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Wady postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

a zaburzenia integracji sensorycznej 

1. Wstęp 

1.1. Postawa ciała 

Na postawę ciała wpływ mają uwarunkowania wrodzone i nabyte. Wg Domagalskiej 

„przyjmowanie i utrzymywanie postawy ciała jest zadaniem ruchowym, sterowanym 

w sposób ciągły, realizowanym zgodnie ze zdeterminowanym genetycznie i wypraco-

wanym w trakcie rozwoju osobniczego oraz stale przystosowanym do aktualnych 

warunków wewnętrznych (procesami ewolucyjne i inwolucyjne) oraz środowiska 

zewnętrznego (adaptacja) indywidualnym programem posturalnym, realizowanym na 

bazie prawidłowo ukształtowanego i sprawnie funkcjonującego układu kostno-stawo-

wego i mięśniowego”. 

Postawa jest jednym z wyznaczników prawidłowego rozwoju i stanowi prognostyk 

do oceny dalszego potencjału statycznego i dynamicznego dzieci i młodzieży. Wielu 

badaczy próbowało podjąć się określenia, czym jest prawidłowa postawa. Jednoznaczne 

określenie ram prawidłowej postawy sprawia wiele trudności. Prawidłowa postawa 

według Nowotnego powinna posiadać następujące cechy: 

 zapewnienie równowagi i stabilności ciała; 

 umożliwienie dogodnej pozycji wyjściowej dla różnych ruchów; 

 zapewnienie dużej wydolności statyczno-dynamicznej; 

 zapewnienie ekonomii wydatku energetycznego; 

 zapewnienie niezaburzonego działanie narządów wewnętrznych; 

 spełnienie wymogów estetycznych i psychologicznych.  

Utrzymanie właściwej postawy ciała i zachowanie orientacji w przestrzeni jest 

współzależne od zdolności do prawidłowego przetwarzania informacji pochodzącej 

z trzech wiodących w tym aspekcie zmysłów: 

 zmysł propriocepcji (nazywany również zmysłem kinestetycznym), który odpo-

wiada za informacje o położeniu części ciała w przestrzeni. Proprioceptory 

                                                                   
1 l.zynda@yahoo.pl,, Centrum Terapeutyczne Stamina, Kilińskiego 6, 44-100 Gliwice 
2 kusto.barbara@gmail.com, Centrum Terapeutyczne Stamina, Kilińskiego 6, 44-100 Gliwice 
3 grzyb-agata@wp.pl, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach  
4 los72@autograf.pl, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
5 aczaplinska90@gmail.com, studium doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
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ulokowane głównie w mięśniach i ścięgnach dostarczają informację o napięciu 

mięśniowym; 

 zmysł przedsionkowy informujący o zmianie pozycji głowy i ruchu w przyspie-

szeniu liniowym i kątowym; 

 zmysł wzroku – dostarczający informacji wizualnej na temat położenia ciała. 

Zgodnie z koncepcją neurorozwojową proces kształtowania się postawy ciała jest 

ściśle powiązany z napięciem posturalnym i jego jakością. Jednym z czynników jest 

regulacja ośrodkowego układu nerwowego. Istotny wpływ na jej poziom ma mecha-

nizm odruchu postawy, nazywany również mechanizmem antygrawitacyjnym. Właści-

wie działający mechanizm antygrawitacyjny jest wynikiem kilku silnie powiązanych 

ze sobą składowych: napięcia posturalnego, właściwego unerwienie przeciwstawne 

(reciprokalne) oraz odpowiednie wzorce posturalne i motoryczne [1÷6].  

1.2. Wada postawy 

Za wadę postawy uznaje się odstępstwo od powszechnie uznanych cech prawidło-

wej postawy, która jest odpowiednia dla danego przedziału wiekowego, kategorii płci 

oraz typu budowy. Kasperczyk dzieli ja na proste i złożone. W przypadku prostych 

mówi się o błędach postawy, z kolei zmianami złożonymi nazywa się defekty i niepra-

widłowości narządu ruchu. Wśród nich są deformacje klatki piersiowej, kończyn 

dolnych, skoliozy i inne. Oprócz wad postawy warto zwrócić uwagę na tzw. postawę 

wadliwą, nazywaną również postawą nieprawidłową lub patofizjologiczną. Jako postawę 

wadliwą określa się wszelkie nieprawidłowości w pozycji stojącej, które wpływają na 

ogólnie przyjętą postawę ciała. Objawiają się one jako niewielkie i z reguły odwra-

calne zmiany czynnościowe w ustawieniu poszczególnych części ciała. Ich charakter 

ma związek z nieprawidłową odpowiedzią organizmu na czynnik grawitacyjny. Posta-

wa patofizjologiczna w badaniu podmiotowym często może dawać podobne oznaki co 

poważne zmiany strukturalne np. skoliozy, dlatego ważnym elementem jest wykonanie 

rzetelnego badania i możliwie dokładnej diagnostyki [2÷5]. 

2. Zaburzenia integracji sensorycznej 

Twórcą teorii integracji sensorycznej była amerykańska terapeutka zajęciowa 

i psycholog Anna Jean Ayres (1920-1988). Swoją metodę rozwijała w oparciu o bogate 

doświadczenia kliniczne oraz literaturę z dziedziny psychologii uczenia się, psychologii 

rozwojowej oraz neurobiologii. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych dwudziestego 

wieku na Uniwersytecie Południowej Kalifornii stworzyła hipotezy i podstawy teore-

tyczne wskazujące na związek pomiędzy funkcjami psychoneurologicznymi na zacho-

wanie, stopień pobudzenia i proces uczenia się dziecka. Rezultaty studiów osiągnięte 

przez Ayres wykazują na istnienie weryfikowalnych testowo czynników, które są 

obserwowane u dzieci, wśród których obecne są zaburzenia percepcyjno-motoryczne lub 

zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Zgromadzone w ten sposób informacje 

posłużyły do zobrazowania dysfunkcji zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwo-

wym wskazujących na nieprawidłową integrację informacji sensorycznych z jednego lub 
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kilku systemów czuciowych. Opisane dysfunkcje mają wpływ na tak zwane produkty 

końcowe integracji sensorycznej, między innymi: tonus mięśniowy, zachowanie postury 

ciała, naukę pisania i czytania, zachowanie, emocje i funkcje poznawcze. W związku 

z powyższym można przyjąć, że integracja sensoryczna jest funkcją, czynnością ośrod-

kowego układu nerwowego. Informacja sensoryczna dociera do ośrodkowego układu 

nerwowego poprzez siedem układów zmysłów. Należą do nich: dotyk – czucie powierz-

chowne, czucie głębokie; propriocepcja/kinestezja – czucie głębokie, czucie ruchu; 

równowaga; wzrok; powonienie; słuch; smak [7, 8]. 

Prawidłowy wielowymiarowy proces integracji sensorycznej jest możliwy dzięki 

stałemu przepływowi informacji zmysłowej pochodzącej ze środowiska zewnętrznego 

oraz wewnętrznego (własne ciało). Zebrane w ten sposób informacje, uzupełnione 

o wcześniejsze doświadczenia tworzą reakcję adaptacyjną. Ten skomplikowany proces 

neurobiologiczny u w większości osób zachodzi automatycznie i bez przerwy. 

W przypadku gdy pojawiają się trudności w przetwarzaniu, a następnie wykształceniu się 

odpowiedniej reakcji adaptacyjnej, mówi się o zaburzeniach integracji sensorycznej, 

kiedyś ang. Sensory Integration Disfunction lub obecnie Sensory Processing Disorder 

(SPD). 

Do odpowiedniej reakcji na informacje płynące z tych zmysłów niezbędna jest 

prawidłowa ich interpretacja. Skutkiem tego procesu jest pojawienie się reakcji 

adaptacyjnej, czyli celowego działania skierowanego na osiągnięcie danego celu 

będącego odpowiedzią na dostarczone informacje sensoryczne i motoryczne. 

„Terapia na podstawie schematu integracji sensorycznej nie skupia się na nauce 

konkretnych umiejętności. Dziecko uczy się, w jaki sposób uporządkować mózg, żeby 

lepiej funkcjonował, co ułatwi mu naukę czytania, pisania i wielu innych rzeczy”. 

Autorka metody w oparciu o zdobytą wiedzę przedstawiła właściwości funkcjo-

nowania procesów przetwarzania sensorycznego.  

Poniżej omówiono pięć głównych elementów składowych koncepcji.  

1. Reakcja adaptacyjna jest uważana za efekt końcowy procesów integracji senso-

rycznej. 

2. Neuroplastyczność – zdolność do możliwej zmiany z obszarze danej struktury 

lub neurologicznej funkcji w odpowiedzi na doświadczenie. 

3. Heterarchiczna budowa Ośrodkowego Układu Nerwowego: koncepcja opisuje 

działanie mózgu jako całości, która pracuje w sposób równoległy i połączony ze 

sobą. 

4. Sekwencja rozwojowa – procesy integracji sensorycznej objawiają się podczas 

spiralnego procesu. Każda reakcja adaptacyjna zostawia po sobie ślad w układzie 

nerwowym i tym samym kładzie podwaliny bardziej skomplikowanym reakcjom 

w przyszłości. Elementarne mechanizmy takie jak równowaga czy tonus mięśnio-

wy są możliwe dzięki przetworzenia informacji z układów przedsionkowych 

i proprioceptywnych. Z kolei do opanowania bardziej skomplikowanych sche-

matów jak np. koordynacji wzrokowo-ruchowej niezbędne jest zebranie infor-

macji ze wszystkich głównych układów sensorycznych oraz opanowania funkcji 

poznawczych i motorycznych. 
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5. Wewnętrzny pęd (ang. inner drive) – u każdego dziecka występuje wewnętrzny, 

silny pęd ku rozwijaniu integracji sensorycznej. Dziecko eksploruje dostępne 

otoczenie, poszukując możliwości do rozwoju, podejmuje kolejne próby tak, by 

odnieść końcowy sukces – opanowanie nowej zdolności [7÷10]. 

3. Cel i założenia pracy 

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie odpowiedzi na pytanie: wada 

postawy – przyczyna czy skutek zaburzeń integracji sensorycznej? Zawarte w pracy 

informacje mają na celu przybliżenie złożoności problemu występowania wad postawy 

w powiązaniu z występowaniem zaburzeń integracji sensorycznej. Podjęto próbę 

odnalezienia i zidentyfikowania nieprawidłowości z zakresu integracji sensorycznej 

i powiązania ich z zaburzeniami postawy. W tym celu wykorzystano elementy testów 

SIPT i obserwacje kliniczna oraz ocenę punktową wad postawy według Kasperczyka 

zidentyfikować i ocenić obecne wady postawy [3, 11].  

4. Materiał i metoda 

4.1. Charakterystyka materiału 

Grupę badaną stanowiło 30 dzieci usprawnianych w 3 specjalistycznych gabinetach 

terapeutycznych w Gliwicach i Rudzie Śląskiej. Zgoda na badanie w gabinecie była 

udzielona pisemnie przez kierowników placówek. Rodzice badanych dzieci podpisali 

pisemną zgodę na wzięcie udziału w badaniu. Dzieci uczestniczyły w terapii Integracji 

Sensorycznej ze skierowaniem od psychologa, wychowawcy lub lekarza z podejrzeniem 

zaburzeń integracji sensorycznej. 

Do badania wybrano dzieci zakwalifikowane i uczestniczące regularnie w zajęciach 

integracji sensorycznej minimum 1 raz w tygodniu od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Grupa 

składała się z 25 chłopców i 5 dziewczynek.  

Dzieci były w wieku od 6 lat i 5 miesięcy do 10 lat i 11 miesięcy. Średnia wieku 

badanych wyniosła 8 lat i 5 miesięcy.  

4.2. Metodyka badania 

Jako narzędzia badawcze wykorzystano metodę punktową według Kasperczyka. 

Podtest #3 Równowaga w staniu i chodzeniu (elementy od 1 do 10) z baterii testów 

SIPT (Sensory Integration and Praxis Test). Elementy Obserwacji Klinicznej według 

Ayres, próby: zgięcie antygrawitacyjne, wyprost antygrawitacyjny, test wyprostu rąk 

Schildere’a. 

Do oceny według Kasperczyka wykorzystano pion, miarkę centymetrową oraz 

lustro. Do podtestu SIPT wykorzystano kwestionariusz z walizki baterii testowej oraz 

stoper.  

Do elementów Obserwacji Klinicznej według Ayres wykorzystano materac Thera 

Band 1,5x100x190cm oraz arkusz Obserwacji Klinicznej. Testy zostały wykonane 
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w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach do terapii integracji senso-

rycznej [3, 8, 11÷13]. 

Badania przeprowadzono w następującej kolejności: 

1. ocena punktowa według Kasperczyka; 

2. równowaga w staniu i chodzeniu; 

3. test wyprostu rąk Schildere’a; 

4. zgięcie antygrawitacyjne; 

5. wyprost antygrawitacyjny. 

