$u ortopedii jest 
konsultowany przez lekarza oddzia$u i kwalifikowany b%d( 
dyskwalifikowany do zabiegu operacyjnego. Chory zdys-
kwalifikowany do operacji mo#e by& skierowany do dalszego 
leczenia i obserwacji w poradni rehabilitacyjnej lub/i orto-
pedycznej. Do oddzia$u ortopedii b%d( do poradni ortope-
dycznej pacjenci s% cz!sto kierowani z oddzia$u rehabilitacji 
b%d( przez fizjoterapeutów naszego o"rodka, którzy po prze-
prowadzonym badaniu rozpoznali lub podejrzewaj% ch.z.s.b., 
podczas gdy pacjenci byli kierowani na rehabilitacj! z innego 
powodu, np. schorzenia kr!gos$upa.
Mo#e wszystko to brzmi skomplikowanie, ale przedstawia 
zale#no"& oraz mo#liwo"& przesy$ania, diagnozowania i kon-
sultowania pacjenta w ramach jednostek organizacyjnych na-
szego o"rodka, tak by wybra& optymalny sposób leczenia i czas 
skierowania chorego na w$a"ciw% terapi!. 
Pacjent zakwalifikowany do leczenia nieoperacyjnego jest le-
czony i kontrolowany ambulatoryjnie. Chory ze wskazaniami 
do leczenia operacyjnego jest kierowany do oddzia$u ortope-
dycznego. 
Chory zakwalifikowany do operacji – endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego konsultowany jest i przygotowywany do 
operacji przed przyj!ciem na oddzia$ przez lekarza oddzia$u 
i jednocze"nie lekarza, który b!dzie pacjenta operowa$. Stara-
my si! w ten sposób zapewni& element relacji i ci%g$o"ci lecze-
nia, o których mówi$em, wymieniaj%c podstawowe elementy 
opieki koordynowanej. W ramach przygotowania do operacji 
cz!sto korzystamy z konsultacji internistycznej i anestezjolo-
gicznej w ramach kompleksowego przygotowania pacjentów 
do operacji.
Pacjent operowany w naszym o"rodku ju# na oddziale ortope-
dii rozpoczyna rehabilitacj!, która jest pó(niej kontynuowana 
w warunkach domowych, a potem w warunkach stacjonar-
nego oddzia$u rehabilitacji lub w warunkach oddzia$u dzien-
nego albo rehabilitacji ambulatoryjnej. Pierwsza kontrola 
pooperacyjna odbywa si! w oddziale ortopedycznym u lekarza 
operuj%cego, a dalsze leczenie i kontrole – w poradni specja-
listycznej CKR. 
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Ca$e to post!powanie ma na celu zapewnienie pacjentowi 
kompleksowej us$ugi medycznej i mo#liwo"ci uzyskania jak 
najszybszego i jak najlepszego efektu terapii, a mo#liwo"& po-
rozumiewania si! i wspó$pracy pracowników w ramach jedno-
stek organizacyjnych CKR jest podstaw% koordynowania opieki 
medycznej nad pacjentami z ch.z.s.b.

W naszym o"rodku podobnie post!pujemy z pacjentami 
z innymi chorobami narz%du ruchu. Podobnie koordynujemy 

nasze dzia$ania u pacjentów z chorob% zwyrodnieniow% stawu 
kolanowego czy kr!gos$upa.

Je"li kto" z pa'stwa ma w%tpliwo"ci, czy takie post!powanie ma 
sens, to na zako'czenie niniejszej prezentacji chcia$em przedsta-
wi& przypadek pacjentki, u której od czerwca 2017 r. do stycznia 
2018 r., czyli w ci%gu 8 miesi!cy, dzi!ki koordynowanej opiece 
medycznej: internistycznej, ortopedycznej i rehabilitacyjnej wy-
kona$em protezoplastyk! obu stawów biodrowych i kolanowych.
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Narz%d ruchu musi sprosta& rozmaitym wyzwaniom: od loko-
mocji poprzez stabilizacj!, pokonywanie zewn!trznego opo-
ru, czynno"ci manipulacyjne i wiele innych. Zatem praca nad 
funkcj% polega na przywróceniu b%d( doskonaleniu okre"lonej 
funkcji, aby móc z niej w pe$ni korzysta& przy zmiennych wa-
runkach zewn!trznych. Aby trening by$ w pe$ni efektywny, 
musimy pozna& potrzeby naszego pacjenta, w szczególno"ci 
obci%#enia, z jakimi zmaga si! i w #yciu codziennym, i w trak-
cie aktywno"ci sportowej. Zatem przed fizjoterapeut% b%d( 
trenerem stoi wielkie wyzwanie, aby odpowiednio dobra& tre-
ning do ró#norodnych obci%#e', dzia$aj%cych na uk$ad ruchu 
cz$owieka podczas wykonywania czynno"ci fizycznych. G$ów-
nym i sprawdzonym narz!dziem do osi%gni!cia wy#ej wymie-
nionych celów jest trening funkcjonalny.

Trening funkcjonalny jest to specyfi czny, zaplanowany ci%g &wicze', 
od izolowanych do globalnych, którego celem jest wykszta$cenie 
b%d( doskonalenie wzorców ruchowych wyst!puj%cych w danej 
dyscyplinie sportowej b%d( w czynno"ciach #ycia codziennego.

Cechy charakterystyczne treningu funkcjonalnego:

z aktywacja mi(%ni g"(bokich,
z odpowiednia kolejno%) napi() mi(%niowych: stabilizatory 

g"(bokie  mi(%nie wykonuj!ce ruchy globalne,
z celowa kolejno%) )wicze#,
z )wiczenia najs"abszego elementu "a#cucha,
z powtarzalno%) )wicze# stabilizacyjnych – wiele 

powtórze# z ma"ym obci!*eniem,
z utrwalenie prawid"owych wzorców ruchu.

Cele treningu funkcjonalnego w sporcie 
i w 'yciu codziennym:

z poprawa si"y, wytrzyma"o%ci i koordynacji,
z poprawa ruchomo%ci i wzorców ruchowych stawów,
z poprawa stabilizacji,
z pro+ laktyka urazów,
z zmniejszenie dolegliwo%ci bólowych,
z nauka kompensacji utraconej funkcji.

Trening funkcjonalny polega na uczeniu prawid$owych wzor-
ców motorycznych dla oczekiwanej, planowanej funkcji. 
Optymalny wzorzec motoryczny charakteryzuje si! si$% i wy-
trzyma$o"ci mi!"ni potrzebn% do wykonania planowanego 
ruchu przy zachowaniu prawid$owego balansu mi!"niowego. 
Aby zminimalizowa& zu#ycie uk$adu ruchu, p$aszczyzna, po 
której ruch przebiega, powinna by& mo#liwie jak najbardziej 
ergonomiczna. Wy#ej wymienione cechy optymalnego wzorca 
motorycznego s% równie wa#ne i wzajemnie na siebie wp$y-
waj%, zapewniaj%c stabilno"& centraln% i obwodow% zarówno 
w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Do stworzenia 
nowego wzorca ruchowego potrzeba "rednio 300 powtórze', 
natomiast aby skorygowa& wzorzec nieprawid$owy, nale#y 
wykona& ich a# 5000. Dlatego bardzo wa#ne jest, aby mo#li-
wie jak najwcze"niej wprowadzi& do post!powania fizjotera-
peutycznego elementy treningu funkcjonalnego.

Istota treningu funkcjonalnego jako formy treningu 
np. po uszkodzeniu ACL i profilaktyki m.in. urazów sportowych

mgr Sebastian Kubiak, mgr &ukasz Tulin, mgr Marta Wocial
Filia nr 2 Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Warszawa ,ródmie%cie
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Trening funkcjonalny w badaniach naukowych

W latach 90. XX wieku Bouisset w swoich badaniach na temat 
biomechaniki uk$adu ruchu podczas wykonywania ruchów 
celowych zauwa#y$, #e aktywacja mi!"ni posturalnych nast!-
puje przed aktywacj% mi!"ni fazowych podczas wykonywania 
globalnego ruchu, a tak#e zale#y od parametrów wykonywa-
nego ruchu. Kilka lat pó(niej Hodges i Richardson dostarczyli 
do"wiadczalne dowody na teori! Bouisseta w postaci wyników 
EMG. Stwierdzili, #e napi!cie mi!"nia poprzecznego brzucha 
i mi!"nia wielodzielnego wyst!puje zawsze przed napi!ciem 
pozosta$ych mi!"ni. Kokontrakcja tych mi!"ni zapewnia stabil-
ne oparcie dla ruchu w stawach.

Trening funkcjonalny jest obecnie szeroko stosowany jako me-
toda leczenia, jak równie# profilaktyki, o czym "wiadcz% wyniki 
bada':

z Luoto i wsp., badaj!c czynniki ryzyka bólu odcinka 
l(d-wiowo-krzy*owego, stwierdzaj!, *e zmniejszenie 
wytrzyma"o%ci prostownika grzbietu jest istotnym 
czynnikiem ryzyka bólu odcinka l(d-wiowego u osób 
doros"ych.

z Hides i wsp. przy pomocy USG u ponad 90% badanych 
stwierdzili atro+ ( mi(%nia wielodzielnego na jednym 
poziomie ipsilateralnym do objawów bólowych.

z Devlin, badaj!c rugbystów, zauwa*y" spadek wydolno%ci 
mi(%ni brzucha u wi(kszo%ci rugbystów z kontuzj! tylnej 
grupy mi(%ni uda.

z Hewett i wsp. zbadali korelacj( pomi(dzy treningiem 
nerwowo-mi(%niowym a urazami kolana. U sportowców 
stosuj!cych trening funkcjonalny wyst(puje o 72% 
mniejsze ryzyko powa*nych urazów wi(zade" stawu 
kolanowego.

z Shelbourne i wsp. udowodnili, *e program rehabilitacji 
oparty na treningu funkcjonalnym skutecznie poprawia 
zakres ruchu i si"y mi(%niowej przy zachowaniu stabilno%ci 
i zapobieganiu bólowi kolana.

Poj"cie stabilizacji

Stabilizacja jest to stan trwa$o"ci i równowagi. W przypadku 
uk$adu ruchu stabilizacja oznacza prawid$ow% kontrol! ner-
wowo-mi!"niow% aparatu ruchu zlokalizowanego w tu$owiu 
(stabilizacja centralna) i ko'czynach (stabilizacja obwodowa).

Na stabilizacj( wp"ywaj!:
z mi(%nie fazowe – silne w skurczach i rozkurczach, 

ale s"abe w napi(ciu ci!g"ym;
z mi(%nie toniczne – s"abe w pojedynczych skurczach, 

ale silne w napi(ciu ci!g"ym; pe"ni! kluczow! rol( 
w stabilizacji;

z wydajna praca uk"adu nerwowego.

Mi(%nie toniczne tu"owia to:
z mi(sie# wielodzielny,
z mi(sie# czworoboczny l(d-wi,
z mi(sie# prostownik grzbietu,
z mi(%nie brzucha.

Mi(%nie toniczne ko#czyn to:
z mi(sie# czworoboczny,
z mi(sie# d-wigacz "opatki,
z mi(sie# dwug"owy ramienia,
z mi(sie# naramienny,
z mi(sie# prosty uda,
z mi(sie# biodrowo-l(d-wiowy,
z mi(sie# gruszkowaty,
z tylna grupa mi(%ni uda,
z mi(sie# brzuchaty "ydki,
z mi(sie# piszczelowy tylny.
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Rozci!ganie jako integralna cz"$( treningu 
funkcjonalnego

Rozci%ganie dynamiczne, wykonywane przed treningiem w$a-
"ciwym, polega na pe$nym rozci%gni!ciu mi!"nia i powrocie 
do pozycji wyj"ciowej bez zatrzymania.

Rozci%ganie statyczne, wykonywane po treningu w$a"ciwym, 
polega na rozci%gni!ciu mi!"nia, utrzymaniu w pozycji mak-
symalnego rozci%gni!cia przez minimum 30 sekund i powrocie 
do pozycji spoczynkowej.

Przyczyny uszkodzenia wi"zad#a krzy'owego 
przedniego

Najcz!"ciej powodem urazu jest nadmierna, przekraczaj%ca 
aktualne mo#liwo"ci fi zyczne organizmu aktywno"& sporto-
wa cz$owieka. Bardzo cz!sto efektem urazu stawu kolanowego 
jest cz!"ciowe lub ca$kowite rozerwanie wi!zad$a krzy#owego 
przedniego (ACL). Przyczyn% jest najcz!"ciej nag$a zmiana kie-
runku ruchu lub szybko"ci, z jak% porusza si! cz$owiek. Do urazu 
dochodzi w warunkach pe$nego wyprostu w stawie kolanowym, 
co uniemo#liwia mi!"niom grupy tylnej uda zapewnienie dosta-
tecznej stabilizacji stawu. Najcz!"ciej stosowan% metod% lecze-
nia w tych przypadkach jest zabieg chirurgiczny. Do rekonstrukcji 
wi!zad$a krzy#owego przedniego wykorzystuje si! przeszczepy, 
które ze wzgl!du na rodzaj materia$u mo#na podzieli& na: 

z przeszczepy autogenne, pobierane bezpo%rednio od 
pacjenta, tzw. przeszczepy w"asne; 

z przeszczepy allogenne, pozyskiwane od innego dawcy 
(najcz(%ciej ze zw"ok ludzkich);

z przeszczepy sztuczne.

Post"powanie rehabilitacyjne 
po rekonstrukcji ACL

I etap

Trwa do 14. dnia od momentu przeprowadzenia operacji. Na-
st!puje wtedy zazwyczaj zdj!cie szwów pooperacyjnych. Z tej 

fazy mo#na wyodr!bni& jeszcze pierwsze cztery doby po zabie-
gu, b!d%ce okresem ostrym. Celem tego etapu jest utrzymanie 
pe$nego wyprostu w stawie, zgi!cie czynne stawu do 90 stopni, 
&wiczenia izometryczne mi!"nia czworog$owego.

II etap

Jest nazywany etapem powrotu funkcji. Zaczyna si! on od 14. 
dnia po operacji i trwa do 6. tygodnia. W tym etapie powin-
ni"my osi%gn%& 120 stopni zgi!cia w stawie. Nast!puje kon-
tynuacja &wicze' izometrycznych, wprowadzanie &wicze' 
czynnych bez oporu, obci%#anie ko'czyny.

III etap

Obejmuje czas od 6. do oko$o 9. tygodnia po operacji. Wykorzy-
stuje si! pe$ne obci%#enie ko'czyny, &wiczenia propriocepcji, 
&wiczenia stabilizacji statycznej na stabilnym i niestabilnym 
pod$o#u.

IV etap

Stanowi faz! rehabilitacji trwaj%c% od 12. do 16. tygodnia po 
operacji. Wykorzystuje si! &wiczenia si$owe, &wiczenia stabili-
zacji statycznej i dynamicznej (podskoki, zeskoki), hamowa-
nie, bieg.

Wybrane (wiczenia treningu funkcjonalnego 
w post"powaniu fizjoterapeutycznym 
po uszkodzeniu ACL

Za przyk$adowego pacjenta przyj!li"my osob! trenuj%c% pi$k! 
no#n%, gdy# jest to sport, w którym bardzo cz!sto dochodzi 
do uszkodzenia ACL. Nasz pacjent jest w ostatniej fazie reha-
bilitacji i zale#y mu na jak najszybszym powrocie do pe$nych 
obci%#e' meczowych.

Rozgrzewka

– 15 minut truchtu na bie#ni z k%tem nachylenia mi!dzy 
6 a 9 stopni.

–  Przypomnienie &wicze' z poprzednich faz, takich 
jak faza podporu w ró#nych konfiguracjach, przysiad 
z zatrzymaniem itp.
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Cz"$( g#ówna

*wiczenia bez pi$ki:

z wykrok dosi!#ny z wykorzystaniem hantli lub kettla,

z wios$owanie jednor%cz w pozycji wykrocznej 
z wykorzystaniem linko-bloczka (zdj!cie 1),

*wiczenia z pi$k%:

z odegranie pi$ki prostym podbiciem w staniu na bossu,
z odegranie pi$ki wewn!trznym podbiciem w staniu na bossu 

(zdj!cie 4),

Zdj(cie 1. Wios"owanie jednor!cz w pozycji wykrocznej 
z wykorzystaniem linko-bloczka

Zdj(cie 2. Pó"przysiad jednonó* z wykorzystaniem pi"ki 
szwajcarskiej

Zdj(cie 3. &y*wiarz

z przysiad z pi$k% lekarsk%,
z sk$on w podporze jednonó# z kettlem lub hantlem,
z pó$przysiad jednonó# z wykorzystaniem pi$ki szwajcarskiej 

(zdj!cie 2),
z naprzemienne wykroki,
z $y#wiarz (zdj!cie 3),
z przeskakiwanie pomi!dzy szczeblami drabinki,
z przeskakiwanie pomi!dzy szczeblami drabinki z obrotami.
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z przej%cie z wykroku do stania z odegraniem pi"ki,
z obrót z odegraniem pi"ki.

Faza wyciszenia
– 10 min truchtu na bie#ni.
–  *wiczenia rozci%gaj%ce.

Podane &wiczenia s% jedynie &wiczeniami przyk$adowymi, któ-
re mo#na urozmaica& i zmienia& wed$ug potrzeb. Pami!tajmy 
o tym, #e trening funkcjonalny powinien uczy& prawid$owych 
wzorców i automatyzmów, wi!c odpowiednio dobierzmy &wi-
czenia do aktywno"ci fizycznej naszego pacjenta.