5. Wyniki  

Tabela 1. Ogólna suma punktów w ocenie według Kasperczyka 

Średnia SD min max 
Dolny 

kwartyl 
Mediana 

Górny 

kwartyl 

8.6 3.0 3.0 15.0 7.0 8.0 9.0 

Źródło: opracowanie własne  

Tabela 2. Wady postawy u badanych dzieci obserwowane w poszczególnych elementach 

Lp. Element ciała Udział 

procentowy 

1. Nieprawidłowe ustawienie głowy 80 % 

2. Nieprawidłowe ustawienie barków 83,3% 

3 Nieprawidłowe ustawienie łopatek 93,3% 

4. Nieprawidłowe ustawienie i kształt klatki piersiowej 90% 

5. Nieprawidłowe ustawienie brzucha 83,3% 

6 Nieprawidłowe ukształtowanie kifozy piersiowej 60% 

7. Nieprawidłowe ukształtowanie lordozy lędźwiowej 70% 

8 Obecność skoliozy 16,7% 

9. Nieprawidłowe ustawienie kolan 70% 

10. Nieprawidłowe wysklepienie stopy 60% 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Opracowanie wyników testu Schildere’a 

Elementy testu Schildere’a 

  

Średnia 

 

SD 

Czas ≥20s (oczy zamknięte) 
0 1.33 0.58 

1 2.30 0.72 

Prawidłowa kontrola posturalna 
0 1.89 0.57 

1 2.73 0.79 

Ręce pozostają w tym samym miejscu i są 

prostopadłe do wyrostków barkowych  

(tolerancja +/- 5 cm) 

0 2.04 0.65 

1 2.62 0.92 

Dysocjacja ruchu głowy 

(ruch rąk <30⁰) 

0 1.70 0.82 

1 2.45 0.60 

Źródło: opracowanie własne  

Tabela 4. Poziom ogólnego wyniku zgięcia antygrawitacyjnego ze względu na jego elementy 

Elementy zgięcia antygrawitacyjnego  Średnia SD 

Wynik w normie rozwojowej 
0 1.48 0.65 

1 2.60 1.14 

Równoczesne podniesienie nóg, tułowia i głowy 
0 1.18 0.75 

1 1.95 0.78 

Głowa pozostaje uniesiona,  

pięty nie dotykają podłoża 

0 1.82 1.25 

1 0.91 0.46 

Brak męczliwości, drgań mięśniowych 
0 1.44 0.65 

1 2.80 0.84 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 5. Różnice w poziomie ogólnego wyniku wyprostu antygrawitacyjnego ze względu na jego elementy  

Elementy zgięcia antygrawitacyjnego 

 

Średnia SD 

Wynik w normie rozwojowej 
0 1.44 0.70 

1 3.67 0.58 

Równoczesne podniesienie nóg, tułowia i głowy 
0 1.00 0.63 

1 2.05 0.91 

Głowa pozostaje uniesiona, pięty nie dotykają podłoża 
0 1.00 0.71 

1 1.95 0.92 

Brak męczliwości, drgań mięśniowych 
0 1.35 0.71 

1 2.71 0.95 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 6. Ogólny wynik próby równowaga w staniu i chodzeniu ze względu na płeć 

Płeć Średnia SD 

chłopiec 49.5 15.5 

dziewczynka 56.8 14.8 

Źródło: opracowanie własne 

6. Dyskusja  

Wczesny okres szkoły podstawowej jest bardzo istotnym okresem w rozwoju 
dziecka. Wady postawy w tym okresie są najczęściej indywidualną cechą, na którą 
wpływ ma wiele czynników Różnorodność czynników może wpływać na nieprawidłowe 
kształtowanie się nawyku postawy [1÷4, 8]. 

Przegląd wyników pozwolił zauważyć, że w badanej grupie dzieci wady postawy 
występują w wysokiej częstotliwości z umiarkowanym i średnim stopniem nasilenia. 
Średnia ocena punktowa oceny według Kasperczyka wyniosła 8.6 punktów.  

W teście wyprostu rąk według Schildere’a średnia wyników wyniosła 2,2 punktu na 
4 możliwe (im więcej tym lepiej). Test służył do identyfikacji zaburzeń przetwarzania 
w obrębie układu przedsionkowego oraz ocenie kontroli posturalnej. W wynikach 
dzieci u których dysocjacja ruchów głowy była oceniona na 0 zaobserwowano słabą 
kontrolę posturalną i słabszy ogólny wynik próby. Jedynie 11 z 30 badanych dzieci 
zachowało odpowiednią kontrolę posturalną (37%) [13]. 

W próbie zgięcia antygrawitacyjnego średni wynik dziewczynek wyniósł 1,8, 
a chłopców 1,64 na 4 możliwe punkty (im więcej tym lepiej). Próba badała zdolność 
propriocepcji, stabilizacji centralnej i przeciwstawienie się sile grawitacji. Wynik 
próby świadczy u zaburzeniach z zakresu propriocepcji, stabilizacji centralnej oraz 
słabej integracji informacji przedsionkowej [6, 8].  

W próbie wyprostu antygrawitacyjnego dziewczynki osiągnęły średnio 1,68 na 
4 możliwe punkty, chłopcy 1,6 na 4 punkty. Próba badała przeciwstawienie się sile 
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grawitacji, integrację informacji ze zmysłu przedsionkowego, stabilizację centralną 
oraz propriocepcję. Wynik próby świadczy o zaburzeniach z zakresu integracji 
informacji ze zmysłu przedsionkowego oraz stabilizacji centralnej [6, 8, 11]. W próbie 
równowagi w staniu i chodzeniu zdecydowana większość dzieci nie osiągnęła 
zadowalających wyników. Żadne z dzieci nie otrzymało maksymalnej liczby punktów 
(zgodnie z normami 9 letnie dziecko powinno wykonać bezbłędnie wszystkie 
elementy). Wynik próby świadczy o słabej zdolności integracji informacji ze zmysłów: 
propriocepcji, przedsionkowego, dotykowego, wzrokowego oraz w efekcie słabej 
kontroli posturalnej, która może się przekładać na występowanie wad postawy [1÷4, 6, 
8, 11, 14]. 

7. Wnioski  

Podsumowując, wyniki uzyskane w niniejszym opracowaniu w świetle innych 
badań wyniki wskazują że: 

1. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej wykazują tendencje do występo-
wania wad postawy  

2. Niskie wyniki w testach wyprostu antygrawitacyjnego, zgięcia antygrawi-
tacyjnego, wyprostu rąk według Schildere’a oraz równowagi w staniu i cho-
dzeniu mogą mieć wpływ na pojawienie się wad postawy. 
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Wady postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym a zaburzenia integracji 

sensomotorycznej 

Wstęp 
Integracja sensomotoryczna ma bardzo duży wpływ na rozwój psychomotoryczny człowieka. 

Cel 

Celem opracowania jest znalezienie zależności pomiędzy wystąpieniem wady postawy, a zaburzeniami 

integracji sensorycznej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Przedstawiona praca jest próbą odpowiedzi na 
pytania: 

Czy u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej wady postawy pojawiają się częściej niż 

u rówieśników bez takich zaburzeń? 

Czy wada postawy jest przyczyną czy skutkiem zaburzeń integracji sensorycznej? 
Materiał i metody 

Grupę badaną stanowiło 30 dzieci w wieku 6 do 11 lat, u których poprzez elementy testów SIPT oraz 

obserwację kliniczną zidentyfikowano nieprawidłowości z zakresu integracji sensorycznej. Do oceny 

postawy użyto ocenę punktową postawy według Kasperczyka. Wszyscy badani objęci byli terapią SI 
(integracji sensomotorycznej). Zebrane dane poddano analizie statystycznej. 

Wnioski 

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają większe tendencje do rozwijania wad postawy niż ich 

rówieśnicy bez takich zaburzeń. 
Zaburzenia integracji sensorycznej i wynikające z tego wady postawy są częściej udziałem chłopców. 

Wpływ na pojawienie się wad postawy ma integracja informacji ze zmysłu przedsionkowego, 

proprioceptywnego i dotykowego.  

Słowa kluczowe: zaburzenia SI, wada postawy, metoda Kasperczyka  

Postural defects in early school children and sensory integration disorders  

Intorduction 
Sensory integration has a very significant influence on the human psychomotor development. 

Goal 

The aim of the study is to find the relationship between postural defects and sensory integration disorders 

in early school children. The presented work is an attempt to answer the questions: 
Does the postural defects in children with sensory integration disorders appear more often than peers 

without such disorders? 

Does the postural defect is a cause or effect of sensory integration disorders? 

Material and methods 
 The study group consisted of 30 children aged from 6 to 11 years old, who had identified sensory 

integration disorders through Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) and Ayres clinical observation.  

 Postural assessment according to Kasperczyk was used to evaluate the posture. All subjects were covered 

by SI therapy (sensory integration). The collected data were analyzed statistically. 
Conclusions 

Children with sensory integration disorders tend to develop postural defects rather than their peers without 

such disorders.  

Sensory integration disorders and the resulting posture defects are more common among boys. 
Postural defects are influenced by integrating information from vestibular, proprioceptive and tactile 

senses. 

Keywords: sensory integration disorders, postural defect, Kasperczyk’s method 
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Innowacyjne metody rehabilitacji afazji 

1. Wstęp 

Termin afazja odnosi się do spowodowanego przez uszkodzenie mózgu upośle-
dzenia odbioru symbolicznych treści językowych, operowania nimi lub ich ekspresji 
(nadawania) [1]. Wystąpienie afazji w znacznym stopniu wpływa na jakość życia oraz 
wszystkie możliwości samodzielnej partycypacji w życiu prywatnym, zawodowym 
i społecznym, zarówno w odniesieniu do samego pacjenta, jak i członków jego rodziny 
[2]. Ogólnie przyjmuje się, że w przypadku afazji poudarowej poprawa funkcji języ-
kowych następuje w pierwszych tygodniach po wystąpieniu udaru [3]. Istnieją jednak 
liczne doniesienia wskazujące na uzyskanie poprawy funkcji językowych wśród 
pacjentów z afazją chroniczną [4, 5]. Uznaje się powszechnie, że terapia chorychz 
afazją jest procedurą kompleksową [6], a szczególny nacisk powinien zostać położony 
na poprawę samodzielności chorego w wykonywaniu czynności życia codziennego [7]. 
Jednocześnie konkretny wybór metod terapii opiera się na szczegółowej ocenie 
zaburzeń językowych [8].  

Celem niniejszego opracowania jest próbą określenia najnowszych trendów 
w leczeniu pacjentów z poudarową afazją. Praca ma charakter przeglądowy. Na pod-
stawie aktualnej literatury przedmiotu, zawartej w naukowych bazach danych, przed-
stawiono syntetyczny przegląd najważniejszych koncepcji badawczych oraz podejść 
terapeutycznych stosowanych w ostatnich latach w praktyce klinicznej. Większość 
z nich stanowi próbę wykorzystania osiągnięć rewolucji cyfrowej w rehabilitacji 
zaburzeń mowy.  

Zaprezentowana analiza nie obejmuje wszystkich metod stosowanych obecnie 
w leczeniu zaburzeń mowy. Omówiono jednaknajbardziej interesującei innowacyjne 
podejścia badawcze ostatnich lat. Tego rodzaju ujęcie nakreśli z jednej strony obecny 
stan badań w rozpatrywanej tutaj dziedzinie, z drugiej pozwoli wszystkim zaintereso-
wanym (terapeutom, rodzinom pacjentów itd.) uzyskaćcenne informacje na temat 
aktualnych kierunków rozwoju terapii afazji na świecie, a także praktycznych możli-
wości ich zastosowania w codziennej pracy z pacjentem poudarowym.  
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2. Metody terapii afazji  

2.1. Bezpośrednie metody terapii afazji  

Klasyczna terapia zaburzeń językowych obejmuje regularne sesje z logopedą. 

Po przeprowadzeniu diagnozy afazji wyznaczane są konkretne cele terapeutyczne. 

Następnie rehabilitacja zdiagnozowanych zaburzeń językowych jest prowadzona 

z zastosowaniem różnorodnych strategii i metod terapeutycznych (np. strategie stymu-

lacji, kompensacji, rekonstrukcji, omijania trudności i udziału w sytuacjach społecznych) 

[9]. Możliwe jest również wdrożenie specyficznych niejęzykowych programów tera-

peutycznych, takich jak terapia rysunkiem, terapia sztuką, terapia intonacyjno-muzyczna, 

czy terapia wzrokowo-gestowa [10]. Innym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym 

w praktyce klinicznej, jest terapia grupowa. Obie metody mają charakter bezpośredni, 

w związku z czym wymagają osobistego spotkania z terapeutą. Dla wielu pacjentów 

z afazją może to stanowić przeszkodę. Problemem jest bowiem często konieczność 

dojazdu do kliniki oraz wysokie koszty [11, 12]. Tym bardziej, iż skuteczna terapia 

afazja wymaga znacznej intensywności [13]. Kwestionuje się bowiem efektywność 

terapii o częstotliwości poniżej 3 godzin tygodniowo [14].  

2.2. Intensywność terapii w afazji  

W metaanalizie obejmującej 10 badań w zakresie terapii afazji Bhogal i wsp. 

wykazali, że poprawa funkcji językowych pacjentów nastąpiła wyłącznie w grupach, 

w których pacjenci wykonywali ćwiczenia z intensywnością 7,8 godzin tygodniowo 

przez okres 5-12 tygodni. W przypadku pacjentów objętych terapią o średniej 

intensywności 2,4 godziny w tygodniu przez okres 20-26 tygodni nie odnotowano 

natomiast statystycznie istotnych efektów terapii. W związku z tym przyjmuje się 

w literaturze pogląd, iż intensywna terapia afazji w krótkim okresie jest bardziej 

skuteczna niż mniej intensywna terapia prowadzona przez dłuższy czas” [15]. Bauer 

i in. zalecają terapię interwałową z fazami intensywnymi, które codziennie powinny 

obejmować co najmniej jedną godzinę zegarową przez co najmniej 6-8 miesięcy [16]. 

Jednakże ani w przypadku tradycyjnej terapii indywidualnej (realizowanej zwykle 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo), ani też terapii grupowej, nie można zwykle 

zapewnić wymaganej intensywności działań rehabilitacyjnych. W związku z tym 

podjęto próby połączenia bezpośredniej terapii grupowej z wymaganym, intensywnym 

treningiem umiejętności komunikacyjnych. Jednym z efektów tych działań było 

dostosowanie metody wymuszania ruchu przez ograniczanie (ang. Constraint-Induced 

Movement Therapy, CIMT) do potrzeb rehabilitacji logopedycznej.  

2.3. Metoda wymuszania ruchu przez ograniczanie (CIMT)  

Metoda usprawnienia ruchowego pacjentów po udarze mózgu, stosowana w latach 

90-tych przez Tauba, została zaadaptowana do potrzeb terapii afazji [17, 18]. W ramach 

terapii grupowej (z udziałem 2-3 pacjentów), realizowanej przez 10 kolejnych dni, 

chorzy z afazją komunikująsię werbalnie, unikając przy tym pozajęzykowych strategii 
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kompensacyjnych. Często wykorzystuje się przy tym karty do gry opracowane przez 

Pulvermüllera [19]. E. Rupp zauważa jednak, że terapia grupowa może być stosowana 

tylko w przypadku pacjentów, którzy dysponują możliwością korzystania z terapii 

logopedycznej w miejscu zamieszkania [20].  

Tymczasem dostęp pacjentów z afazją do bezpośredniej terapii mowy jest zwykle 

ograniczony [21]. Jednocześnie przyjmuje się, że również po wielu latach od zachoro-

wania chorzy z rozpoznaną afazją posiadają umiejętność przyswajania umiejętności 

językowych, w związku z czym terapia powinna być kontynuowana również w dłuż-

szym horyzoncie czasowym [22], także w przypadku pacjentów z afazją chroniczną [23]. 

Możliwość zastosowania z jednej strony intensywnej, z drugiej natomiast długotrwałej 

rehabilitacji zaburzeń mowy, oferują komputerowe narzędzia wspierania rehabilitacji 

afazji. 

2.4. Komputerowe metody wspierania rehabilitacji afazji  

Pojawienie się technologii informacyjnych skłoniło terapeutów zaburzeń mowydo 

poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy nowe urządzenia mogą okazać się pomocne 

w rehabilitacji pacjentów z poudarową afazją. W pierwszych doniesieniach (1970) na 

temat zastosowania technologii cyfrowych w leczeniu osób z zaburzeniami języko-

wymi wspomina sięo „uczących maszynach” [24]. Programy komputerowe wzbudzały 

od samego początku duże zainteresowanie wśród grup samopomocy i rodzin pacjen-

tów [25] i były uznawane za dojrzałą metodę terapii [26]. Gwałtowny rozwój naj-

nowszych technologii, który dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, 

wpłynął również na ewolucję form i obszarów zastosowania urządzeń komputerowych 

w rehabilitacji zaburzeń mowy.  

2.5. Koncepcje zastosowania technologii informacyjnych w leczeniu afazji 

W oparciu o Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności 

i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health) 

W. Mieke E. van de Sandt-Koenderman [27] wyróżniają trzy koncepcje zastosowania 

technologii informacyjnych w rehabilitacji afazji. 

2.5.1. Podejście ukierunkowane na terapię zaburzeń językowych 

Pierwszy oraz najbardziej powszechny obszar zastosowania technologii cyfrowych 

w terapii zaburzeń mowy obejmuje programy komputerowe, których koncepcja została 

opracowana jeszczew latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. Oferują one możliwość 

stosowania różnorodnych funkcji, takich jak tworzenie zdań, znajdowanie słów, czytanie, 

czy pisanie. Podstawową funkcją tego rodzaju narzędzi jest zatem niwelowanie lub 

likwidowanie stwierdzonych deficytów językowych, będących konsekwencją udaru.  

Narzędzia te znajdują w dalszym ciągu szerokie zastosowanie w praktyce 

terapeutycznej. Wśród najbardziej popularnych programów tego typu na świecie należy 

wymienić Step By Step (W. Brytania), Lingua Grafica (Stany Zjednoczone), czy 

Neuroling (Niemcy). Z licznych doniesień wynika, że programy ukierunkowane na 
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terapię zaburzeń językowych uznaje się za pomocne w zapewnieniu intensywnej, 

niezależnej terapii językowej [28].  

AfaSystem i Multimedialna Rehabilitacja Afazji 

Programy, których podstawową funkcją jest leczenie zdiagnozowanych zaburzeń 

językowych, są również dostępne na rynku polskim. Są to: AfaSystem oraz Multi-

medialna Rehabilitacja Afazji. Program AfaSystem został opracowany w Instytucie 

Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Narzędzie składa się z 27 modułów w ramach 

4 funkcji językowych (rozumienie komunikatów, ekspresja, czytanie, pisanie). Program 

Multimedialna Rehabilitacja Afazji obejmuje natomiast 11 zakładek z ćwiczeniami dla 

pacjentów (m.in. wybieranie nazwy, zautomatyzowane ciągi słowne, powtarzanie 

nazw czynności itd.). Poniżej przedstawiono najważniejsze cechy oraz porównanie obu 

narzędzi. 

Tabela 1. Porównanie wybranych aspektów polskich, komputerowych programów do rehabilitacji mowy 

 Afasystem 
Multimedialna 

Rehabilitacja Afazji 

Liczba typów 

ćwiczeń 
28 11 

Szata graficzna Zdjęcia i rysunki 
Zdjęcia i rysunki i filmy 

ilustrujące czynności 

Feedback dla pacjenta 
Informacja o przeniesieniu na wyższy 

poziom trudności rozwiązywanych zadań 
Brak 

Feedback dla terapeuty Tak, pełna statystyka Tak, pełna statystyka 

Inne 
Szczegółowa instrukcja obsługi 

i poradnik on-line, nakładka dotykowa 

Możliwość nagrywania 

głosu 

Koszt dla pacjenta 30 PLN miesięcznie* 50 PLN miesięcznie* 

Koszt dla terapeuty (na 

własność) 
1999 PLN – 5449 PLN* 2000 PLN* 

Źródło: Opracowanie własne 

*ceny aktualne w maju 2017 r. 

2.5.2. Podejście funkcjonalne  

Podejście funkcjonalne obejmuje techniki ukierunkowane na poprawę komunikacji 
werbalneji niewerbalnej pacjentów. Centralną rolę odgrywa komunikacja wspo-
magająca i alternatywna (AAC) [29]. Rozwój technologii komunikacyjnych otworzył 
szereg możliwości dla pacjentów z afazją. W szczególności najnowsze osiągnięcia 
technologiczne umożliwiły wyświetlanie spersonalizowanych i obejmujących szeroki 
kontekst obrazów na dynamicznych ekranach urządzeń AAC, tabletach oraz urzą-
dzeniach mobilnych [30]. Najnowsze rozwiązania obejmują aplikacje na smartfon, czy 
palmtop (np. Touchspeak) [31] spersonalizowane książki komunikacyjne, protezy 
mowy (np. Mówik) itd. 

 W wielu przypadkach zastosowanie technologii cyfrowych w odniesieniu do 
pacjentów o znacznym stopniu niepełnosprawności umożliwiło po raz pierwszy 
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systematyczną wymianę informacji pomiędzy chorym a otoczeniem. Komunikacja 
wspomagająca i alternatywna, w ramach której wykorzystuje się najnowsze rozwią-
zania technologiczne, przyczynia się zatem nie tylko do poprawy funkcjonowania 
pacjenta w elementarnych sytuacjach życia codziennego, lecz również wpływa 
w znacznym stopniu na przebieg i sukces procesu całościowej rehabilitacji chorych 
(niezbędna współpraca pacjenta z lekarzem, fizjoterapeutą itd.). Należy zatem zauwa-
żyć, że cel i zakres zastosowania konkretnych narzędzi w ramach podejścia funkcjo-
nalnego są zdeterminowane stopniem niepełnosprawności pacjentów. Głównym celem 
rehabilitacji jest w tym przypadku umożliwienie elementarnej komunikacji z pacjen-
tem niemówiącym. 

Zastosowanie najnowszych technologii w szerszym aspekcie obejmuje natomiast 
trzecia omawiana tutaj koncepcja, tj. podejście, którego podstawowym celem jest 
zapewnienie chorym niezbędnej partycypacji w życiu społecznym.  

2.5.3. Partycypacja społeczna  

W ramach trzeciego podejścia podkreśla się znaczenie, jakie ma udział chorych 
z afazją w życiu społecznym. Nowe technologie pełnią w tym przypadku funkcję 
łącznika osób chorychz pozostałą częścią społeczeństwa. Najnowsze badania nad 
wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych w terapii pacjentów z afazją w ramach roz-
patrywanego tu paradygmatu dotyczą umiejętności posługiwania się przez pacjentów 
z afazją technologiami informacyjnymi. Typowe przykłady to m.in. analiza czynników 
ułatwiających i utrudniających chorym korzystaniez Internetu [32], projekty dotyczące 
używania przez pacjentów książek elektronicznych [33], czy też analiza wpływu kursu 
komputerowego na umiejętności obsługi komputera przez osoby z afazją [34]. Celem 
rehabilitacji jest w tym przypadku nie tyle odpowiednio ukierunkowane leczenie zabu-
rzeń językowych, co raczej umożliwienie pacjentom efektywnej wymiany informacji 
za pomocą wielu dostępnych kanałów komunikacyjnych. Obecnie przyjmuje się, że 
aspekty związane z zapewnieniem pacjentom odpowiedniego poziomu aktywności 
oraz partycypacji w życiu społecznym stanowią jeden z najważniejszych celów 
rehabilitacji [35]. Zastosowanie w procesie rehabilitacji urządzeń cyfrowych (komputer, 
tablet, smartfon) nie tylko umożliwia pacjentom aktywne włączenie się w życie 
społeczne, lecz również zapobiega ich izolacji i alienacji. Nie są to jednak jedyne 
zalety włączenia najnowszych technologii do terapii pacjentów z trudnościami 
komunikacyjnymi.  

3. Korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii 

w rehabilitacji afazji 

Niezależnie od wyboru jednej z trzech przedstawionych powyżej koncepcji, 

uwzględnienie nowoczesnych technologii w terapii afazji przynosi chorym szereg 

różnego rodzaju korzyści. Terapia z zastosowaniem programów komputerowych 

wpływa nie tylko na poprawę funkcji językowych, ale również pomaga osiągnąć 

pacjentom większą niezależność i elastyczność [36, 37], ogranicza konieczność 

dojazdów, zapewnia możliwość uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej, 

a także zwiększa ich motywacji do ćwiczeń [38, 39].  
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3.1. Pożądane cechy komputerowych narzędzi wspierania rehabilitacji 

afazji 

Warunkiem uzyskania satysfakcji z obcowania z najnowszymi technologiami jest 

jednak również dostosowanie narzędzi komputerowych do indywidualnych potrzeb 

pacjentów. Z ankiet przeprowadzonych z udziałem pacjentów i terapeutów wynika, że 

modelowe programy do rehabilitacji afazji powinny posiadać następujące cechy: 

dostępność (niska cena, łatwa instalacja), odpowiednia szata graficzna (przejrzysty 

interfejs, duże przyciski), możliwość personalizacji, rzetelnie opracowany wsad mery-

toryczny, interaktywność, polisensoryka (pobudzenie podczas terapii jak największej 

liczby zmysłów pacjentów), elementy społecznościowe (połączenie z forum/serwisem 

internetowym) [40]. Wskazuje się również np. na potrzebę zastosowania ekranów 

dotykowych [41]. 

4. Podsumowanie 

Rehabilitacja pacjentów z poudarową afazją wymaga intensywnej i długotrwałej 

terapii. Tradycyjne metody leczenia nie zawsze spełniają oba wymogi. Często 

przeszkodę stanowią wysokie koszty oraz ograniczenia fizyczne pacjentów. Rozwój 

technologii informacyjnych przyczynił się do zdefiniowania nowych sposobów 

przywracania chorym zdolności komunikacyjnych, niezbędnych do funkcjonowania 

w życiu prywatnym i społecznym. Obecnie komputerowe metody rehabilitacji afazji 

uznaje się za cenne uzupełnienie tradycyjnej terapii [42].  

Niniejsze opracowanie odnosi się do wybranych aspektów zastosowania najnow-

szych technologii w praktyce logopedycznej. Wskazano najważniejsze podejścia 

badawcze oraz możliwości zastosowania technologii cyfrowych w leczeniu pacjentów 

z afazją. Jest to jednak obraz zmienny i dynamiczny. Nieograniczony rozwój techno-

logiczny skutkuje powstaniem coraz to nowszychi bardziej obiecujących koncepcji 

usprawniania pacjentów z zaburzeniami mowy. Warto obserwować najnowsze zjawiska 

w tym obszarze.  

Należy jednak zawsze pamiętać, że proces skutecznej terapii poudarowych zaburzeń 

mowy powinien obejmować wszystkie możliwe metody leczenia, natomiast ostatecznym 

celem zastosowania technologii informacyjnych w terapii jest poprawa jakości życia 

pacjentów [43]. 
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Innowacyjne metody rehabilitacji afazji 

Skuteczna rehabilitacja pacjentów z poudarową afazją wymaga stałej i intensywnej terapii. Leczenie 

zaburzeń mowy powinno być kontynuowane również po zakończeniu hospitalizacji, jednak w praktyce 

regularne spotkania z logopedą nie zawsze są możliwe. Często przeszkodę stanowią wysokie koszty lub 

stan zdrowia pacjenta.  
Rozwój technologii informacyjnych przyczynił się do zdefiniowania nowatorskich sposobów leczenia 

afazji. Jednym z nich jest zastosowanie komputerów w terapii zaburzeń mowy. Obecnie uznaje się, że 

terapia z wykorzystaniem narzędzi komputerowych może stanowić wartościowe uzupełnienie tradycyjnych 

metod rehabilitacji poudarowej afazji. Programy komputerowe są powszechnie stosowane zarówno 
w warunkach domowych, jak i w praktyce ambulatoryjnej.  

W opracowaniu przedstawiono genezę, główne założenia oraz kierunki rozwoju komputerowych metod 

wspierania terapii afazji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Zaprezentowano najważniejsze funkcje 

oraz sposób działania programów dostępnych w Polsce i za granicą. Wskazano również najbardziej istotne 
obszary zastosowania tego rodzaju narzędzi, a także kryteria, które powinna spełniać terapia. Przytoczono 

także wyniki najnowszych badań dotyczących efektywności tego rodzaju terapii w rehabilitacji pacjentów 

z rozpoznaną afazją.  

Słowa kluczowe: afazja, komputer, terapia logopedyczna 

Innovative methods in aphasia therapy 

Effective rehabilitation of patients with post-stroke aphasia requires regular and intensive therapy. 
Treatment of speech disorders should continue as well after hospitalization, but in practice regular 

meetings with speech therapists are not always possible. Often, the hurdle is a high cost or a patient's state 

of health. 

The development of information technology has contributed to defining innovative ways of treating 
aphasia. One of them is the use of computers for the treatment of speech disorders. It is now recognized 

that computer-based therapy can be a valuable supplement to traditional aphasia rehabilitation methods. 

Computer programs are widely used both in home and in outpatient practice. 

The paper presents the genesis, main assumptions and directions of development of computerized methods 
of supporting aphasia therapy over the last decades. The most important functions and methods 

of operation of programs available in Poland and abroad are presented. The most important areas 

of application of such tools are also indicated, as well as the criteria that should be met. Finally, the results 

of the latest research on the effectiveness of this type of therapy in the rehabilitation of patients diagnosed 
with aphasia have been cited. 

Keywords: aphasia, computer, speech therapy 
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Nieoperacyjne metody leczenia  

rozwojowej dysplazji stawu biodrowego  

u dzieci w okresie noworodkowym i niemowlęcym  

– przegląd aktualnych doniesień 

1. Wstęp 

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego jest terminem używanym do opisania 

spektrum zaburzeń strukturalnych, które obejmują rozwijający się staw biodrowy, 

począwszy od niewielkiej dysplazji stawu biodrowego do nieredukowalnego prze-

mieszczenia głowy kości udowej z niestabilnością stawu biodrowego [1]. Wczesna 

diagnoza i leczenie ma decydujące znaczenie dla zapewnienia jak najlepszego efektu 

czynnościowego i zależy od wieku rozpoznania oraz stopnia zaawansowania choroby 

[1, 2]. W leczeniu dysplazji stawu biodrowego u noworodków stosuje się różnego 

rodzaju ortezy. Do najbardziej rozpowszechnionych należą m.in. szelki Pavlika, szyna 

zgięciowa Tübingena, szyna odwodząca. Obecnie leczeniem z wyboru są szelki 

Pavlika, które służą do uzyskania optymalnego ustawienia kończyn dolnych w pozycji 

gwarantującej stabilizację stawu biodrowego [3]. 