Wnioski

Trening funkcjonalny jest skuteczn% i bezpieczn% metod% 
leczenia oraz profilaktyki urazów sportowych. Zawiera naj-
istotniejsze elementy rehabilitacji ruchowej, czyli budowa-
nie stabilizacji oraz prawid$owych i powtarzalnych wzorców 
ruchowych. Jest to metoda coraz szerzej badana i rozwijana 
przez "rodowiska naukowe.
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z przyj!cie pi$ki i odegranie w staniu na bossu,
z odegranie pi$ki g$ow% w staniu na bossu,
z odegranie pi$ki z nog% podporow% obci%#on% linko-bloczkiem 

(zdj!cie 5),

Zdj(cie 5. Odegranie pi"ki z nog! podporow! obci!*on! 
linko-bloczkiem

Zdj(cie 4. Odegranie pi"ki wewn(trznym podbiciem 
w staniu na bossu

z #onglowanie pi$k% w staniu na bossu,
z krok dostawny mi!dzy znacznikami z odegraniem pi$ki 

przy znaczniku,
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Wp"yw „agresywnej” rehabilitacji po rekonstrukcji ACL 
na czas powrotu do pe"nej sprawno%ci fizycznej
mgr + zjoterapii Sebastian Kubiak
Filia nr 2 Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Warszawa ,ródmie%cie

Uszkodzenie wi!zad$a krzy#owego przedniego stawu kola-
nowego jest jednym z najcz!"ciej wyst!puj%cych urazów. 
W zdecydowanej wi!kszo"ci przypadków uraz ten wyst!puje 
u osób aktywnych fizycznie zarówno na poziomie amator-
skim, jak i zawodowym. Bior%c pod uwag! skutki kontuzji, 
takie jak: silny ból, obrz!k, znaczne ograniczenie ruchomo-
"ci, brak poczucia stabilno"ci podczas obci%#ania ko'czyny, 
trauma pourazowa oraz d$ugi i skomplikowany proces lecze-
nia – uraz ten jest cz!st% przyczyn% podj!cia trudnej decy-
zji o porzuceniu przygody ze sportem. Obecnie stosowane 
metody leczenia umo#liwiaj% pe$en powrót do aktywno"ci 
fizycznej. Aby jednak móc cieszy& si! z powrotu do sportu, 
poza ewentualnym zabiegiem operacyjnym bardzo wa#ne s% 
wczesna i odpowiednio prowadzona rehabilitacja oraz moty-
wacja pacjenta.

Anatomia stawu kolanowego

Staw kolanowy jest najwi!kszym i najbardziej skomplikowa-
nym stawem naszego organizmu. Sk$ada si! z ko"ci udowej 
i piszczelowej, pomi!dzy którymi znajduj% si! dwie struktury 
chrz!stne: $%kotka boczna i $%kotka przy"rodkowa. Od przed-
niej strony stawu znajduje si! rzepka, która wraz z ko"ci% udo-
w% tworzy staw rzepkowo-udowy. Biernymi stabilizatorami 
stawu kolanowego s% wi!zad$a. Do najwa#niejszych wi!zade$ 
mo#emy zaliczy&: wi!zad$o krzy#owe przednie, wi!zad$o krzy-
#owe tylne, wi!zad$o poboczne piszczelowe, wi!zad$o pobocz-
ne strza$kowe i wi!zad$o rzepki. Stabilizatory czynne mo#emy 
podzieli& na kilka grup. Za stabilizacj! przedni% odpowiada 
mi!sie' czworog$owy, za stabilizacj! przy"rodkow% – mi!-
"nie: pó$"ci!gnisty, pó$b$oniasty, krawiecki i smuk$y. Mi!"nie 

dwug$owy uda i napinacz powi!zi szerokiej odpowiadaj% za 
stabilizacj! od strony tylno-bocznej, za" mi!sie' brzuchaty 
$ydki pomaga przy stabilizacji od strony tylnej stawu.

ACL – funkcja oraz przyczyny urazu

Wi!zad$o krzy#owe przednie (ACL) wykazuje najwi!ksze na-
pi!cie przy wyprostowanym kolanie. Wraz ze zgi!ciem w sta-
wie ACL zmniejsza swój tonus, jednak po przekroczeniu 110 
stopni zgi!cia w stawie cz!"& w$ókien znów ulega napr!#eniu, 
co ma zwi%zek z zawijaniem si! tych w$ókien na wi!zadle krzy-
#owym tylnym (PCL). Funkcj% wi!zad$a krzy#owego przednie-
go jest zapobieganie przedniej dyslokacji ko"ci piszczelowej 
wzgl!dem ko"ci udowej.

Zazwyczaj do uszkodzenia dochodzi wskutek dzia$ania si$ skr!-
caj%cych (mechanizm ko"lawi%cy lub szpotawi%cy) na staw 
kolanowy przy ustabilizowanej stopie lub z powodu nacisku/
uderzenia na obci%#on% ko'czyn! z boku przy lekkim zgi!ciu 
w stawie.

Wyró*ni) mo*na trzy stopnie uszkodzenia:
z I stopie# – uszkodzenie niewielkiej ilo%ci w"ókien,
z II stopie# – uszkodzenie znacznej ilo%ci w"ókien,
z III stopie# – ca"kowite przerwanie w"ókien b!d- 

oderwanie wi(zad"a od przyczepów kostnych.

Leczenie operacyjne

W przypadku uszkodze' I stopnia zwykle pacjenci poddawani 
s% leczeniu zachowawczemu. U pacjentów z uszkodzeniami 
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II i III stopnia najcz!"ciej wykonywana jest artroskopia stawu 
kolanowego, polegaj%ca na wykonaniu przeszczepu wi!zad$a. 
Obecnie artroskopie ACL wykonywane s% ró#nymi technikami, 
tak samo ró#ne s% metody pozyskiwania przeszczepów. 

Wyró*niamy nast(puj!ce przeszczepy:

z autogenne – pobierane z naszych w"asnych tkanek, 
najcz(%ciej z mi(%nia pó"%ci(gnistego lub z wi(zad"a 
rzepki,

z allogenne – pobierane od zmar"ego dawcy, najcz(%ciej 
ze %ci(gna Achillesa,

z sztuczne – np. typu Larss.
Obecnie wprowadzana jest nowa, innowacyjna metoda rekon-
strukcji ACL o nazwie „Internal Bracing”. Zabieg ten polega na 
podszyciu uszkodzonego wi!zad$a do miejsca jego przyczepu 
na ko"ci udowej oraz wzmocnieniu go syntetyczn% ta"m%, któ-
ra zast!puje wi!zad$o do momentu jego wygojenia. Minusem 
tej techniki jest to, #e zabieg musi zosta& wykonany najpó(niej 
do 6 tygodni od urazu.

Rehabilitacja „agresywna” lub inaczej intensywna

Jednym z najwa#niejszych czynników „agresywnej” rehabilita-
cji jest to, aby zacz!$a si! ona w pierwszych dniach po zabiegu 
operacyjnym. W pierwszych dniach po zabiegach g$ówny na-
cisk k$adzie si! na zmniejszenie bólu, stanu zapalnego, obrz!ku, 
a tak#e na utrzymanie pe$nego wyprostu w stawie kolanowym 
oraz aktywacj! mi!"nia czworog$owego uda. W programie 
intensywnej rehabilitacji istotne jest osi%ganie konkretnych 
celów. Fizjoterapeuta nie trzyma si! ram czasowych, tak jak 
to ma miejsce w przypadku klasycznych protoko$ów post!po-
wania. Ju# od pierwszych dni pracujemy nad prawid$owym 
wzorcem chodu poprzez maksymalne bezbolesne obci%#anie 
ko'czyny operowanej. Trzeba tutaj nadmieni&, #e przeszczep 
wi!zad$a bezpo"rednio po wszczepieniu jest bardzo wytrzy-
ma$y, dlatego nie korzystamy ze stabilizatora stawu kolanowe-
go. Ma to swoje bardzo du#e zalety, mianowicie od pierwszych 
dni stymulujemy uk$ad nerwowy do poprawy priopriorecepcji 
– aktywnie wzmacniamy mi!"nie ko'czyny dolnej, pacjent 
szybko si! przekonuje, jak du#o potrafi, co jest wa#ne w aspek-
cie motywacji do dalszych &wicze'. 

Tabela 1. G"ówne cele rehabilitacji

Cele pocz!tkowe Cele II Cele III Cele IV Cele V
z zmniejszenie bólu 

oraz obrz!ku
z pe$en wyprost 

w stawie 
z zgi!cie 120 stopni
z maksymalne 

bezbolesne 
obci%#enie ko'czyny 
przy u#yciu kul 

z aktywacja mi!"nia 
czworog$owego

z prawid$owa 
stabilizacja 
statyczna 
ko'czyny

z prawid$owy 
wzorzec chodu

z pe$ne bezbolesne 
obci%#anie 
ko'czyny

z 60% si$y 
mi!"niowej 
w stosunku 
do nogi 
nieoperowanej

z zbli#one zgi!cie 
w obydwóch 
stawach 
kolanowych

z ruchomo"& 
bezbolesna

z 70% si$y 
mi!"niowej

z prawid$owa 
stabilizacja 
w &wiczeniach 
dynamicznych

z bieg po prostej
z 80% si$y 

mi!"niowej

z bieg z intensywn% 
zmian% kierunku 
ruchu

z prawid$owa 
stabilizacja 
w trakcie &wicze' 
specyficznych dla 
danej dyscypliny 
sportowej

z 90% si$y mi!"niowej

przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   20 2020-06-14   23:06:19



Przegl!d Medyczny 2018-2019, nr 12-13  21

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

Jak ju# wspomnia$em, nie ramy czasowe, tylko osi%ganie kon-
kretnych celów powinno kierowa& prac% fizjoterapeuty. Jedyne 
ograniczenia, o których powinni"my pami!ta&, to:

z ból – próg bólu mo*na delikatnie przekracza) przy 
)wiczeniach poprawiaj!cych zakres ruchomo%ci;

z obrz(k – zwi(kszenie obrz(ku po )wiczeniach %wiadczy 
o tym, *e by"y one zbyt intensywne;

z okres przebudowy przeszczepu – mi(dzy 6. a 10. 
tygodniem unikamy )wicze# dynamicznych, skupiamy si( 
na )wiczeniach w "a#cuchach zamkni(tych oraz poprawie 
si"y i stabilizacji w statyce.