Praca stanowi przegląd aktualnej literatury na temat nieoperacyjnych metod 

leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u dzieci w okresie noworodkowym 

i niemowlęcym. 

Celem przeglądu jest systematyczna analiza, interpretacja i podsumowanie 

wyników badań dotyczących nieoperacyjnych metod leczenia rozwojowej dysplazji 

stawu biodrowego u dzieci w okresie noworodkowym i niemowlęcym. 

2. 2. Aktualne doniesienia na temat nieoperacyjnych metod leczenia 

rozwojowej dysplazji stawu biodrowego 

Ӧmeroglu i wsp. [4] w latach 2012-2014 przeprowadzili leczenie 153 dzieci 

(<6 miesiąca życia; 125 dziewczynek, 28 chłopców; 215 stawów biodrowych; 

prawo/lewostronna dysplazja stawów biodrowych = 35/56, 62 obustronne dysplazje 

stawów biodrowych) z rozwojową dysplazją stawu biodrowego za pomocą szelek 

Pavlika.  

Kryterium wyłączenia z badania obejmowało pacjentów, u których: 

 zdiagnozowano dysplazję stawu biodrowego jako wynik współwystępujących 

zaburzeń nerwowo – mięśniowych, zespołów i wad wrodzonych; 
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 stwierdzono przebieg wcześniejszego leczenia za pomocą ortezy w innych 

ośrodkach; 

 leczenie nie zostało ukończone w czasie pisania opracowania; 

 stosowano różne metody leczenia. 

Dwadzieścia troje dzieci (15%) z rozwojową dysplazją stawu biodrowego 

(34 stawy biodrowe [16%]) zostały wyłączonych z badania w wyniku odmowy 

leczenia za pomocą szelek Pavlika przez rodziców lub w wyniku braku regularnych 

obserwacji po rozpoczęciu leczenia lub pominięcia badania kontrolnego. 

Do badania zakwalifikowano 130 dzieci (106 dziewczynek, 24 chłopców; 181 sta-

wów biodrowych; 79 pacjentów z prawo/lewostronną dysplazją stawu biodrowego 

= 28/51, 51 badanych z obustronną dysplazją). Średni wiek pacjentów w dniu 

rozpoznania i rozpoczęcia ukończonego leczenia wynosił 108 dni. Średni okres leczenia 

wynosił 59 dni. Średni początkowy kąt α wszystkich stawów biodrowych wynosił 51˚. 

Czynniki ryzyka, które mogą być związane z wystąpieniem dysplazji (wywiad 

rodzinny w 1, 2 i 3 pokoleniu krewnych, położenie miednicy w trzecim trymestrze, 

ułożenie wewnątrzmaciczne, ciąża mnoga, deformacje stóp, kręcz szyi, pierwsze 

dziecko płci żeńskiej, małowodzie i zawijanie w powijaki po urodzeniu) były począt-

kowo rejestrowane u wszystkich dzieci. Badanie diagnostyczne i następne badania 

stawów biodrowych wykonano przy użyciu aparatury ultrasonograficznej z zastoso-

waniem metody Grafa (Tabela 1.). Leczenie za pomocą szelek Pavlika rozpoczęto 

w przypadku oceny wady jako typ > IIa Grafa, a następnie przerwano natychmiast 

iuznano za skuteczne, gdy wada osiągnęła typ I Grafa. Stawy biodrowe typ IIa, IIb i IIc 

sklasyfikowano jako niestabilne. Przerwy w kontrolnychbadaniach ultrasonogra-

ficznych wynosiły 3-4 tygodnie, a badania wykonywano gdy szelki nie były noszone. 

Leczenie za pomocą szelek Pavlika uznano za nieskuteczne, jeśli w badaniu ultrasono-

graficznym stawy biodrowe oceniono początkowo jako typ D Grafa, III lub jeśli typ IV 

nie rozwinął się w lepszy ultrasonograficznie typ stawu biodrowego każdy z osobna 

w czasie 3-4 tygodni. Przerwę w badaniu i rodzaj leczenia zmieniono (głównie 

zamknięta/otwarta redukcja w znieczuleniu ogólnym, rzadko sztywna orteza odwo-

dząca) lub gdy początkowo oceniony staw biodrowy jako typ IIa, IIb albo IIc nie 

rozwinął się w lepszy ultrasonograficznie typ stawu biodrowego w ciągu 8 tygodni, 

a potem nastąpiło przejście do innej metody leczenia, najchętniej do sztywnej ortezy 

odwodzącej. W przypadkach obustronnej dysplazji stawu biodrowego, jeśli leczenie 

jednego stawu biodrowego nie powiodło się to leczenie za pomocą szelek Pavlika było 

uważane za nieudane. W 6 przypadkach obustronnej dysplazji, leczenie z wyko-

rzystaniem szelek Pavlika nie powiodło się w 1 stawie biodrowym (u wszystkich, ale 

1 staw biodrowy był stabilny) i w przeciwległym stawie biodrowym. W pozostałych 

13 przypadkach obustronnej dysplazji stawu biodrowego, leczenie za pomocą szelek 

Pavlika nie powiodło się w obu stawach biodrowych. Zaobserwowano obustronnie 

stabilne stawy biodrowe u 7 pacjentów, obustronnie niestabilne stawy biodrowe 

u 3 pacjentów i 1 niestabilny/stabilny staw biodrowy u 3 badanych. Natychmiastowe 

zaprzestanie leczenia z wykorzystaniem szelek Pavlika w wyniku porażenia nerwu 

udowego uznano również za niepowodzenie leczenia. U 2 pacjentów wystąpiło 
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porażenie nerwu udowego, u których zaobserwowano powrót funkcji nerwu udowego 

w ciągu 4 tygodni po natychmiastowym przerwaniu leczenia. Leczenie za pomocą 

szelek Pavlika przyniosło pozytywne rezultaty u 92 (71%) pacjentów (130 z 181 

stawów biodrowych [72%]). Wszyscy pacjenci zostali zaproszeni na badanie radio-

logiczne w wieku 1 roku, a następnie co najmniej raz w roku. W celu oceny współ-

zależności pomiędzy wskaźnikiem skuteczności leczenia za pomocą szelek Pavlika, 

a zmiennymi dotyczącymi pacjentów, porównano dane pacjentów, u których leczenie 

okazało się skutecznie i nie powiodło się. W celu oceny współzależności miedzy 

wskaźnikiem skuteczności leczenia szelkami Pavlika, a stopniem dysplazji stawu 

biodrowego, w tym typ Grafa, porównano dane dotyczące stawu biodrowego, 

w których leczenie zakończyło się pomyślnie lub nie powiodło się. Wiek pacjenta był 

jedyną zmienną wpływającą na wskaźnik skuteczności leczenia. Młodsi pacjenci 

częściej osiągali powodzenie w leczeniu za pomocą szelek Pavlika. Średni wiek dzieci, 

u których leczenie za pomocą szelek Pavlika okazało się skuteczne wynosił97 dni i był 

niższy niż wiek tych pacjentów, u których leczenie nie powiodło się (135 dni). 

Najwyższy wskaźnik skuteczności leczenia uzyskano u dzieci w wieku poniżej 3 

miesięcy (37 z 40 pacjentów [93%]), a najniższy u niemowląt powyżej 5 miesięcy (9 

z 24 badanych [37%]). Wykazano, że wartość progowa wieku związana ze 

zwiększonym ryzykiem niepowodzenia leczenia wyniosła > 4 miesięcy życia. Wyższy 

początkowy kąt α (53˚) zaobserwowano w stawach biodrowych, w których leczenie 

zakończyło się powodzeniem, niż u których leczenie nie powiodło się (47˚). Wartość 

początkowa kąta α związana ze zwiększonym ryzykiem niepowodzenia leczenia 

wyniosła < 46˚. Zwichnięte stawy biodrowe (typ III i IVGrafa) miały najniższy 

wskaźnik skuteczności leczenia (odpowiednio 5 z 19 [26%] i 2 z 4 [50%]), podczas 

gdy stawy biodrowe (typ IIa Grafa) – najwyższy (27 z 29 [93%]). Wśród 18 początkowo 

niestabilnych stawów biodrowych, w których kolejne leczenie za pomocą szelek 

Pavlika zakończyło się niepowodzeniem (nie uwzględniono 3 niestabilnych stawów 

biodrowych z współistniejącym porażeniem nerwu udowego), głowa kości udowej nie 

mogła zostać zredukowana do panewki stawu biodrowego w 14 stawach biodrowych 

(typ D: 4, typ III:9, typ IV:1). Głowa kości udowej została zredukowana, ale niedobór 

dachu kostnego panewki stawu biodrowego nie wykazał żadnej poprawy w ciągu 8 

tygodni po przemieszczeniu głowy kości udowej; następnie zastosowano sztywną 

ortezę odwodzącą w 4 stawach biodrowych (typ D: 1, typ III:2, typ IV:1). Leczenie za 

pomocą szelek Pavlika jest mniej skuteczne u dzieci w wieku powyżej 4 miesięcy, 

w chwili gdy szelki zastosowano po raz pierwszy, jak również w stawach biodrowych 

całkowicie podwichniętych i z ciężkim niedoborem panewki dachów kostnych. 
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Tabela 1. System klasyfikacji ultrasonograficznej stawu biodrowego według Grafa 

Typ stawu biodrowego według Grafa 

Typ I 

Dojrzałe/ prawidłowe stawy biodrowe 

Typ IIa+ 

Fizjologicznie niedojrzałe stawy biodrowe (stosownie do wieku) 

Typ IIa – 

Fizjologicznie niedojrzałe stawy biodrowe (deficyt dojrzewania) 

Typ IIb 

Opóźnienie kostnienia 

Typ IIc 

Krytyczne stawy biodrowe 

Typ D 

Zdecentrowane stawy biodrowe 

Typ III 

Podwichnięte stawy biodrowe 

Typ IV 

Zwichnięte stawy biodrowe 

Źródło: H. Omeroglu, N. Kose, A. Akceylan. Success of Pavlik Harness Treatment Decreases in Patients > 

4 Months and in Ultrasonographically Dislocated Hips in Developmental Dysplasia of the Hip., Clin. Orthop. 

Relat. Res., 474 (2016), s. 1146-1152 

Atalar i wsp. [5] w latach 2007-2013 przeprowadzili badanie retrospektywne 

u 49 pacjentów (45 dziewczynek, 4 chłopców, 60 stawów biodrowych), u których 

rozpoznano rozwojową dysplazję stawu biodrowego. Dla zdiagnozowania wszystkich 

pacjentów przeprowadzono badanie ultrasonograficzne stawów biodrowych wykonane 

metodą Grafa. Zdjęcia zostały ocenione według klasyfikacji Grafa. Stawy biodrowe typu 

I Grafa zostały ocenione jako prawidłowe, a typy: IIb, IIc, D, III i IV zostały sklasy-

fikowane jako rozwojowa dysplazja stawu biodrowego. W zależności od stabilności, 

stawy biodrowe były sklasyfikowane jako stabilne, przemieszczone przy odruchu 

Barlowa, redukowalne (przemieszczona głowa kości udowej, ale redukowalna przy 

odruchu Ortolaniego) lub nieredukowalne. Niemowlęta, u których stawy biodrowe 

oceniono jako typ > IIb leczono za pomocą ortezy. To kryterium leczenia przy użyciu 

szyny Tübingena dotyczyło również 7 badanych niemowląt, które były wcześniej 

leczone za pomocą szelek Pavlika, ale u których stawy biodrowe były nadal 

sklasyfikowane jako typ > IIb Grafa zanim ich leczenie zmieniono na szynę Tübingena. 

Podczas leczenia z wykorzystaniem szyny Tübingena, zgięcie stawu biodrowego 
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wynosiło początkowo ok. 110˚ i stopniowo uległo zmniejszeniu do 70˚ w miarę postępu 

leczenia. Odwodzenie stawu biodrowego za pomocą poziomego paska o regulowanej 

długości zostało ustawione w taki sposób, aby każdy staw biodrowy mógł być biernie 

odwodzony w odległości 10˚-15˚ poza pozycję utrzymywaną przez szynę. W stawach 

biodrowych sklasyfikowanych jako typ IIb Grafa zdjęcie szyny było dozwolone przez 

1 godzinę na dobę. Opiekunowie zostali poproszeni o policzenie koralików wzdłuż 

pasów szyny, aby następnie umieścić je na niemowlęciu w takiej samej pozycji jak 

poprzednio. Podczas 3-4 tygodni leczenia oceniono dojrzałość stawu biodrowego za 

pomocą badania ultrasonograficznego. Jeśli nie nastąpiła poprawa w rozwoju panewki, 

leczenie przerwano. U pacjentów, u których szyna Tübingena spowodowała rozwój 

panewki, leczenie trwało do momentu wykazania dojrzałości panewki, a kolejne 

badania ultrasonograficzne i kliniczne przeprowadzono w odstępach 2-4 tygodni. 

Podczas każdej wizyty oceniano funkcje mięśnia czworogłowego ze względu na 

możliwe ryzyko porażenia nerwu udowego, co zostało zgłoszone w związku z leczeniem 

za pomocą szelek Pavlika. Jeśli ocena ultrasonograficzna nie była możliwa z powodu 

postępującego rozwoju kostnego stawu biodrowego, przeprowadzano obserwację 

radiologiczną w odstępach 2-miesięcznych. Początkowy okres stosowania szyny 

nastąpił po okresie zaprzestania karmienia piersią w niepełnym wymiarze godzin. 

Schemat odstawiania od piersi polegał zasadniczo na usunięciu szelek przez  

2-4 godziny dziennie przez 2 tygodnie, następnie przez 4-6 godzin dziennie przez 

2 tygodnie, kolejno przez 6-10 godzin dziennie przez 4 tygodnie, a potem 

w końcowym okresie zakładanie ich tylko w nocy. W czasie obserwacji wykonano 

radiografy u każdego pacjenta w celu wykrycia resztkowej dysplazji stawu biodrowego 

mierzonej wskaźnikiem panewkowym zgodnie z kryteriami Tönnisa lub objawów 

martwicy naczyń krwionośnych. Skuteczność leczenia została zdefiniowana jako 

rozwój dojrzałych stawów biodrowych (typ I Grafa w badaniu ultrasonograficznym 

bez wyraźnej dysplazji panewki stawu biodrowego widocznej na najnowszym obrazie 

rentgenowskim). Średnia wieku w chwili rozpoczęcia leczenia wynosiła 18 tygodni. 

Średni czas leczenia (nie włączając późniejszego okresu zaprzestania karmienia 

piersią) za pomocą szyny Tübingena wynosił 8 tygodni. Średnia czasu trwania okresu 

zaprzestania karmienia piersią wyniosła 8 tygodni. Średni całkowity czas leczenia (od 

początkowego zastosowania szyny do końca karmienia piersią) wynosił 17 tygodni. 

Średni czas obserwacji wynosił 13,5 miesiąca. Żaden z pacjentów nie przerwał udziału 

w badaniu. Leczenie było skuteczne u 56 z 60 stawów biodrowych (93,3%). Spośród 

56 stawów biodrowych leczonych skutecznie u pacjentów, dysplazja panewki była 

obecna na początku obserwacji, ale później wyeliminowana u 4 badanych. Efektywnie 

leczone stawy biodrowe nie różniły się od nieskutecznie leczonych stawów 

biodrowych pod względem wieku w chwili rozpoczęcia leczenia, wyniku początkowej 

stabilności stawu biodrowego lub liczby zaangażowanych stawów biodrowych. 

Z 4 stawów biodrowych, w których leczenie zakończyło się niepowodzeniem redukcja 

nie mogła zostać osiągniętaw 1 stawie biodrowym, a dysplazję panewki wykryto 

w pozostałych 3 stawach biodrowych. U 3 pacjentów dysplazja panewki była lekka 

zgodnie z klasyfikacją opisaną przez Tönnisa. U pacjentów, u których nie udało się 
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osiągnąć redukcji, obustronna dysplazja była obecna podczas wstępnej oceny, przy 

czym lewy staw biodrowy oceniono jako typ IIc Grafa, a prawy sklasyfikowano jako 

typ III Grafa. W ciągu 4 tygodni leczenia lewy staw biodrowy osiągnął dojrzałość (typ 

I Grafa), ale prawy staw biodrowy nie wykazał poprawy. W znieczuleniu ogólnym 

zastosowano zamkniętą redukcję w prawym stawie biodrowym i założono opatrunek 

gipsowy. W dalszym badaniu oba stawy biodrowe wykazały prawidłowy rozwój. 

Leczenie za pomocą szelek Pavlika zastosowano u 7 pacjentów. W 2 z tych przypadków 

leczenie zostało przerwane przez opiekunów i pacjenci zostali przewiezieni do ośrodka. 

U 5 pacjentów szelki Pavlika były wcześniej stosowane, ale z nieudanymi rezultatami. 

U żadnego z pacjentów nie stwierdzono martwicy naczyń krwionośnych, dysfunkcji 

nerwu udowego ani zmian skórnych związanych ze stosowaniem szyny Tübingena. 

Podobnie jak szelki Pavlika, szyna Tübingena umożliwia odwodzenie pozwalając na 

ruch w stawie biodrowym, ale ze względu na swoją nietypową konstrukcję zapewnia 

korzyści w zapobieganiu przywodzenia stawu biodrowego pozostawiając nieogra-

niczone stawy kolanowe i skokowe. 

Van de Sande i wsp. [6] w latach 1995-2008 przeprowadzili leczenie dysplazji 

stawu biodrowego z przemieszczonym lub podwichniętym stawem biodrowym 

u 109 pacjentów (118 stawów biodrowych). Kryterium wykluczenia z badania 

obejmowało niemowlęta poniżej 5 miesięcy w chwili rozpoczęcia leczenia, teratolo-

giczne przypadki rozwojowej dysplazji stawu biodrowego i pacjentów leczonych 

głównie poza szpitalem. Do badania zakwalifikowano 31 pacjentów (31 stawów 

biodrowych, 28 dziewczynek, prawo/lewostronna dysplazja stawu biodrowego = 4/27) 

z późno rozpoznanym zwichnięciem stawu biodrowego leczonych za pomocą szelek 

Pavlika. Średni wiek w chwili rozpoczęcia leczenia wynosił 27 tygodni. Średni okres 

obserwacji wynosił 4,2 lata. Czternaścioro dzieci nie wykazało żadnych czynników 

ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego (45%). U 19 dzieci bliscy członkowie 

rodziny mieli rozpoznaną dysplazję. Badania kliniczne w okresie 2-4 tygodni po 

urodzeniu nie były dostępne u większości tych dzieci. Dane kliniczne były dostępne 

tylko u 9 pacjentów podczas pierwszego badania klinicznego w ciągu 2-3 tygodni. 

Spośród tych pacjentów tylko 3 osoby miały ograniczone odwodzenie. Żaden staw 

biodrowy nie był opisany jako zwichnięty lub niestabilny. Wszystkie stawy biodrowe 

zostały przedstawione wraz z czynnikami ryzyka, a zatem były badane i diagnozowane 

przy użyciu radiografu po 5 miesiącach. Badanie kliniczne przeprowadzono podczas 

pierwszej wizyty w szpitalu w okresie 21-57 tygodni. U 5 dzieci badanie stawu 

biodrowego zostało opisane jako normalne, 8 pacjentów wykazało tylko ograniczone 

odwodzenie, 10 badanych – ograniczone odwodzenie i dodatni objaw Galeazziego, 

a kolejne 4 osoby zostały opisane jako ograniczone w odwodzeniu z pozytywnym 

objawem Barlowa. Choć opisano je jako niewiarygodne, po 3 miesiącach zaobserwo-

wano dodatnie odruchy Ortolaniego i Barlowa w 5 stawach biodrowych. Na począt-

kowych obrazach w projekcji przednio-tylnej 19 zwichnięć stawu biodrowego (61%) 

zostało sklasyfikowanych według skali Tönnisa jako typ II,10 jako typ III (32%) i 7% 

i 2 jako jako typ IV (7%) (Tabela 2.). U wszystkich dzieci wykonano również badanie 

rentgenowskie w obu stawach biodrowych w chwili postawienia diagnozy: 23 stawy 
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biodrowe nie były umieszczone centralnie w zasięgu rzeczywistej panewki, ze stawami 

biodrowymi zgiętymi i odwiedzionymi i opisanymi jako przemieszczone, 8 było 

przedstawionych jako podwichnięte ponieważ głowa kości udowej był umieszczona 

centralnie, ale nie znajdowała się w zasięgu rzeczywistej panewki. Z 31 dysplas-

tycznych stawów biodrowych, 20 (65%) uległo poprawie po zastosowaniu szelek 

Pavlika. Średni czas trwania wstępnego leczenia szelkami Pavlika wynosił 6,7 tygodni. 

Średni czas stabilnej redukcji wynosił 6 tygodni, po czym szelki Pavlika były oceniane 

za pomocą klamry odwodzącej Campa w jednym tylko przypadku. W tym przypadku 

dziecku skutecznie usunięto szelki Pavlika po 10 tygodniach. Dzieci, które nie reagują 

na leczenie za pomocą szelek Pavlika ze stabilną redukcją i które były leczone 

ewentualnie zamkniętą redukcją w opatrunku gipsowym w znieczuleniu ogólnym 

leczono przy użyciu szelek Pavlika przez średnio 7,45 tygodni. Średni wiek w chwili 

zakończenia leczenia (włączając unieruchomienie w opatrunku gipsowym) wynosił 19 

miesięcy. Jedenaście stawów biodrowych, których leczenie okazało się nieskuteczne 

przy użyciu szelek Pavlika zostało zredukowanych w znieczuleniu ogólnym, 

a u wszystkich pacjentów stawy biodrowe skutecznie zredukowano w opatrunku 

gipsowym w ciągu 3 miesięcy. U 5 pacjentów (15%) rozwinęły się radiologiczne 

objawy martwicy jałowej kości udowej. Nie stwierdzono innych powikłań. Nie 

zdiagnozowano porażenia nerwu udowego. Porównano różne typy dysplazji według 

Tönnisa i stwierdzono znaczne różnice w osiągnięciu skutecznej redukcji. U 17 pac-

jentów (81%) ocenionych jako typ II Tönnisa zaobserwowano redukcję zwichniętego 

stawu biodrowego, podczas gdy tylko u 2 badanych (25%) sklasyfikowanych jako typ 

III – IV Tönnisa. Badanie kliniczne (np. ograniczone odwodzenie, dodatni objaw 

Ortolaniego, Barlowa lub Galeazziego) w chwili diagnozy nie było znacznie związane 

ze skutecznością leczenia za pomocą szelek Pavlika. Średni wskaźnik panewki stawu 

biodrowego znacznie poprawił się z 36,5˚ do 30,5˚ po wstępnym leczeniu, do 22,3˚ 

przy końcowej obserwacji (4,1 lata). Długotrwałe stosowanie szelek Pavlika w późno 

rozpoznanej dysplazji stawu biodrowego w skali Tönnisa typu <3 zapewnia bezpieczne 

i skuteczne możliwości leczenia u starszych niemowląt powyżej 5 miesiąca życia. 

Użycie klamry odwodzącej po wstępnym leczeniu może być uważane za przydatne 

u pacjentów, u których stawy biodrowe są zredukowane, ale pozostają dysplastyczne 

po odstawieniu szelek Pavlika. 
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Tabela 2. Typy rozwojowej dysplazji stawu biodrowego według Tönnisa 

Stopień Kryterium 

I Nasada głowy kości udowej przyśrodkowej do 

linii Perkinsa 

II Nasada głowy kości udowej przyśrodkowej do 

linii Perkinsa, ale poniżej wysokości górnej 

części obrąbka panewki stawu biodrowego 

III Nasada głowy kości udowej przyśrodkowej na 

wysokości górnej części obrąbka panewki stawu 

biodrowego 

IV Nasada głowy kości udowej przyśrodkowej 

powyżej wysokości górnej części obrąbka 

panewki stawu biodrowego 

Źródło: E. Ahmed, A. – H. Mohamed, H. Wael. Surgical treatment of the late presenting developmental 

dislocation of the hip after walking age, Acta Ortop. Bras., 21 (2013), 5, s. 276-280 

Bin i wsp. [7] w latach 1987-2011 przeprowadzili badanie retrospektywne 

u 30 pacjentów (24 dziewczynki, 6 chłopców) z klinicznym i ultrasonograficznym 

rozpoznaniem rozwojowej dysplazji stawu biodrowego (42 nieprawidłowe stawy 

biodrowe; prawo/lewostronna dysplazja stawu biodrowego = 4/14 i 12 obustronnych 

dysplazji) leczonych za pomocą szelek Pavlika. Średni wiek rozpoczęcia leczenia 

wynosił 5 dni. Średni czas trwania leczenia wynosił 34 dni. Średnia czas obserwacji 

wynosił 6,7 lat, a obserwacja trwała dłużej niż 10 lat u 4 pacjentów. Żaden z pacjentów 

nie odczuwał bólu, nie skarżył się na utykanie i ograniczony zakres ruchu. Średni kąt 

panewki stawu biodrowego wynosił 20˚, a średni boczny kąt środkowy krawędzi 

Wiberga – 30˚. Stępienie bocznego kąta dachu kostnego stwierdzono w 8 z 42 stawów 

biodrowych podczas ostatniego badania. Wszystkich pacjentów oceniono w skali 

Severina w stopniu Ia (Tabela 3.). Nie stwierdzono martwicy naczyń krwionośnych 

głowy kości udowej. U 1 pacjenta, którego staw biodrowy był stabilny klinicznie, ale 

niestabilny w badaniu ultrasonograficznym w 21 dniu życia nawracające zwichnięcie 

stawu biodrowego wystąpiło w 5 miesiącu życia. Leczenie za pomocą szelek Pavlika 

rozpoczęto w chwili postawienia diagnozy niestabilności stawu biodrowego. Stawy 

biodrowe zostały zgięte do 110˚ w kolanach, na poziomie pępka i bez silnego 

odwodzenia. Ocenę kliniczną i ultrasonograficzną wykonywano raz w tygodniu. Szelki 

były noszone w sposób ciągły przez pierwsze 8 dni (faza redukcji). Następnie gdy dane 

kliniczne i ultrasonograficzne potwierdziły, że staw biodrowy jest stabilny, można było 

usunąć szelki podczas kąpieli (faza konsolidacji). Całkowite przerwanie leczenia 

zostało ustalone na podstawie kryteriów klinicznych i ultrasonograficznych. Bardzo 
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wczesne leczenie za pomocą szelek Pavlika zapewnia szybką redukcję i stabilizację 

dysplazji stawu biodrowego oraz gwarantuje optymalny potencjał panewki do 

spontanicznej przebudowy. 

Tabela 3. Kryteria oceny wyników radiograficznych według Severina 

Typ 

I 

Prawidłowe stawy biodrowe 

Typ 

II 

Koncentryczna redukcja stawu ze 

zniekształceniem szyjki kości udowej, głowy lub 

panewki stawu biodrowego 

Typ 

III 

Dysplastyczne stawy biodrowe bez 

podwichnięcia 

Typ 

IV 

Podwichnięte stawy biodrowe 

Typ 

V 

Głowa kości udowej połączona stawowo 

z wtórną panewką stawu biodrowego w górnej 

części pierwotnej panewki stawu biodrowego 

Typ 

VI 

Ponowne zwichnięcie 

Źródło: E. Ahmed, A. – H. Mohamed, H. Wael. Surgical treatment of the late presenting developmental 

dislocation of the hip after walking age,Acta Ortop. Bras., 21 (2013),5, s. 275-280 

Wahlen i wsp. [8] w latach 2004-2009 przeprowadzili retrospektywny przegląd 

dokumentacji medycznej 40 stawów biodrowych (lewostronna/ obustronna dysplazja 

stawu biodrowego = 7/7) u 33 pacjentów w wieku <6 miesięcy życia, ze zdiagnozo-

waną, potwierdzoną klinicznie i ultrasonograficznie dysplazją stawu biodrowego. 

W badaniu poddano ocenie wyniki leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego 

za pomocą szyny odwodzącej i porównano rezultaty z danymi dotyczącymi leczenia 

przy wykorzystaniu szelek Pavlika. Kryterium wykluczenia obejmowało pacjentów 

z wtórną rozwojową dysplazją stawu biodrowego, chorobami neurologicznymi, 

miopatycznymi i tkanki łącznej. Dwóch pacjentów zostało wykluczonych ze względu 

na utratę danych. U 1 pacjenta z dysplazją typu IV Grafa podjęto decyzję o nie-

zwłocznej redukcji zamkniętej. Żadna z innych metod leczenia nie była stosowana jako 

pierwsza w tej grupie wiekowej. Sklasyfikowano 10 stawów biodrowych jako typ IIa 

Grafa, 12 stawów biodrowych oceniono jako IIb, 8 – typ IIc, 7 – typ III i 1 – typ IV. 

Jeden pacjent miał prawidłowy staw biodrowy oceniony jako typ I Grafa mimo 

wyraźnego stanu patologicznego. U innego, 6-miesięcznego niemowlęcia zamiast 

badania ultrasonograficznego wykonano zdjęcie rentgenowskie miednicy, a zatem staw 
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biodrowy nie został sklasyfikowany przy użyciu metody Grafa. U 33 pacjentów 

przeprowadzono badanie po 1 roku, a u 28 badanych – po 3-4 latach (85%). 