W tabeli przedstawiam g$ówne cele rehabilitacji, jednak nale-
#y pami!ta&, #e ka#dorazowo powinny by& one weryfikowane 
i modyfikowane pod k%tem pacjenta oraz przebiegu terapii.

Po osi%gni!ciu celów V mo#liwy jest powrót do treningów spe-
cyficznych dla danej dyscypliny sportowej.

Korzy$ci wynikaj!ce z „agresywnej” rehabilitacji

z Szybkie obci!*anie ko#czyny, przez co maksymalnie 
skrócony jest okres chodzenia o kulach.

z Szybkie odzyskanie zakresu ruchomo%ci.

z Od pierwszych dni praca nad prawid"owym wzorcem 
chodu.

z Mniejsze ryzyko uszkodzenia przeszczepu w fazie 
przebudowy poprzez zbudowanie odpowiedniej si"y 
i stabilizacji ko#czyny.

z Wed"ug ró*nych bada# powrót do pe"nej sprawno%ci 
nast(puje nawet po 3-4 miesi!cach od zabiegu.

Jak wynika z bada' naukowych „agresywna” rehabilitacja po 
rekonstrukcji ACL jest szybsza, skuteczniejsza i bardziej atrak-
cyjna dla pacjentów ni# klasyczne protoko$y post!powania. Pa-
cjenci zwykle po 3-4 miesi%cach wracaj% do pe$nej sprawno"ci 
fizycznej. Pami!ta& jednak musimy o naszych ograniczeniach 
fizjologicznych. Wydolno"& przeszczepu ACL dla rywalizacji 
sportowej szacuje si! na minimum 6 miesi!cy od czasu za-
biegu. Wcze"niejszy powrót do rywalizacji mo#e spowodowa& 
zwi!kszone ryzyko ponownego urazu do czasu nabrania pe$nej 
wydolno"ci przeszczepu wi!zad$a.
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WST)P

Odpowiednio przeprowadzone badanie kliniczne stawu bio-
drowego jest niezwykle istotnym elementem w diagnostyce 
zaawansowanej koksartrozy oraz ocenie efektów leczenia 
w postaci totalnej alloplastyki stawu. Na badanie kliniczne 
sk$adaj% si! wywiad, badanie funkcjonalne i diagnostyka ob-
razowa. Rzetelnie przeprowadzony wywiad dostarcza istot-
nych informacji na temat aktualnego stanu zdrowia pacjenta, 
zarówno w zakresie oceny funkcji stawu, codziennych aktyw-
no"ci, jak i #ycia zawodowego i spo$ecznego. Cho& trudno 
stwierdzi&, i# subiektywna ocena w formie wywiadu jest mia-
rodajn% ocen% post!pów wdro#onego leczenia, opinia chorych 
jest niezmiernie wa#na. Aby zwi!kszy& precyzj! i rzetelno"& 
dostarczanych przez chorych informacji, zasadne wydaje si! 
zastosowanie w ocenie ró#nego rodzaju skal i kwestionariuszy, 
np. skali VAS (Visual Analogue Scale), kwestionariusza WOMAC 
(The Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis In-
dex), skali OHS (Oxford Hip Score), skali HOOS (Hip Disability 
and Osteoarthritis Outcome Score), skal jako"ci #ycia (SF-36, 
QOL – Quality Of Life). W diagnostyce obrazowej wykorzystuje 
si! badanie RTG, w którym ocenia si! struktury stawu w dwóch 
projekcjach: przednio-tylnej i bocznej. Do funkcjonalnego 

badania stawu biodrowego mo#emy zaliczy&: ogl%danie, pal-
pacj!, ocen! zakresu ruchu, testy oporowe, ocen! neurologicz-
n% oraz testy funkcjonalne. 

Wedle definicji testem funkcjonalnym nazywamy wyko-
nanie konkretnej lub konkretnych czynno"ci w celu okre"le-
nia poziomu dysfunkcji danej struktury lub zaburze' podczas 
podejmowania konkretnych aktywno"ci. Cz!"& testów ocenia 
konkretne struktury (np. test Thomasa, test Trendelenburga, 
test Obera), inne oceniaj% bardziej z$o#one aktywno"ci (np. 
test Up and Go, test Stair Climb Up, 6-minutowy test marszu). 

Obiektywizacja oceny funkcjonalnej narz!du ruchu

W celu maksymalnej obiektywizacji oceny funkcjonalnej na-
rz%du ruchu zaleca si! zastosowanie wysokospecjalistycznej 
aparatury diagnostyczno-pomiarowej. Aktualnie powstaje 
coraz wi!cej pracowni i laboratoriów do oceny funkcjonalnej 
narz%du ruchu, wyposa#onych w ró#nego rodzaju urz%dzenia. 
Przeprowadzane za ich pomoc% pomiary umo#liwiaj% obiek-
tywn% i mo#liwie precyzyjn% ocen! zarówno prostych, jak 
i bardziej z$o#onych aktywno"ci. W celu oceny funkcjonalnej 
najbardziej popularne badania obejmuj%:

Obiektywna diagnostyka funkcjonalna w ocenie post(pów 
rehabilitacji u pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego
mgr Igor Jarzemski  
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna; Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. o zdr. Magda Stolarczyk 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna; III Klinika Chorób Wewn(trznych i Kardiologii, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

prof. dr hab. n. med. Jaros"aw Deszczy#ski 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna
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z analiz( i ocen( biomechanicznych parametrów chodu,
z ocen( funkcjonaln! aktywno%ci mi(%ni,
z ocen( propriocepcji, równowagi i koordynacji ruchowej,
z pomiar si"y mi(%niowej,
z ocen( reakcji si" pod"o*a.

Chocia# istniej% wiod%ce firmy, które produkuj% i dystrybuuj% 
specjalistyczn% aparatur! do oceny funkcjonalnej narz%du ru-
chu, na rynku stale pojawiaj% si! nowe oferty, co przemawia za 
wi!kszym zainteresowaniem tak% form% diagnostyki. Zaletami 
aparatury diagnostyczno-pomiarowej s%: 

z innowacyjno%) – du*a cz(%) aparatury to nowo%) 
na rynku medycznym, a powstaj!ce nowe urz!dzenia s! 
stale udoskonalane i bardziej precyzyjne;

z nieinwazyjno%) – przeprowadzane badania s! bezpieczne 
dla pacjenta i nie zagra*aj! jego zdrowiu 
i bezpiecze#stwu;

z powtarzalno%) – poprzez udoskonalenie systemów 
i oprogramowa# pomiary s! nie tylko dok"adne, 
lecz równie* powtarzalne;

z kompatybilno%) – du*a cz(%) aparatury mo*e 
wspó"pracowa) ze sob!, co umo*liwia przeprowadzanie 
równocze%nie kilku ró*nych pomiarów.

Obiektywizacja testów funkcjonalnych to szereg zalet zarówno 
dla pacjentów, jak i personelu medycznego (tabela 1). 

CEL PRACY

Celem pracy by$o przedstawienie metod oceny funkcjonalnej 
stawu biodrowego u pacjentów po zabiegu endoprotezopla-
styki z wykorzystaniem nowych technologii badawczych.

Aby bardziej obrazowo i czytelnie zaprezentowa& obiektywne 
metody diagnostyki funkcjonalnej, pos$u#ymy si! przyk$ado-
wym badaniem, w którym dokonano obiektywnej i subiek-
tywnej oceny parametrów funkcjonalnych stawu biodrowego 
u pacjentów po zabiegu planowej jednostronnej endopro-
tezoplastyki (Total Hip Replacement – THR), uczestnicz%cych 
w programie rehabilitacji opartym na metodzie X.

Hipoteza badawcza zak$ada$a, #e je#eli we wczesnym okresie 
po zabiegu THR pacjent uczestniczy w programie usprawniania 
opartym na metodzie X, jego stan po 6 tygodniach i 6 miesi%-
cach od zabiegu jest lepszy w porównaniu ze stanem pacjentów 
poddanych standardowemu post!powaniu pooperacyjnemu.

Badanie mia$o charakter prospektywny z randomizacj%. 

Materia" i metody
Uczestnicy badania

W badaniu wzi!$o udzia$ 77 osób zakwalifikowanych do zabie-
gu totalnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Za kryteria 
wykluczenia z badania uznano:

–  BMI wi!ksze od 35,

–  brak mo#liwo"ci pokonania 10-metrowego dystansu bez u#ycia 
kul $okciowych,

Tabela 1. Zalety diagnostyki funkcjonalnej dla pacjentów i personelu medycznego

ZALETY

Obiektywizacja oceny funkcjonalnej narz!du ruchu
PACJENT PERSONEL MEDYCZNY

- diagnostyka dysfunkcji narz%du ruchu

- planowanie monitorowania procesów usprawniania

- modyfikacja programów rehabilitacyjnych

- ocena efektów leczenia

- ocena efektów leczenia

- porównanie skuteczno"ci programów rehabilitacyjnych

- porównanie metod i technik operacyjnych

- mo#liwo"& prowadzenia rzetelnych bada' naukowych 

przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   24 2020-06-14   23:06:19



Przegl!d Medyczny 2018-2019, nr 12-13  25

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

– obecno"& drugiej protezy stawu kolanowego lub biodrowego,

– choroby reumatyczne, np. RZS, ZSSK,

–  zdiagnozowane choroby nerwowo-mi!"niowe,

– zaburzenia równowagi, 

–  choroby neurologiczne,

–  zaburzenia poznawcze,

– brak obecno"ci na badaniach kontrolnych.