Systematyczną ocenę kliniczną stawów biodrowych przeprowadzono po urodzeniu. 

Ujemne badanie kliniczne w chwili urodzenia, bez czynników ryzyka prowadzi do 

rutynowych obserwacji klinicznych w wieku 4-6 tygodni. W przypadku dodatniego 

czynnika ryzyka (dodatni wywiad rodzinny, poród pośladkowy, małowodzie i ciąża 

bliźniacza) przeprowadzono ocenę w wieku 4-6 tygodni. W przypadku pozytywnych 

wyników badań klinicznych zwichniętego stawu biodrowego w chwili urodzenia, 

ocenę ultrasonograficzną stawu biodrowego wykonano w wieku 1-2 tygodni. W tym 

czasie założono szynę na całkowicie zwichnięte stawy biodrowe. Niedojrzałe stawy 

biodrowe były kontrolowane w badaniu ultrasonograficznym 1-2 i 4-6 tygodni później, 

gdyż normalizacja jest częsta w pierwszych tygodniach życia. Leczenie za pomocą 

szyny odwodzącej rozpoczęto dopiero po upływie tego czasu w potwierdzonej 

rozwojowej dysplazji stawu biodrowego. Badania rozstrzygnięte były powtarzane co 2 

tygodnie do momentu ostatecznej diagnozy. Leczenie rozwojowej dysplazji stawu 

biodrowego z użyciem szyny odwodzącej oparto zarówno na ocenie klinicznej jak 

i wynikach badań obrazowych. Diagnoza ultrasonograficzna rozwojowej dysplazji 

stawu biodrowego oparta na klasyfikacji stawu biodrowego Grafa, która wykorzystuje 

kąty α i β jak również zasięg panewki oszacowano na poziomie wyższym lub niższym 

niż 50%. Na wczesnych stadiach leczenia zaleceniem lekarza było zazwyczaj „spró-

bować i zobaczyć”, bez nadmiernego pośpiechu, w doskonałej pozycji dopasowania 

przez ogrzewanie i modelowanie szyny. W ten sposób stawy biodrowe były bez trudu 

stopniowo redukowane. W tym czasie szyny były zdejmowane codziennie tylko w czasie 

kąpieli i karmienia, co odpowiada 23 godzinom dziennie. Od 4 miesiąca życia, badanie 

ultrasonograficzne zastąpiono badaniem radiologicznym miednicy i obliczono ewolucję 

kąta panewki Hilgenreiner`a. Badania lekarskie wymagały na bieżąco zdejmowania 

szyny. Jeśli wystąpiła pozytywna reakcja i stabilizacja, wskazano na leczenie 

w niepełnym wymiarze godzin i zakładanie szyny tylko na noc. Gdy ewolucja stawu 

biodrowego nie była zadowalająca, leczenie kontynuowano za pomocą artrografii, 

zamkniętej redukcji stawu biodrowego i opatrunku gipsowego. Następnie szyny były 

noszone w niepełnym wymiarze godzin, w nocy przez 2 miesiące. Kolejne badanie 

rentgenowskie przeprowadzono w wieku 1 roku, aby dokumentować bądź resztkową 

dysplazję stawu biodrowego lub objawy jałowej martwicy głowy kości udowej. 

Przeprowadzono kolejne badania kliniczne i radiologiczne w wieku 3-4 lat. Kryterium 

skutecznego leczenia była satysfakcjonująca redukcja dysplazji stawu biodrowego i brak 

dowodów występowania martwicy naczyń u pacjentów w wieku 1-4 lat. Porównano 

wyniki badań z wynikami literatury dotyczącej leczenia za pomocą szelek Pavlika. Szyna 

odwodząca umożliwiła redukcję dysplazji stawu biodrowego u 28 z 33 pacjentów (85%). 

W 5 przypadkach metoda ta była niewystarczająca, a zatem zamknięta redukcja 

i założenie opatrunku gipsowego stało się kolejną opcją leczenia. Stawy biodrowe 

z jednostronną dysplazją typu IIa, IIb i IIc zostały skutecznie zredukowane za pomocą 

szyny odwodzącej i 4 z 6 jednostronnych dysplazji typu III Grafa (66%). U 1 pacjenta 

sklasyfikowanego jako typ IV Grafa nie uzyskano skutecznej redukcji. Redukcję 
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osiągnięto u 4 z 7 obustronnych dysplazji (57%). U 9 pacjentów (27%) w wieku 1 roku 

wystąpiła trwała dysplazja powyżej standardowych przerw w tym wieku, z wyższym 

katem Hilgenreiner`a, nieznacznie ekscentrycznym położeniem głowy kości udowej. 

Z 28 pacjentów badanych w wieku 3-4 lat, u 5 wśród 9 badanych z trwałą dysplazją 

w wieku 1 roku nastąpiła normalizacja stawu biodrowego, a u 4 (15%) badanie 

wykazało resztkową dysplazję stawu biodrowego. Nie wykryto martwicy naczyń 

krwionośnych i nie wystąpiły żadne inne powikłania w leczeniu przy zastosowaniu 

szyny odwodzącej. Od 2007 roku, 23 spośród 24 pacjentów (96%) skutecznie leczono 

za pomocą szyny odwodzącej. Jedynie niepowodzenie w leczeniu wystąpiło w obu-

stronnych dysplazjach typu IIc i IIb. Spośród 24 pacjentów, u 5 stwierdzono resztkową 

dysplazję stawu biodrowego utrzymującą się w wieku 1 roku (21%). Z 19 pacjentów 

w wieku 3-4 lat, u 3 osób wśród 5 badanych z trwała dysplazją w wieku 1 roku 

nastąpiła normalizacja stawu biodrowego, a u 2 pacjentów badanie wykazało resztkową 

dysplazję stawu biodrowego (11%). W odniesieniu do jednostronnych dysplazji, średni 

wiek wprowadzenia szyny odwodzącej wynosił 3, 1 miesiące. Czas noszenia był pełny 

(23 godziny/dobę), w średnim okresie wynosił 3,6 miesiąca z wyjątkiem pacjentów 

poddanych wtórnej redukcji. Całkowity średni okres noszenia szyny wynosił 

5,3 miesięcy (pierwszy, w pełnym wymiarze godzin, a następnie w niepełnym wymiarze 

w nocy). W odniesieniu do obustronnych dysplazji, średni wiek wprowadzenia szyny 

wynosił 1,5 miesiąca. Leczenie to trzeba było przerwać i zastąpić u 3 na 7 pacjentów 

po średnim okresie 3 miesięcy. Pacjenci, u których stawy biodrowe zredukowano przy 

użyciu szyny, nosili ją w pełnym wymiarze godzin (23 godziny/dobę) ponad 

przeciętny okres 6,3 miesięcy. Ogólnie (pierwszy raz w pełnym wymiarze czasu, 

a następnie w niepełnym wymiarze), szyna była noszona przez średni okres 8 mie-

sięcy. Wyniki leczenia w zakresie wskaźnika stopnia redukcji dysplazji stawu biodro-

wego za pomocą szyny odwodzącej są podobne do tych, które opisano w badaniach 

oceniających zastosowanie szelek Pavlika. 

3. Wnioski 

1. Rozwojowa dysplazja stawów biodrowych wymaga rozpoznania i leczenia 

w pierwszych tygodniach życia dziecka. 

2. Wczesna diagnoza i sposób leczenia ma decydujące znaczenie dla zapewnienia 

jak najlepszego efektu czynnościowego i zależy od wieku rozpoznania oraz 

stopnia zaawansowania choroby. 

3. Wczesna diagnoza warunkuje uzyskanie dobrego wyniku leczenia i zapewnia 

łatwiejsze metody leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w celu 

uzyskania i utrzymania koncentrycznej repozycji głowy kości udowej 

w panewce aż do uzyskania stabilności biodra. 

4. Szelki Pavlika stanowią powszechnie stosowaną metodę leczenia rozwojowej 

dysplazji stawu biodrowego u dzieci w wieku <6 miesięcy. 
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Nieoperacyjne metody leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego u dzieci 

w okresie noworodkowym i niemowlęcym – przegląd aktualnych doniesień 

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego obejmuje zaburzenia strukturalne w rozwijającym się stawie 

biodrowym. W leczeniu dysplazji stawu biodrowego u noworodków stosuje się różnego rodzaju ortezy. Do 

najbardziej rozpowszechnionych należą m.in. szelki Pavlika, szyna zgięciowa Tübingena i szyna 
odwodząca. 

Leczenie za pomocą szelek Pavlika jest mniej skuteczne u dzieci w wieku powyżej 4 miesięcy, w chwili 

gdy szelki zastosowano po raz pierwszy, jak również w stawach biodrowych całkowicie podwichniętych 

i z ciężkim niedoborem panewki dachów kostnych. 
Szyna Tübingena zapewnia odwodzenie lecz ze względu na nietypową konstrukcję gwarantuje korzyści 

w zapobieganiu przywodzenia stawu biodrowego pozostawiając nieograniczone stawy kolanowe 

i skokowe. 

Długotrwałe stosowanie szelek Pavlika w późno rozpoznanej dysplazji stawu biodrowego w skali Tönnisa 
typu < 3 zapewnia bezpieczne i skuteczne możliwości leczenia u starszych niemowląt. 

Bardzo wczesne leczenie za pomocą szelek Pavlika zapewnia szybką redukcję, stabilizację dysplazji stawu 

biodrowego i gwarantuje optymalny potencjał panewki do spontanicznej przebudowy. 

Leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego za pomocą szyny odwodzącej wskazuje na podobne 
rezultaty do tych, które opisano w badaniach oceniających zastosowanie szelek Pavlika. 

Słowa kluczowe: rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, szelki Pavlika, szyna zgięciowa Tübingena, 

szyna odwodząca 
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Nonoperative methods of developmental hip dysplasia treatment in neonates and 

infancy – review current reports 

Developmental hip dysplasia involves structural disorders in the developing hip. 
Different types of orthoses are used to treat hip dysplasia in newborns. The most widespread include, 

among others Pavlik harness, Tübingen hip flexion splint and abduction brace. 

Pavlik harness is less effective in children above 4 months of age when the harness are first applied as well 

as in fully subluxed hip joints and severe deficiency of bone roofing. 
The Tübingen hip flexion splint provides abduction, but due to its unusual design, it offers the benefits 

of preventing hip loss, leaving the knee and ankle joints unconstrained. 

Pavlik`s long – term use in late recognized Tönnis`a hip dysplasia of type 3 provides safe and effective 

treatment options for older children. 
Very early treatment with Pavlik harness provides rapid reduction, stabilization of hip dysplasia and 

guarantees optimum acetabular potential for spontaneous remodeling. 

The treatment of developmental hip dysplasia with a depolarizing catherer indicates similar results to those 

described in studies evaluating the use of Pavlik`s harness. 
Keywords: developmental dysplasia of the hip, Pavlik harness, Tübingen hip flexion, abduction brace 
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Problemy pielęgnacyjne rodziców  

w opiece nad dzieckiem  

z wrodzoną stopą końsko-szpotawą  

1. Wstęp 

Zniekształcenie końsko-szpotawe jest skomplikowaną wadą układu ruchu wystę-

pującą u dzieci. Deformacje te uwarunkowane są nieprawidłowościami wzajemnego 

ustawienia kości stępu w wyniku czego zmienione jest także podudzie. Etiologia wady 

nie jest do końca poznana mimo, że może być uwidoczniona na obrazie USG w dru-

gim trymestrze ciąży. Jedna z hipotez powstania wady dotyczy zaburzeń naczyniowych, 

inna traktuje zniekształcenie jako efekt wtórny innych deformacji i chorób, kolejna 

mówi o wpływie czynników genetycznych [1]. Zniekształcenie końsko-szpotawe, 

z którym dziecko się rodzi nazywa się wrodzoną stopą końsko-szpotawą. Końskość 

stopy dotyczy jej tylnego segmentu i polega na tym, że w stawie skokowo-goleniowym 

powstało silne zgięcie podeszwowe. Kość piętowa jest wysoko położona, poza 

poduszkę tłuszczową a kość skokowa znajduje się w silnym zgięciu. Szpotawość stopy 

dotyczy najczęściej pięty i polega na tym, że kość piętowa jest silnie przywiedziona 

i znajduje się w supinacji (ruchu do zewnątrz). Ponadto, kość piętowa jest zablo-

kowana pod kością skokową. Oprócz tego, środkowy segment stopy jest odwrócony. 

Oznacza to, że nastąpiło jednoczesne silne zgięcie podeszwowe, przywiedzenie oraz 

supinacja. Goleń nogi jest mniejsza. Mięsień trójgłowy łydki, mięsień piszczelowy 

tylny, mięsień zginacza palców są również mniejsze i krótsze. Konsekwencją tych 

zmian jest to, że stopa końsko-szpotawa może być mniejsza od zdrowej stopy. Po za 

tym jest silnie wydrążona, co oznacza, że płaszczyzna stopy jest mocno załamana, 

a dokładniej jej przedni segment znajduje się w pronacji (ruchu do wewnątrz) 

względem środkowego segmentu. Środkowy segment stopy znajduje się w silnej 

supinacji a kość śródstopia jest ustawiona w silnym zgięciu podeszwowym niż 

pozostałe kości śródstopia. W badaniu przedmiotowym obserwuje się patologiczne 

zwiększenie ilości tkanki łącznej w mięśniach, powięziach, więzadłach, ścięgnach 

i pochewkach ścięgien. Na tylnej i przyśrodkowej stronie zdeformowanej stopy 

znajdują się skrócone mięśnie. Wada może dotyczyć jednej lub obydwu stóp [2÷4].  
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Do oceny zaawansowania wady stosuje się czterostopniową klasyfikację Dimeglio-

Bensahela: 

I stopień – stopa miękka (soft-soft),  

II stopień – stopa miękko-twarda (soft-stiff), 

III stopień – stopa twardo-miękka (stiff-soft), 

IV stopień – stopa twardo-twarda (stiff-stiff) [4]. 

Klasyfikacja ta jest bardzo istotna dla oceny efektów procesu leczenia oraz oceny 

przypuszczalnego przebiegu choroby u dziecka. Ten sposób pozwolił na dokonanie 

podziału wad na stopę prostą do skorygowania, umiarkowanie trudną do skorygo-

wania, trudną do korygowania oraz bardzo ciężką.  

Wrodzona stopa końsko-szpotawa może występować jako wada izolowana lub 

w przebiegu innych chorób takich jak: artogrypoza, przepuklina oponowo-rdzeniowa, 

zespół przewężeń amniotycznych. Ryzyko dziedziczenia wady wynosi około 3-4%, 

jeśli jedno z rodziców urodziło się z nią. W przypadku gdy obydwoje rodzice urodzili 

się ze stopą końsko-szpotawą, ryzyko wady zwiększa się do około 15% [5, 6]. 

Na świecie rodzi się około 200 000 dzieci ze stopą końsko-szpotawą rocznie. 

80% przypadków dotyczy krajów rozwijających się. W Polsce nie ma oficjalnych 

danych statystycznych na temat dzieci urodzonych z tą wadą. Szacuje się, że występuje 

ona rocznie z częstotliwością 1 do 2 urodzeń na 1000 dzieci [6].  

Pielęgnacja dziecka z wrodzoną wadą stóp jest niezwykle trudna. Możemy podzieli 

ją na dwie części. Pierwsza dotyczy opieki nad dzieckiem na etapie leczenia za pomocą 

opatrunków gipsowych, druga opieki na etapie leczenia za pomocą szyny odwodzącej. 

Leczenie za pomocą opatrunków gipsowych powinno rozpocząć się w okresie 

noworodkowym. Najlepiej byłoby rozpocząć je już od 7 do 14 dni od urodzenia, 

ponieważ wówczas istnieją najbardziej korzystne warunki do korekcji zniekształcenia 

stopy. Warto podkreślić, że prawidłowo założony gipsowy opatrunek powinien 

rozpoczynać się od linii palców i skończyć się na wysokości uda. Kolano powinno być 

zgięte pod kątem prostym. Zaleca się, aby regularnie kontrolować ukrwienie stopy 

poprzez obserwowanie koloru palców co godzinę przez 6 godzin po założeniu nowego 

opatrunku gipsowego, a następnie 4 razy dziennie. Należy delikatnie dotknąć palców 

i czekać na powrót ukrwienia. Palce powinny zblednąć na moment, a następnie 

powrócić do koloru różowego. Jeśli palce są ciemne i zimne, może oznaczać to, że 

opatrunek gipsowy jest za ciasny. Opatrunek gipsowy powinien być czysty i suchy. 

Można go pielęgnować lekko wilgotną szmatką. Warto korzystać z jednorazowych 

pieluch tak, aby zminimalizować ryzyko zabrudzenia opatrunku gipsowego. Przydatne 

są pieluchy z elastycznymi ściągaczami, które obejmą nogę dziecka [6, 7]. 

Warto podkreślić, że po założeniu opatrunku gipsowego rodzice mogą spotkać się 

z sytuacją nieprzyjemnego zapachu lub wycieku spod gipsu, zaczerwienieniem, 

odleżyną lub podrażnieniem skóry na krawędzi gips. Może wystąpić złe krążenie krwi 

w obrębie palców, zsunięty gips, podwyższona ciepłota ciała u dziecka – 38,5ºC [2÷4]. 

W przypadku szyny odwodzącej leczenie powinno rozpocząć się w okresie niemo-

wlęcym, średnio w wieku 3-4 miesięcy. Warto podkreślić, że noszenie jej powinno 

rozpocząć się wyłącznie po całkowitej korekcie wady to znaczy po zakończeniu etapu 
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gipsowania i redresji lub ewentualnym przecięciu ścięgna Achillesa. Szyna wraz 

z butami powinna zostać założona bezpośrednio po zdjęciu ostatniego opatrunku 

gipsowego. Istotne jest, aby but na stopę końsko-szpotawą był ustawiony w rotacji 

zewnętrznej 60-70 stopni, a na stopę prawidłową przy jednostronnym zniekształceniu 

w rotacji zewnętrznej 30-40 stopni. Szyna jest noszona przez dziecko 23 godziny na 

dobę przez przynajmniej 3 miesiące, następnie na czas snu w ciągu dnia i w nocy przez 

okres od 2 do 4 lat. Ważne jest, w jaki sposób rodzic zakłada dziecku szynę. W przy-

padku spokojnego dziecka warto zacząć zakładać buty od gorszej stopy. Jeśli dziecko 

jest nie spokojne, wówczas zaleca się założyć jako pierwszy but na lepszą stopę. 

Po jego założeniu należy but zapiąć paskiem przy kostce. Jeśli pasek ma dziurki to 

warto zaznaczyć, na którą dziurkę rodzic zakłada but. Pasek pomaga utrzymać stopę 

w głębi buta. Położenie pięty w bucie jest bardzo istotnym elementem w procesie 

leczenia. Rodzic powinien pociągnąć za goleń i obserwować czy palce poruszają się ku 

górze lub dołowi. Jeśli tak to znaczy, że pasek na kostce powinien być zapięty ciaśniej. 

Palce, które wystają z buta powinny układać się naturalnie w jednej linii, żaden z nich 

nie może być zagięty pod drugim. W razie wątpliwości, rodzic może obciąć skarpetkę 

w linii palców, żeby móc zaobserwować to zjawisko. Najlepsze dla skóry dziecka będą 

bawełniane skarpetki. W czasie pierwszych dni po zakończeniu etapu gipsowania 

i redresji można założyć dziecku jednocześnie dwie pary – ochroni to stopę przed 

otarciem. Nie zaleca się stosowania na zaczerwienioną skórę żadnych preparatów. 

Pęcherze na stopie lub odleżyny w szczególności na pięcie, są najczęściej spowodo-

wane zbyt luźnym ułożeniem stopy w bucie lub złym rozmiarem buta. W sytuacji, 

kiedy dziecko często zrzuca szynę warto skontrolować czy pięta znajduje się wystar-

czająco głęboko w bucie. Należy zacieśnić pasek na kostce, mocniej zawiązać sznuro-

wadła, można usunąć język z butów, można zawiązać sznurowadła od góry do dołu. 

Jeżeli mimo zaciśnięcia paska na kostce, pięta nie mieści się w butach szyny albo 

z łatwością się z nich wyślizguje, to prawdopodobnie zgięcie grzbietowe stopy jest 

niewystarczające. Reakcja dziecka na szynę może być trudna dla rodziców. Warto 

zapewniać rodziców, że noszenie szyny dziecka nie boli, a jedynie jest to coś nowego 

i innego, do czego dziecko musi się przyzwyczaić. Warto edukować rodziców jak 

mogą pomóc własnemu dziecku. Poprzez zabawę, uczymy dziecko poruszania nogami 

w szynie – jednocześnie zginając kolana i je prostując [2, 3]. 

Dzieci łatwiej znoszą szynę, jeśli staje się ona rutyną. Rodzice powinni zakładać 

szynę zawsze w podobnych okolicznościach pory dnia i miejsca. Trzeba nieustannie 

namawiać rodziców do systematycznego korzystania z szyny, pomimo napotkanych 

trudności. Dziecko nie może stawać lub chodzić w szynie. Uniemożliwia to 

poprzeczka. Poza tym trzeba okresowo przykręcać śruby w poprzeczce. Szyna 

odwodząca staje się bezpieczniejsza dla otoczenia, jeśli zabezpieczy się ją taśmą lub 

ochraniaczem. Ważnym elementem w leczeniu stopy końsko- szpotawej odgrywa 

personel medyczny. Powinien on wspierać rodziców w utrzymaniu reżimu szynowego 

oraz zachęcać do częstych wizyt kontrolnych, które powinny odbywać się co 3-4 

miesiące w ciągu pierwszych 2 lat. Następnie do 8-10 roku życia dziecka lekarz 

powinien badać stopy, co najmniej raz na rok. Na wizyty kontrolne należy przychodzić 
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z szyną i butami. Buty wymienia się na nowe, kiedy palce wystają poza brzeg buta. 

Dziecko powinno nosić szynę dwa lub więcej lat, wtedy efekty leczenia są satysfak-

cjonujące. Istnieje możliwość zaprzestania korzystania z szyny, jednak pod warunkiem 

regularnego uczęszczania na kontrolne wizyty [2÷4].  

2. Cel pracy 

Przedstawienie problemów z jakimi spotykają się rodzice podczas sprawowania 

opieki nad dzieckiem z wrodzoną stopą końsko-szpotawą. 

3. Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w grupie 60 rodziców w okresie od 1 marca do 1 maja 

2015 roku w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej szpitala dziecięcego w War-

szawie. Każda z osób biorących udział w badaniu zadeklarowała, że jest rodzicem lub 

opiekunem prawnym dziecka, które urodziło się z wrodzoną stopą końsko-szpotawą 

i wyraża zgodę na udział w badaniu. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycz-

nego, jako technikę wykorzystano specjalnie przygotowany przez autorkę pracy kwestio-

nariusz ankiety. Składał się on ze 107 pytań, z czego 9 pierwszych dotyczyły charakte-

rystyki demograficzno-społecznej badanych. Pozostałe 98 pytań były pytaniami 

zamkniętymi dotyczącymi wiedzy na temat pielęgnacji i problemów rodziców w opiece 

nad dzieckiem ze stopą końsko-szpotawą.  

Analizy zgromadzonego materiału dokonano za pomocą programu SPSS 17.0.0 

Korelacje pomiędzy zmiennymi rangowanymi i ilościowymi sprawdzono za pomocą 

współczynnika korelacji rang Spearmana.  

4. Wyniki 

W badaniu wzięło udział 60 rodziców. Wśród respondentów 53 osoby to kobiety 

(88,3%), a 7 osób to mężczyźni (11,7%). Średni wiek osoby ankietowanej to 31 lat 

przy odchyleniu standardowym 4,37. 75% respondentów zamieszkiwało miasto. 

Pozostałe osoby były mieszkańcami wsi – 25%. 71,7% ankietowanych, posiada wyższe 

wykształcenie. Ze średnim wykształceniem było 20% badanych. Wykształcenie poma-

turalne i zawodowe posiadało – 3,3%, podstawowe – 1,7%. Dzieci wszystkich respond-

entów biorących udział w badaniu były leczone za pomocą opatrunków gipsowych. 

Rodzice zapytani zostali o to na jakie problemy napotkali w trakcie sprawowania opieki 

nad swoimi dziećmi w okresie leczenia. Po przeanalizowaniu zebranych danych okazało 

się, że rodzice spotykali się z wieloma trudnościami. Odpowiedzi ich dotyczyły 

problemów pielęgnacyjnych na początku etapu leczenia za pomocą opatrunków 

gipsowych jak również leczenia za pomocą szyny odwodzącej. 

Ze względu na różny charakter tych problemów zostały one podzielone na dwie duże 

grupy: 1. Problemy o charakterze medycznym; 2. Problemy o charakterze pielęgnacyjno-

opiekuńczym. 

Problemy o charakterze medycznym na etapie leczenia za pomocą opatrunków 

gipsowych wraz z częstością odpowiedzi ankietowanych przedstawia tabela 1. 
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Z danych tam zawartych wynika, że najczęściej rodzice mieli problem z utrzymaniem 

gipsu w czystości – 16,7%, jak również z mokrym i popękanym gipsem – 5%. Bardzo 

rzadko z czerwoną podrażnioną skórą stopy dziecka – 21,7%, sinymi, zimnymi 

palcami u stóp, zsuwaniem się gipsu czy zbyt ciasnym gipsem – 15%.  

Tabela 1. Częstość występowania problemów medycznych na etapie gipsowania (n=60) [Opracowanie 

własne] 

PROBLEMY MEDYCZNE WYSTEPUJĄCE PODCZAS GIPSOWANIA 

 

Problemy 

medyczne 

Bardzo często Często Rzadko Bardzo rzadko SUMA 

% L % L % L % L % L 

Mokry gips 5 3 20 12 13,3 8 28,3 17 100 60 

Brudny gips 6,17 10 30 18 18,3 11 8,3 5 100 60 

Sine, zimne 

palce 
0 0 3,3 2 6,7 4 15 9 100 60 

Czerwone palce 0 0 3,3 2 6,7 4 8,3 5 100 60 

Spuchnięte palce 0 0 5 3 5 3 6,7 4 100 60 

Czerwona, 

podrażniona 

skóra 

0 0 6,7 4 10 6 21,7 13 100 60 

Zsuwanie gipsu 3,3 2 5 3 5 3 15 9 100 60 

Ciasny gips 0 0 1,7 1 8,3 5 13,3 8 100 60 

Popękany gips 5 3 3,3 2 10 6 15 9 100 60 

Brzydki zapach 

z wnętrza gipsu 
3,3 2 3,3 2 3,3 2 8,3 5 100 60 

Z zabrudzonym gipsem rodzice najczęściej radzili sobie poprzez czyszczenie gipsu 

za pomocą mokrych chusteczek, szmatki lub gazy lub oczekiwali na kolejna zmianę 

gipsu – 42,3%. 15,4% badanych owijało gips folią, pieluchą bądź bandażem – tabela 2.  
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Tabela 2. Sposoby radzenia sobie z brudnym gipsem (n=26)[opracowanie własne]  

JAK RODZICE RADZILI SOBIE Z BRUDNYM 

GIPSEM? 
% L 

Używano wilgotnych chusteczek szmatki albo gazy 42,3 11 

Oczekiwanie na zmianę gipsu 42,3 11 

Owijanie nogi dziecka folią, pieluchą lub bandażem 15,4 4 

Drugą grupę problemów stanowiły problemy pielęgnacyjno-opiekuńcze przedsta-
wione w poniższej tabeli 3. 