Drog% losow% pacjenci zostali przydzieleni do jednej z grup 
(tabela 2).

Zarówno kwalifikacji do zabiegu, jak i samej interwencji 
dokonywa$ jeden lekarz ortopeda. U ka#dego z pacjentów 
wszczepiono ten sam rodzaj endoprotezy z bocznego doj"cia 
operacyjnego (zdj!cie 1). Wszyscy pacjenci po 4 dniach ho-
spitalizacji opuszczali szpital, a nast!pnie po 2 tygodniach od 
zabiegu rozpoczynali 4-tygodniowy turnus rehabilitacji w jed-
nej z dwóch grup. 

Badania kontrolne przeprowadzono przed zabiegiem oraz 6 ty-
godni i 6 miesi!cy po interwencji. 

Do oceny funkcjonalnej stawu biodrowego wykorzystano:

z�metody obiektywne:
–  analiza biomechanicznych parametrów chodu (system 

do analizy ruchu BTS SMART),

–  ocena parametrów równowagi i koordynacji ruchowej; test 

ryzyka upadku (platforma dynamometryczna Biodex Balance 
System),

–  sEMG dla mi!"nia po"ladkowego "redniego (aparat Noraxon);

z�metody subiektywne:
–  skala oceny dolegliwo"ci bólowych VAS (Visual Analogue Scale),

–  kwestionariusz WOMAC (The Western Ontario McMaster 
Universities Osteoarthritis Index).

Analizy statystycznej dokonano za pomoc% programu Statistica 
13.0. W celu porównania wyników grupy badanej i kontrolnej 
pos$u#ono si! testem t-Studenta i testem U Manna-Whitneya. 
Je#eli dane zmienne mia$y rozk$ad normalny, stosowano test 
t-Studenta dla prób niepowi%zanych. W przypadku kiedy roz-
k$ad nie by$ normalny, stosowano odpowiednik testu t-Stu-
denta – nieparametryczny test U Manna-Whitneya. 

Tabela 2. Podzia" pacjentów na dwie grupy: badan! i kontroln!

GRUPA BADANA GRUPA KONTROLNA
– 37 osób po zabiegu THR

– "redni wiek: 68,8±9,8 lat

– 27 kobiet, 10 m!#czyzn

– 4 dni rehabilitacji szpitalnej

– 2 tygodnie od zabiegu 4-tygodniowy program 
usprawniania X

– 40 osób po zabiegu THR

– "redni wiek: 67,4±10,6 lat

– 26 kobiet, 14 m!#czyzn

– 4 dni rehabilitacji szpitalnej

– 2 tygodnie od zabiegu program usprawniania wed$ug 
standardowych protoko$ów

Zdj(cie 1. Endoproteza 
stawu biodrowego
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W celu oceny istotno"ci ró#nic badanych zmiennych w dwóch 
grupach pacjentów zastosowano test ANOVA z powtarzany-
mi zmiennymi. Do oceny post hoc wykorzystano test Tukeya. 
W przypadku gdy rozk$ad badanych zmiennych odbiega$ od 
rozk$adu normalnego lub gdy skala pomiarowa zmiennej nie 
pozwala$a na zastosowanie testu ANOVA, do analizy wykorzy-
stano nieparametryczny test Friedmana.

Za warto"ci istotne statystycznie uznano te, kiedy wyniki testu 
by$y mniejsze od 0,05 (p < 0,05).

ANALIZA BIOMECHANICZNYCH PARAMETRÓW CHODU

Do analizy chodu wykorzystywane s% ró#nego rodzaju systemy 
przeno"ne (np. GWALK BTS), bie#nie i "cie#ki (np. Zerbis) oraz 
najdok$adniejsze – systemy do trójwymiarowej analizy ruchu 
(BTS SMART, VICON).

W badaniu do oceny biomechanicznych parametrów cho-
du wykorzystano system do trójwymiarowej analizy ruchu 
BTS SMART, którego technologia opiera si! na zastosowaniu 
pasywnych markerów odbijaj%cych "wiat$o podczerwone, 
rejestrowane przez 6 kamer wideo. Zarówno badanie, jak 
i analiza wyników przeprowadzone zosta$y zgodnie z proto-
ko$em Davisa, stanowi%cego element oprogramowania systemu 
BTS. Zadaniem pacjenta by$o pokonanie 10-metrowej "cie#ki 
w czterech próbach chodu, bez u#ycia obuwia i pomocy orto-
pedycznych (zdj!cie 2a i 2b).

Analizie i ocenie poddano czasowo-przestrzenne parametry 
chodu, tj.:

–  czas fazy podporu dla dwóch ko'czyn: [s] i [%],

–  czas fazy przenoszenia dla dwóch ko'czyn: [s] i [%],

–  czas podwójnego podparcia: [s] i [%],

–  d$ugo"& kroku dla dwóch ko'czyn: [m],

–  d$ugo"& cyklu: [m],

–  szeroko"& kroku: [m],

–  kadencj!: [liczba kroków/minut!],

–  pr!dko"& "redni%: [m/s].

W zakresie parametrów kinematycznych oceniono:

–  zakres wyprostu stawu biodrowego w fazie Terminal Stance 
dla dwóch ko'czyn, który w warunkach prawid$owych, 
w zale#no"ci od wieku, wynosi 10-20 stopni;

–  przemieszczenie miednicy w p$aszczy(nie czo$owej po stronie 
nieobci%#anej (objaw Trendelenburga), którego norma wynosi 
oko$o 7 stopni. 

Analiza wykaza$a istotn% statystycznie popraw! w zakresie 
wszystkich czasowo-przestrzennych parametrów chodu po 
up$ywie 6 tygodni i 6 miesi!cy (z wyj%tkiem czasu faz pod-
pory, przenoszenia i podwójnego podporu oraz szeroko"ci 
kroku) w porównaniu z okresem przedoperacyjnym u pacjen-
tów z grupy badanej. U osób z grupy kontrolnej popraw! za-
obserwowano po up$ywie 6 miesi!cy od zabiegu w zakresie 
parametrów: czas faz podporu, przenoszenia i podwójnego 

podporu oraz d$ugo"& kroku i cyklu chodu. Zaobserwowano 
równie# istotne zwi!kszenie wyprostu operowanego stawu 
biodrowego oraz zmniejszenie objawu Trendelenburga u osób 
z grupy badanej zarówno po 6 tygodniach, jak i 6 miesi%cach 
od operacji. Istotn% popraw! w grupie kontrolnej wykazano po 
up$ywie 6 miesi!cy od zabiegu (tabela 3).

Zdj(cie 2a i 2b. Analiza chodu za pomoc! systemu 
BTS SMART
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Tabela 3. Porównanie wyników bada# 1 (B1), 2 (B2) 
i 3 (B3) dwóch grup pacjentów

Zmienna
Grupa badana Grupa kontrolna

B1 B2 B3 B1 B2 B3
czas fazy podporu [s], 
[%]

p < 0,05

p = 0,61 p = 0,42 p = 0,07

p < 0,05czas fazy przenoszenia 
[s], [%]

p = 0,57 p = 0,37 p = 0,09

czas fazy podwójnego 
podporu [s], [%]

p = 0,65 p = 0,34 p = 0,12

szeroko"& kroku [m] p = 0,73 p = 0,61 p = 0,67 p < 0,52
d$ugo"& kroku [m]

p < 0,05

p = 0,08 p = 0,21
p < 0,05

d$ugo"& cyklu [m] p = 0,09 p = 0,17
kadencja [liczba 
kroków/min]

p = 0,12 p = 0,21 p = 0,09

pr!dko"& "rednia [m/s] p = 0,24 p = 0,16 p = 0,11
wyprost stawu 
biodrowego [°]

p < 0,05 p = 0,37 p = 0,51 p < 0,05

objaw Trendelenburga 
[°]

p < 0,05 p = 0,16 p = 0,09 p < 0,05

Zdj(cie 3. Badanie za pomoc! platformy Biodex Balance 
System

Analiza porównawcza wyników, które uzyskali pacjenci z obu 
grup, wykaza$a, i# pacjenci z grupy badanej uzyskali istotnie 
lepsze wyniki w zakresie wszystkich parametrów chodu z wy-
j%tkiem szeroko"ci kroku, zarówno po up$ywie 6 tygodni, jak 
i 6 miesi!cy od zabiegu w porównaniu z parametrami osób 
z grupy kontrolnej (tabela 4).

Tabela 4. Porównanie wyników grupy badanej 
i kontrolnej w zakresie biomechanicznych parametrów 
chodu

Zmienna
Badanie 2

Grupa badana 
vs grupa kontrolna

Badanie 3
Grupa badana 

vs grupa kontrolna
czas fazy podporu [s], [%]

p < 0,05

p < 0,05czas fazy przenoszenia [s], [%]
czas fazy podwójnego podporu 
[s], [%]
szeroko"& kroku [m] p = 0,68
d$ugo"& kroku [m]

p < 0,05
d$ugo"& cyklu [m]
kadencja [liczba kroków/min]
pr!dko"& "rednia [m/s]
wyprost stawu biodrowego [°]

p < 0,05 p < 0,05
objaw Trendelenburga [°]

OCENA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI I KOORDYNACJI 
RUCHOWEJ

Do oceny parametrów równowagi i koordynacji ruchowej oraz 
ryzyka upadku wykorzystywane s% ró#nego rodzaju platformy 
diagnostyczno-rehabilitacyjne, które umo#liwiaj% ocen! za-
kresu przemieszczenia "rodka ci!#ko"ci w ró#nych warunkach 
badawczych oraz trening równowagi z biofeedbackiem. Bada-
nia mog% by& przeprowadzane na stabilnym lub niestabilnym 
pod$o#u i w ró#nych warunkach, np. przy otwartych lub za-
mkni!tych oczach.

W badaniu wykorzystano dynamometryczn% platform! Biodex 
Balance System, za pomoc% której przeprowadzono dwa testy: 
test stabilno"ci postawy i test ryzyka upadku. Test stabilno"ci 
postawy polega$ na utrzymaniu "rodka ci!#ko"ci w jednym 
punkcie pod kontrol% wzroku na stabilnym pod$o#u. Na pod-
stawie "redniej z trzech pomiarów wyznaczono ogólny wska(-
nik stabilno"ci. W te"cie ryzyka upadku zadaniem pacjenta 
by$o utrzymanie równowagi na niestabilnym pod$o#u, a wy-
nikiem – wska(nik ryzyka upadku (zdj!cie 3). Im wi!ksze by$y 
warto"ci wska(ników, za tym gorszy uznawany by$ wynik. 
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z�Jak bardzo mi(sie# jest aktywny?
z�Jak mi(%nie ze sob! wspó"pracuj! (timing)?
z�Czy i jak szybko mi(sie# si( m(czy?

Zapis pozwala oceni& m.in. rekrutacj! w$ókien mi!"niowych, 
wielko"& potencja$u napi!cia mi!"nia, wzorzec aktywizacji 
w$ókien mi!"niowych, koordynacj! aktywno"ci agonistów 
i antagonistów. Istnieje wiele aparatów do badania sEMG, 
w tym przeno"ne i stacjonarne. Wiele urz%dze' jest kompaty-
bilnych z inn% aparatur% diagnostyczno-pomiarow%.

Do badania wykorzystano system NORAXON. U ka#dego z pa-
cjentów oceniono stopie' zm!czenia mi!"nia po"ladkowego 
"redniego podczas izometrycznego skurczu mi!"nia o czasie 
trwania 10 sekund. Na podstawie wyznaczenia stosunku na-
pi!cia ko'cowego i napi!cia pocz%tkowego mi!"nia wykazano, 
o ile procent mi!sie' uleg$ zm!czeniu.

Analiza wykaza$a istotn% popraw! w zakresie parametrów 
równowagi oraz zmniejszenie ryzyka upadku u osób z grupy 
badanej po up$ywie 6 tygodni i 6 miesi!cy od zabiegu THR. 
U pacjentów z grupy kontrolnej popraw! zaobserwowano do-
piero po up$ywie 6 miesi!cy od zabiegu (tabela 5).

Tabela 5. Ocena parametrów równowagi i ryzyka upadku 
– porównanie wyników trzech bada# grupy badanej 
i kontrolnej

Zmienna
Grupa badana Grupa kontrolna

B1 B2 B3 B1 B2 B3
test stabilno"ci postawy p < 0,00 p = 0,32 p = 0,074

p < 0,00
test ryzyka upadku p < 0,00 p = 0,25 p = 0,08

Zdj(cie 4. Badanie sEMG mi(%nia po%ladkowego 
%redniego

Porównanie wyników, które uzyskali pacjenci z grup badanej 
i kontrolnej, wykaza$o, #e osoby z grupy badanej uzyska$y 
istotnie lepsze wyniki w porównaniu z wynikami grupy kon-
trolnej zarówno po 6 tygodniach, jak i 6 miesi%cach od operacji 
(tabela 6).

Tabela 6. Ocena parametrów równowagi i ryzyka upadku 
– porównanie grupy badanej i kontrolnej

Zmienna
Badanie 2

Grupa badana 
vs grupa kontrolna

Badanie 3
Grupa badana 

vs grupa kontrolna
test stabilno"ci postawy

p < 0,05 p < 0,05
test ryzyka upadku

OCENA AKTYWNO*CI MI)*NIA PO*LADKOWEGO 
*REDNIEGO

Do oceny aktywno"ci mi!"ni wykorzystywana jest przezskór na 
elektromiografi a powierzchniowa (sEMG – surface electro-
myography). sEMG to badanie funkcji mi!"nia w czasie rze czy-
wistym poprzez analiz! sygna$ów elektrycznych wytwarzanych 
przez ten mi!sie'. Badanie sEMG umo#liwia odpowied( na 
pytania:

z�Czy i kiedy mi(sie# jest aktywny?
z�Czy i kiedy mi(sie# jest bardziej/mniej aktywny?

Analiza wykaza$a istotn% popraw! funkcji mi!"nia po"ladko-
wego "redniego u osób z grupy badanej dla dwóch ko'czyn 
we wszystkich trzech badaniach. W grupie kontrolnej popraw! 
funkcji zaobserwowano po 6 miesi%cach od zabiegu (tabela 7).
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Tabela 7. Ocena stopnia zm(czenia mi(%nia 
po%ladkowego %redniego w zale*no%ci od czasu, jaki 
up"yn!" od zabiegu

Zmienna
Grupa badana Grupa kontrolna

B1 B2 B3 B1 B2 B3
sEMG dla mi!"nia 
po"ladkowego "redniego 
O [%]

p < 0,00

p = 0,39 p = 0,09

p < 0,00
sEMG dla mi!"nia 
po"ladkowego "redniego 
NO [%]

p = 0,64 p = 0,09

Analiza porównawcza wyników uzyskanych przez pacjentów 
z dwóch grup wykaza$a istotny wzrost tolerancji na zm!cze-
nie mi!"nia po"ladkowego "redniego dla ko'czyn operowanej 
i nieoperowanej w grupie badanej w porównaniu z wynikami 
grupy kontrolnej zarówno po up$ywie 6 tygodni, jak i 6 miesi!-
cy od interwencji (tabela 8).

Tabela 8. Tolerancja na zm(czenie – porównanie grupy 
badanej i kontrolnej

Zmienna
Badanie 2

Grupa badana 
vs grupa kontrolna

Badanie 3
Grupa badana 

vs grupa kontrolna
sEMG dla mi!"nia po"ladkowego 
"redniego O [%]

p < 0,05 p < 0,05
sEMG dla mi!"nia po"ladkowego 
"redniego NO [%]

OCENA SUBIEKTYWNA

W subiektywnej ocenie funkcjonalnej wykorzystano dwa na-
rz!dzia:

z�kwestionariusz WOMAC (The Western Ontario McMaster 
Universities Osteoarthritis Index), okre%laj!cy stopie# 
nasilenia dolegliwo%ci bólowych i sztywno%ci stawu oraz 
poziom trudno%ci podczas podejmowania codziennych 
aktywno%ci,

z�skal( VAS (Visual Analogue Scale), okre%laj!c! stopie# 
nasilenia dolegliwo%ci bólowych operowanego stawu 
biodrowego.

W odniesieniu do czasu, jaki up$yn%$ od zabiegu THR, analiza 
wykaza$a istotn% statystycznie popraw! funkcjonaln% w skali 
WOMAC oraz zmniejszenie dolegliwo"ci bólowych operowa-
nego stawu we wszystkich trzech badaniach u osób z gru-
py badanej. W grupie kontrolnej popraw! zaobserwowano 
w okresie 6 miesi!cy od zabiegu (tabela 9).

Tabela 9. Subiektywna funkcjonalna ocena stawu 
biodrowego – porównanie bada# 1 (B1), 2 (B2) i 3 (B3) 
w zale*no%ci od czasu, jaki min!" od zabiegu 

Zmienna
Grupa badana Grupa kontrolna

B1 B2 B3 B1 B2 B3
WOMAC

p < 0,00
p = 0,64 p = 0,09

p < 0,00VAS operowany staw 
biodrowy

p = 0,71 p = 0,21

Prównanie wyników, które uzyskali pacjenci z dwóch grup, 
wykaza$o istotn% statystycznie popraw! w subiektywnej 
ocenie funkcjonalnej u osób z grupy badanej w porównaniu 
z grup% kontroln% i w okresie wczesno- i pó(nopooperacyjnym 
(tabela 10).

Tabela 10. Porównanie wyników grupy badanej 
i kontrolnej w zakresie subiektywnej oceny funkcjonalnej 
stawu biodrowego 

Zmienna
Badanie 2

Grupa badana 
vs grupa kontrolna

Badanie 3
Grupa badana 

vs grupa kontrolna
WOMAC

p < 0,05 p < 0,05
VAS operowany staw biodrowy

Wnioski z przeprowadzonego badania

z�Autorski program usprawniania X jest skuteczn! form! 
+ zjoterapii pacjentów po zabiegu totalnej 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego zarówno 
w obiektywnej, jak i subiektywnej ocenie.

z�Chód pacjentów po THR, którzy odbyli rehabilitacj( X, 
jest bardziej zbli*ony do prawid"owego.
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z�Poprawa funkcji mi(%nia po%ladkowego %redniego.

z�Poprawa parametrów równowagi i zmniejszenie ryzyka 
upadku.

z�Zmniejszenie dolegliwo%ci bólowych i sztywno%ci 
operowanego stawu oraz poprawa jako%ci *ycia 
w subiektywnej ocenie pacjentów.

Podsumowanie

Podczas analizy przebiegu przyk$adowego badania oraz jego 
wyników powstaje pytanie: czy zastosowane w eksperymen-
cie pomiarowe narz!dzia s% doskona$e? Na pewno nie do ko'-
ca. Oczywi"cie obecnie to jedne z najbardziej obiektywnych 
form oceny funkcjonalnej narz%du ruchu. Niemniej na dok$ad-
no"& i wiarygodno"& przeprowadzanych bada' sk$ada si! wiele 

czynników, tj. metodyka badania, motywacja pacjenta, ilo"& 
osób i podzia$ zada' podczas realizacji projektu badawczego. 

Wnioski

Na podstawie analizy metod oceny funkcjonalnej narz%du 
ruchu na przyk$adzie przedstawionego wy#ej badania mo#e-
my stwierdzi&, i# obiektywizacja testów funkcjonalnych ma 
na celu:
z�potwierdzenie skuteczno%ci (lub jej braku) programu 

usprawniania dla pacjentów po zabiegu THR,
z�mo*liwo%) monitorowania procesu rehabilitacji,
z�mody+ kacj( technik terapeutycznych,
z�diagnostyk( dysfunkcji konkretnych struktur narz!du 

ruchu.
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Motywowanie pacjenta do leczenia to wspieranie go w pro-
cesie wprowadzania zmiany w jego #yciu. Obejmuje to m.in. 
podj!cie fizjoterapii czy zmiany w stylu #ycia (np. wprowadze-
nie odpowiedniej diety, podj!cie aktywno"ci fizycznej).

Wprowadzenie zmiany w #yciu pacjenta b!dzie zale#e& od 
dwóch czynników:

z�,rodowiskowych – stanowi! one zbiór mo*liwo%ci 
i ogranicze#, które nale*y wzi!) pod uwag(, np. charakter 
pracy zawodowej, któr! pacjent wykonuje, lub wsparcie 
ze strony rodziny. Czynniki te s! niekiedy niestabilne, 
co powoduje, *e z up"ywem czasu niektóre mog! si( 
zmienia) (np. mo*liwo%ci + nansowe).

z�Motywacyjnych – b(d! one w naturalny sposób 
wspiera"y lub utrudnia"y wprowadzenie zmiany. 
Motywacja b(dzie rosn!) wraz z otrzymywaniem 
konkretnych wskazówek i porad oraz wsparcia 
od rodziny, lekarza czy + zjoterapeuty. Mo*e ona by) 
wewn(trzna (pacjent widzi konkretn! korzy) dla siebie, 
wynikaj!c! z nowego zachowania, np. brak bólu, lepszy 
stan zdrowia, pozwalaj!cy opiekowa) si( dzie)mi) 
albo zewn(trzna (np. pacjent zg"osi" si( za namow! 
*ony). Co wa*ne, motywacja jest zmienna i pocz!tkowo 
mo*e by) wysoka, a z up"ywem czasu systematycznie 
male) b!d- odwrotnie.

Transteoretyczy model zmiany (TTM) wychodzi z za$o#enia, i# 
pomoc udzielana pacjentowi opiera si! na nadzorowaniu pro-
cesu zmian, który sk$ada si! z kilku faz: 

z�faza prekontemplacji,
z�faza kontemplacji,

z�faza przygotowania,
z�faza dzia"ania,
z�faza wzmocnienia,
z�faza zako#czenia.

Nadzorowanie opiera si! na indywidualnym stylu pomocy 
w zmianie, a motywowanie pacjenta ma na celu u$atwienie 
mu przej"cia do kolejnej fazy. Specjalista powinien kontrolo-
wa& czas przebiegu kolejnych faz, umiej!tnie balansuj%c mi!-
dzy unikaniem zb!dnych opó(nie' a pozwalaniem pacjentowi 
na zachowanie optymalnej dla niego dynamiki (nie za szybko, 
nie za wolno). Zadaniem specjalisty jest te# rozk$adanie zale-
ce' w czasie, tak aby poziom trudno"ci wprowadzanych zmian 
by$ uszeregowany od naj$atwiejszych po najtrudniejsze.

z�Faza prekontemplacji – stanowi etap przedwczesny, 
w którym pacjent nie ma jeszcze zamiaru wprowadzenia 
zmiany. Cz(sto nie ma nawet %wiadomo%ci, *e jest taka 
konieczno%).

z�Faza kontemplacji – obejmuje etap rozmy%lania nad 
zmian!. Dominuje w niej ambiwalencja uczu), która wi!*e 
si( z rozwa*aniem zysków i strat zwi!zanych z procesem 
wprowadzania zmiany i jej ewentualnymi efektami.

z�Faza przygotowania – pacjent zastanawia si( nad 
mo*liwymi trudno%ciami i szuka rozwi!za#, przygotowuje 
plan dzia"ania. Jest to etap podejmowania wst(pnych 
dzia"a# (np. zakup sprz(tu).

z�Faza dzia"ania – po okre%leniu celów, %rodków i planu 
dzia"ania pacjent przechodzi do podejmowania 
konkretnych zachowa#. Faza ta wi!*e si( 
z wyst(powaniem ryzyka nawrotu*.

Komunikacja jako narz(dzie do motywowania pacjenta 
do leczenia
dr n. o zdr. Tomasz Krasuski
Zak"ad Psychologii i Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   31 2020-06-14   23:06:22



32 Przegl!d Medyczny 2018-2019, nr 12-13

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

z�Faza wzmocnienia – zachowanie, które by"o przedmiotem 
wprowadzanej zmiany zaczyna si( automatyzowa). 
Celem tej fazy jest podtrzymywanie nowego zachowania, 
osi!gni(cie samodzielno%ci w jego realizowaniu (przy 
ci!g"ym ryzyku nawrotów).

z�Faza zako#czenia – ostatni z etapów wprowadzania 
zmiany wymaga ró*nego podej%cia w zale*no%ci 
od przedmiotu zmiany i powodów jej wprowadzania. 
Mo*e ona polega) na pe"nym zautomatyzowaniu si( 
nowego zachowania (np. wprowadzenie i utrzymanie 
nowej diety przez osob( z cukrzyc! czy wprowadzenie 
zmian optymalizacji w podejmowaniu zachowa#, 
które mog! obci!*a) kr(gos"up). W przypadku dora-nych 
zmian faza ta mo*e by) wyra*ona zako#czeniem 
+ zjoterapii. Niekiedy proces wprowadzania zmiany 
nie ma ko#ca (np. w chorobie alkoholowej).

Dialog motywuj!cy

Dialog motywuj%cy jest stylem prowadzenia rozmowy z pa-
cjentem opartym na wspó$pracy. Wzmacnia motywacj! do 
zmiany, jest skoncentrowany na konkretnym pacjencie. Jest 
zorientowany na cel, co oznacza, #e pacjent i specjalista okre-
"laj% na pocz%tku wspólne d%#enia.

W dialogu motywuj%cym zak$adamy, #e pacjentowi towa-
rzyszy ambiwalencja uczu&. Jest to naturalny stan, w którym 
prze#ywamy równocze"nie cz!sto przeciwne sobie emocje. 
W konsekwencji specjalista, który b!dzie naciska& na pacjenta, 
mo#e uruchamia& w nim opór, co przyniesie efekt odwrotny od 
oczekiwanego. 

Zasady dialogu motywacyjnego zak$adaj% wyra#anie empatii 
przez specjalist! oraz wspieranie u pacjenta poczucia spraw-
czo"ci – pozwalanie mu na samodzielno"& i pokazywanie, jak 
du#o od niego zale#y. Rozwijanie rozbie#no"ci polega na wy$a-
pywaniu sprzeczno"ci w j!zyku pacjenta i wskazywaniu na nie. 
Celem tego zabiegu jest wzmacnianie motywacji do zmiany. 

W omawianym stylu rozmowy wykorzystuje si! nast!puj%ce 
narz!dzia:

z�pytania otwarte,

z�dowarto%ciowywanie (np. chwalenie zaanga*owania, 
pierwszych sukcesów),

z�odzwierciedlenia (nazywanie emocji pacjenta, np. „Widz(, 
*e jest to dla pana trudne i frustruj!ce, kiedy pomimo 
stara# nie mo*e pan zrzuci) tylu kilogramów, ile pan 
zak"ada"”),

z�podsumowywanie. 

Kluczowe zasady prowadzenia dialogu motywuj!cego to:
1. Wyra*anie empatii, co obejmuje m.in. wspó"odczuwanie, 

zrozumienie znaczenia prze*y) pacjenta oraz ich 
interpretacj(.

2. Rozwijanie ambiwalencji, czyli poznanie przekona#, 
uczu), warto%ci pacjenta oraz znalezienie rozbie*no%ci 
mi(dzy warto%ciami a zachowaniem, które pacjent 
prezentuje. 

3. Wspieranie sprawczo%ci.

* Wyst!powanie nawrotów (np. powrót do starych nawyków) jest regu$%, 
nie wyj%tkiem. Mo#e pojawi& si! na ka#dym etapie i zazwyczaj wi%#e si! 
z cofni!ciem si! w procesie do fazy kontemplacji. Mo#e to skutkowa& za-
rzuceniem pomys$u na wprowadzenie zmiany lub wi%#e si! z ponownym 
podj!ciem si! tego zadania. Nawroty maj% ró#ne (ród$a: mog% wynika& 
ze spadku motywacji, braków w wiedzy, kosztów finansowych (ale te# 
np. emocjonalnych, czasowych). Niekiedy nawrót stanowi konsekwencj! 

z$ego planu, mo#e te# wynika& ze zmian w sytuacji #yciowej pacjenta 
(np. podj!cie nowej pracy, narodziny dziecka). Cz!sto nawroty trakto-
wane s% jako pora#ka, jednak mog% one stanowi& zasób w postaci nowej 
wiedzy i do"wiadcze'. Planuj%c proces wprowadzania zamiany, nale#y 
przygotowa& siebie i pacjenta na wyst%pienie nawrotów i zaproponowa& 
wykorzystanie ich jako narz!dzia do kontynuowania procesu. 
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Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedn# z najcz"stszych przyczyn niepe$nosprawno%ci w%ród osób starszych. Szacuje si", 
&e w Polsce z powodu choroby zwyrodnieniowej cierpi oko$o 2 milionów osób, z czego u oko$o 40% zmiany dotycz# stawu 
biodrowego. Uwzgl"dniaj#c zwi"kszaj#c# si" d$ugo%' &ycia osób starszych i wspó$wyst"powanie choroby zwyrodnieniowej 
stawów, mo&emy przypuszcza', &e w niedalekiej przysz$o%ci stanie si" ona jeszcze wi"kszym problemem, prowadz#cym do 
ograniczenia codziennych aktywno%ci i jako%ci &ycia. St#d tak istotne jest wdro&enie odpowiedniego post"powania, maj#cego 
na celu maksymalne opó)nienie negatywnych skutków choroby.

Przewodnim tematem XIII Sympozjum Naukowego w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji by$y zagadnienia dotycz#ce 
„Kluczowych elementów post"powania w skoordynowanej opiece rehabilitacyjnej w chorobie zwyrodnieniowej stawu 
biodrowego”. Zaprezentowane referaty potwierdzaj#, i& leczenie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego jest procesem 
z$o&onym, wieloetapowym, którego sukces w du&ej mierze uzale&niony jest od rzetelnej wspó$pracy pomi"dzy poszczególnymi 
ogniwami zespo$u medycznego. 

Pierwszym etapem leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego powinna by' rehabilitacja, która nawet je%li nie 
przyniesie zadowalaj#cych efektów, stanowi doskona$e przygotowanie pacjenta do zabiegu alloplastyki stawu. Zwi"kszenie 
zakresu ruchu w stawie, poprawa si$y mi"%niowej – to podstawowe za$o&enia fizjoterapii pacjentów z artroz# stawu. 
Podstawowe jej za$o&enia i cele u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawie kolanowym przedstawi$ 
prof. dr hab. n. med. Miros$aw Jab$o!ski.

Jednym z objawów w chorobie zwyrodnieniowej jest ból o pod$o&u zapalnym. Jakie leki s# najskuteczniejsze na poszczególnych 
etapach choroby? Jak nale&ycie wdro&y' farmakoterapi" i dozowa' odpowiednie dawki leków? – to nadal temat bardzo 
kontrowersyjny. W niezmiernie przyst"pny i jasny sposób temat farmakoterapii w procesie leczenia zaawansowanej choroby 
zwyrodnieniowej przedstawi$a prof. dr hab. n. med. Ma$gorzata Malec.

Niew#tpliwie, jak potwierdza literatura, najskuteczniejsz# metod# leczenia zaawansowanej artrozy stawu jest zabieg 
endoprotezoplastyki. Nie bez powodu wi"c ta procedura chirurgiczna zosta$a nazwana operacj# stulecia, a przez WHO 
okre%lona „cudem medycyny”. Dr Dariusz Danis i dr n. med. Leszek Jung w swoim referacie przedstawili nowe kierunki 
w alloplastyce stawu biodrowego.

Pomimo wysokiej skuteczno%ci zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego cz"%' pacjentów nadal zg$asza wyst"powanie 
ró&nego rodzaju dysfunkcji operowanego stawu. W tym przypadku odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja mo&e mie' 
istotny wp$yw na zwi"kszenie efektywno%ci zabiegu. Wdro&enie 'wicze! usprawniaj#cych na etapie szpitalnym, a nast"pnie 
kontynuacja rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym lub w oddziale stacjonarnym lub dziennym, z odpowiednio dobranymi 
procedurami fizjoterapeutycznymi – stanowi# podstaw" poprawy jako%ci &ycia chorych. Zespó$ Oddzia$u Stacjonarnego CKR 

Podsumowanie
prof. dr hab. n. med. Jaros"aw Deszczy#ski
Wiceprezes Zarz!du ds. Leczniczo-Rehabilitacyjnych 
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna
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Konstancin-Jeziorna, w sk$adzie prof. dr hab. n. med. Jaros$aw Deszczy!ski, dr n. o zdr. Magda Stolarczyk i mgr Igor Jarzemski 
zaprezentowali referat na temat najbardziej aktualnych na %wiecie kierunków i wytycznych w usprawnianiu pacjentów po 
zabiegu alloplastyki. Kontynuacj# tematu by$a praca na temat funkcjonalnej diagnostyki stawu biodrowego zarówno przed 
zabiegiem wszczepienia endoprotezy, jak i po nim. Zastosowanie specjalistycznej aparatury pomiarowo-terapeutycznej do 
funkcjonalnej oceny stawu biodrowego jest nie tylko obiektywnym narz"dziem diagnostycznym, lecz umo&liwia równie& 
monitorowanie procesu rehabilitacji i jej post"pów oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w programie usprawniania 
zarówno przed zabiegiem THR, jak i po nim.

Bardzo istotna jest komunikacja pomi"dzy pacjentem a zespo$em medycznym. Pozytywne nastawienie chorego do terapii jest 
jednym z elementów warunkuj#cych skuteczno%' leczenia. Wed$ug niemieckiego przemys$owca i wyk$adowcy w dziedzinie 
zarz#dzania H. M. Boettingera medycyna, jak ka&da inna dziedzina sztuki, wymaga trzech sk$adników: wizji artysty, 
znajomo%ci rzemios$a i skutecznego komunikowania si". Ten niezmiernie wa&ny temat poruszy$ w swojej prezentacji 
dr n. o zdr. Tomasz Krasuski w referacie pt. „Komunikacja jako narz"dzie do motywowania pacjenta do leczenia (w pracy 
lekarza i fizjoterapeuty)”.

Zagadnienia przedstawione na XIII Sympozjum Naukowym w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Konstancin-Jeziorna to 
aktualny i rzetelny zbiór informacji na temat koordynowanej opieki rehabilitacyjnej w chorobie zwyrodnieniowej stawu 
biodrowego. O%rodek stale d#&y do wdra&ania nowych i udoskonalania ju& istniej#cych procedur, maj#cych na celu zwi"kszenie 
skuteczno%ci leczenia zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów. Jako jeden z wiod#cych o%rodków rehabilitacyjnych 
jeste%my pe$ni nadziei, i& wiedza zdobywana na naszych spotkaniach naukowych prze$o&y si" na jeszcze wi"ksz# popraw" 
jako%ci &ycia osób przed zabiegiem endoprotezoplastyki stawu biodrowego i po nim.

Niniejszym pragn" podzi"kowa' prelegentom i wszystkim uczestnikom spotkania oraz Polskiemu Towarzystwu Rehabilitacji 
i Pracodawcom RP za obj"cie patronatu nad sympozjum, a tak&e patronom medialnym oraz sponsorom.

Wszystkie wyst#pienia z XIII Sympozjum Naukowego CKR mo&na zobaczy' na naszym kanale na YouTube.

Jaros$aw Deszczy!ski

przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   34 2020-06-18   10:33:49



INNOWACYJNA 
EGZOREHABILITACJA

 (22) 703 00 00 
    www.ckr.pl

EGZOSZKIELET
 ORTOPEDIA

POBYTY

przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   35 2020-06-14   23:06:24



36 Przegl!d Medyczny 2018-2019, nr 12-13

tytu"
podtytu"
Oddzia"

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   36 2020-06-14   23:06:24



przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   37 2020-06-14   23:06:26



38 Przegl!d Medyczny 2018-2019, nr 12-13

tytu"
podtytu"
Oddzia"

Centrum Kompleksowej Rehabilitacji

przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   38 2020-06-14   23:06:27



REHABILITACJA
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
ODNOWA BIOLOGICZNA I REKREACJA
OPERACJE ORTOPEDYCZNE
I KR!GOS"UPA

E

ACJA

(22) 703 00 00 www.ckr.pl

Notatki

przeglad medyczny 2015 po rewizji.indd   40 2016-03-26   18:02:31
przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   39 2020-06-14   23:06:29



przeglad medyczny 2018-19_blok__popr.indd   40 2020-06-14   23:19:36