Tabela 3. Częstość występowania problemów opiekuńczo-pielęgnacyjnych (n=60) [opracowanie własne] 

PROBLEMY OPIEKUŃCZO- PIELĘGNACYJNE 

Problemy opiekuńcze 

Bardzo 

często 
Często Rzadko SUMA 

% L % L % L % L 

Trudności z przyzwyczajeniem 

się dziecka do gipsu 
6,7 4 11,7 7 10 6 100 60 

Trudność w zmianie pieluchy 

w gipsach, szynie 
6,7 4 11,7 7 13,3 8 100 60 

Wymuszona pozycja do 

karmienia piersią dziecka 

w gipsach, szynie 

6,7 4 10 6 6,7 4 100 60 

Wymuszony sposób noszenia 

dziecka w gipsach, szynie 
15 9 10 6 6,7 4 100 60 

Trudny sposób umycia dziecka 

w gipsach, szynie 
48,3 29 28,3 17 10 6 100 60 

Trudne przyzwyczajenie się 

dziecka w gipsach do spania 

wyłącznie na plecach 

10 6 15 9 1,7 1 100 60 

Wpadanie szyny między 

szczebelki 

łóżeczka 

13,3 8 11,7 7 10 6 100 60 

Trudność w uspokajaniu 

dziecka w gipsach, szynie 
6,7 4 13,3 8 6,7 4 100 60 

Niemożliwość wykonania 

szczepienia w udo u dziecka 

w gipsach, szynie 

8,3 5 6,7 4 5 3 100 60 

Niemożność zakładania 

niektórych typów ubrań, np. 

klasycznych śpiochów-

pajacyków ze stópkami 

33,3 20 23,3 14 6,7 4 100 60 
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Trudność w korzystaniu 

z wózka gondoli 

w wymuszonej pozycji na 

plecach z gipsami uniesionymi 

do góry 

3,3 2 8,3 5 6,7 4 100 60 

Niechęć dziecka do leżenia 

w wózku w wymuszonej 

pozycji 

13,3 8 6,7 4 6,7 4 100 60 

Szyna za szeroka w stosunku 

do wózka – gondoli, 

konieczność zmiany wózka 

5 3 10 6 6,7 4 100 60 

Trudność w wyjmowaniu 

i wkładaniu dziecka w gipsach, 

szynie do fotelika 

6,7 4 11,7 7 6,7 4 100 60 

Szyna za szeroka w stosunku 

dofotelika samochodowego, 

konieczność zmiany fotelika 

5 3 6,7 4 1,7 1 100 60 

Konieczność instruktażu zasad 

postępowania z dzieckiem 

w gipsach, szyna dla osób 

trzecich (żłobek/niania) 

1,7 1 6,7 4 3,3 2 100 60 

Długa podróż, czekanie 

w kolejce, długie uspokajanie 

dziecka w gipsach przed/w 

trakcie/po wizycie kontrolnej 

26,7 16 21,7 13 11,7 7 100 60 

Jakikolwiek pobyt w szpitalu 

wraz z dzieckiem w szynie 
0 0 0 0 1,7 1 100 60 

Jak wynika z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli 3 najczęściej 

występującymi problemami związanymi z opieką nad dzieckiem były trudności z my-

ciem dziecka – 48,3%, ubieraniem – 33,3%, podróż z dzieckiem na wizyty kontrolne  

– 26,7%, wymuszony sposób noszenia dziecka – 15%, czy wymuszona pozycja dziecka 

na plecach – 10%.  

5. Dyskusja 

Sprawowanie opieki nad dzieckiem urodzonym ze stopą końsko-szpotawą jest 

emocjonalnie i fizycznie wyczerpujące dla rodziców. W szczególności, kiedy zaczyna 

się od razu lub kilka dni po porodzie. Opieka nad dzieckiem z gipsami, nieprzespane 

noce, zakładanie szyny, płacz dziecka, bardzo częste wizyty w szpitalu lub przychodni, 

długie podróże to najczęstsze problemy z, którymi borykają się rodzice [7]. Najczęściej 

mają one związek z toczącym się procesem leczenia i ma to miejsce w pierwszym roku 

życia dziecka. W pracy autorka wskazuje, że te najczęstsze i najcięższe utrudnienia 

pojawiają się na etapie leczenia opatrunkami gipsowymi, gdzie po pewnym czasie gips 

staje się brudny, mokry lub popękany. Dużym wyzwaniem dla rodziców jest mycie 
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dziecka oraz jego ubieranie. Koniecznością staje się rezygnacja z niektórych ubrań. 

Barierę stanowią również wizyty kontrolne. Przedstawione odpowiedzi rodziców na 

temat radzenia sobie z wyżej wymienionymi problemami świadczą o tym, jak jest im 

trudno i jak czują się samotni bez profesjonalnego wsparcia. Na podstawie przepro-

wadzonych badań można przypuszczać, że rodzicom brakuje publikacji naukowych, 

które opisywałyby trudne sytuacje medyczne, pielęgnacyjne, wychowawcze, psycho-

logiczne i społeczne dotyczące opieki nad dzieckiem ze stopą końsko-szpotawą.. 

Wydaje się, że położne i pielęgniarki są najbardziej przygotowanymi grupami zawo-

dowymi, które mogłyby pomagać rodzicom. W tym miejscu należałoby postawić 

pytanie: Czemu tego nie robią?. Być może istotną kwestią jest, że nieoperacyjne leczenie 

wrodzonej stopy końsko-szpotawej w Polsce jest stosunkowo nowe a personel 

medyczny spotyka się rzadko z dziećmi leczonymi w ten sposób. Być może system 

opieki środowiskowej jest niewystarczająco dobrze zorganizowany, aby skutecznie 

pomóc rodzicom. Być może formy pomocy i środki przekazu informacji są nie-

adekwatne do potrzeb rodziców. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, nasuwa się refleksja, że w sytuacji 

ciąży i po porodzie niezwykle ważna jest kompleksowa opieka medyczna, które 

zapewni rodzicom nie tylko edukację, poradę pielęgnacyjną, ale i opiekę psycho-

logiczną. Dlatego warto szkolić położne i pielęgniarki w tym zakresie, ponieważ one są 

najbardziej przygotowanymi grupami zawodowymi, które powinny pomagać rodzicom. 

6. Wnioski  

Należy wspierać rodziców w radzeniu sobie z problemami pielęgnacyjnymi i opie-

kuńczymi. Warto zwrócić uwagę, na to by ograniczać bariery dotyczące odległości do 

ośrodka leczenia i czas oczekiwania na wizytę rodziców z chorymi dziećmi poprzez 

zwiększenie dostępności leczenia i skrócenie czasu oczekiwania na wizytę.  

Dobrym rozwiązaniem w radzeniu sobie rodziców z problemami pielęgnacyjnymi 

byłoby stworzenie publikacji, która zawierałaby najważniejsze informacje o chorobie 

i leczeniu. W takim poradniku mogłyby znaleźć się opisy problemów, które mogą się 

pojawić w opiece nad dzieckiem ze stopą końsko-szpotawą oraz porady jak rodzice 

powinni sobie z tymi problemami radzić. 
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Problemy pielęgnacyjne rodziców w opiece nad dzieckiem z wrodzoną stopą 

końsko-szpotawą  

Wstęp. Najczęstszą po dysplazji stawu biodrowego wadą rozwojową narządu ruchu jest stopa końsko-
szpotawa. Każdego roku rodzi się około 100 tysięcy dzieci dotkniętych tą wadą. Szacuje się, że w Polsce 
częstość występowania tego typu choroby przypada na 1-2/1000 urodzeń [1, 2]. Badania epidemiologiczne 
wskazują, że najwięcej dzieci rodzi się z izolowaną wadą stóp bez historii choroby w rodzinie. Większe 
ryzyko urodzenia się ze stopą końsko-szpotawą mają noworodki płci męskiej, dzieci urodzone jako 
pierwsze, dzieci z rodzin, w których ktoś już urodził się z tą deformacją. W szczegółowych analizach 
autorzy donoszą, że w grupie kobiet urodzonych ze stopą końsko-szpotawą silny wpływ na powstanie 
wady może mieć czynnik genetyczny [3]. 
Cel. Celem pracy było przedstawienie problemów z jakimi spotykają się rodzice podczas sprawowania 
opieki nad dzieckiem wrodzoną stopą końsko-szpotawą.  
Materiał i metody. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, jako technikę posłużono się 
samodzielnie skonstruowaną ankietą. Badania przeprowadzono w grupie 60 rodziców dzieci urodzonych 
ze stopą końsko-szpotawą w okresie od 1 marca do 17 maja 2015 roku, w Oddziale Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej szpitala dziecięcego w Warszawie. 
Wyniki. Z analizy statystycznej zgromadzonego materiału wynika, że rodzice dzieci ze stopą końsko-
szpotawą spotykali się z wieloma trudnościami związanymi z pielęgnacją. Problemy te dotyczyły głównie 
pielęgnacji dziecka na początku etapu leczenia za pomocą opatrunków gipsowych, jak również leczenia za 
pomocą szyny odwodzącej. 
Wnioski. W każdym przypadku ważne było wsparcie rodziców w radzeniu sobie z problemami 
pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi u dzieci ze stopą końsko-szpotawą. 
Słowa kluczowe: stopa końsko-szpotawa, pielęgnacja, rehabilitacja 

Care problems parents in child care with congenital clubfoot  

Introduction. The most common after hip dysplasia malformation locomotor rate is clubfoot. Each year are 

born about 100,000 children affected by the flaw. It is estimated that in Poland the incidence of such 
diseases attributable to 1-2 / 1,000 births [1, 2]. Epidemiological studies suggest that most children born 

with isolated defect foot with no history of the disease in the family. Greater risk of being born with 

clubfoot have a newborn male children born first, children from families in which someone has been born 
with this deformity. The detailed analyzes of the authors report that among women born with clubfoot 

strong influence on the formation of defects may have a genetic factor [3].  

Aim. The aim of the study was to present the problems faced by parents during custody congenital 

clubfoot. Material and methods. The study used diagnostic survey method, the technique was used alone 
constructed survey. The study was conducted in a group of 60 parents of children born with clubfoot in the 

period from 1 March to 17 May 2015 the year in the Department of Surgery of Trauma and Orthopedic 

Children's Hospital in Warsaw.  

Results. From the statistical analysis of the collected material that parents of children with club- foot – 
deformity met with many difficulties in care. These problems are mainly related to child care in the early 

stage of treatment with the plaster casting as well as treatment with abduction brace. 

Conclusions. In any case, it was important to support parents in dealing with the problems of nourishing 

and caring for children with clubfoot. 
Keywords: clubfoot, care, rehabilitation 
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Mózgowe porażenie dziecięce  

a możliwości samorealizacji w życiu dorosłym 

1. Wstęp 

Pomimo, że niepełnosprawność w dzisiejszych czasach nie jest już tematem tabu, 

nadal brakuje publikacji oraz doniesień opisujących sukcesy odnoszone przez osoby 

z niepełnosprawnością. Wokół nas jest wielu ludzi, którzy przeczą, wciąż panującej 

opinii, że osoby nie w pełni sprawne to ludzie wykluczeni ze społeczeństwa, przed 

którymi niepełnosprawność zamknęła drzwi. Niestety wiele osób nie zna swoich 

możliwości, dlatego żyją według stereotypu. Szczególnie mało jest publikacji doty-

czących możliwości samorealizacji dzieci i dorosłych z mózgowym porażeniem 

dziecięcym. Schorzenia współistniejące, towarzyszące pacjentom z MPD często 

dodatkowo utrudniają realizowanie pasji i rozwijanie zainteresowań. Przeprowadzone 

badania mają pokazać, że dzięki uporowi i wbrew barierom, m.in.: architektonicznym, 

zdrowotnym i mentalnym, można osiągnąć własny sukces. 

2. Mózgowe porażenie dziecięce  

MPD jako zaburzenie po raz pierwszy zostało opisane w XIX wieku w Anglii przez 

Williama Little’ a, dlatego też jego pierwszą nazwą była choroba Little’a. Polskie 

Towarzystwo Neurologiczne w 1995 roku przyjęło termin Mózgowe Porażenie 

Dziecięce, jako „zespół przewlekłych i niepostępujących zaburzeń Centralnego Układu 

Nerwowego (CUN), powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu w czasie ciąży, 

okołoporodowym, bądź też w pierwszych latach życia”[1, 2].  

Najnowsza definicja zatwierdzona w USA na Międzynarodowych Warsztatach 

Definicji i Klasyfikacji Mózgowego Porażenia Dziecięcego brzmi następująco: „Pojęcie 

mózgowe porażenie dziecięce opisuje grupę trwałych zaburzeń rozwoju ruchu i postawy, 

powodujących ograniczenie czynności, które przypisuje się postępującym zakłóceniom 

pojawiającym się w rozwoju mózgu płodu lub niemowlęcia. Zaburzeniom motoryki 

często towarzyszą zaburzenia czucia, percepcji, poznania, porozumiewania się i zacho-

wania, epilepsja oraz wtórne problemy mięśniowo-szkieletowe”[3]. Obraz chorobowy 

w MPDz jest bardzo różny, jednak należy pamiętać, że w każdym przypadku jest to 
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trwałe ograniczenie możliwości ruchowych dziecka, które mają różny stopień – zależny 

od postaci MPDz, objawów towarzyszących, ciężkości niedowładów oraz jakości 

i wczesności podjętej rehabilitacji [4].  

Nieodłącznym elementem życia codziennego pacjentów z MPDz jest kompleksowa 

rehabilitacja prowadzona już od najwcześniejszego okresu życia. Wtedy to, niepra-

widłowe wzorce ruchowe, zniekształcenia kostno-stawowe oraz przykurcze nie są 

jeszcze utrwalone. Głównym celem rehabilitacji jest dążenie do rozwinięcia niezbędnych 

umiejętności do samodzielnego funkcjonowania oraz zapobieganie powstawaniu 

niekorzystnych zmian. Dlatego też wszystkie działania usprawniające włączają pacjenta 

w życie w społeczeństwie poprzez doskonalenie już zdobytych umiejętności oraz 

rozwijanie nowych [5]. Do najczęściej obserwowanych ograniczeń pacjenta z MPD 

zalicza się uczestniczenie w życiu społecznym w swojej grupie rówieśniczej, wyko-

nywania oraz zdobywania zawodu, a także pobierania nauki [6]. 
W celu prowadzenia rehabilitacji w umiejętny sposób niezbędne jest posługiwanie 

się narzędziami umożliwiającymi ocenę oraz dającymi odpowiedź na pytanie, od kiedy 
należy rozpocząć usprawnianie. Ważne jest więc, aby wziąć pod uwagę skalę ilościową 
i jakościową analizując zdolności motoryczne dzieci z MPD, przy użyciu skal ocenia-
jących motorykę dużą i małą. Do takich skal zaliczamy: 

1. Manual Ability Classification System (MACS) – pięciostopniowa skala oce-
niająca motorykę małą [7, 8] (Tab.1); 

2. Gross Motor Function Classification System (GMFCS) – pięciostopniowa skala 
oceniająca umiejętności motoryczne dziecka, związane z motoryką dużą [9÷13] 
(Tab.2); 

3. Functional Mobility Scale (FMS) – sześciostopniowa ocena sposobu poruszania 
się dzieci na trzech odcinkach: 5m, 50m, 500m, z uwzględnieniem pomocy 
ortopedycznych [14]; 

4. Skala pomiaru niezależności funkcjonalnej WeeFIM – ocena niezależności 
funkcjonalnej w środowisku domowym i rówieśniczym; ocenie podlegają 
umiejętności samoobsługi, kontrola zwieraczy, poruszanie się, komunikowanie 
się i zachowania społeczne. Wynikiem jest ilość zdobytych punktów – im 
większa, tym wyższy stopień niezależności funkcjonalnej pacjenta [15]. 

Do obiektywnych metod oceny funkcjonalnej zaliczamy skale: 
1. Gross Motor Function Measure – ocena funkcji motoryki dużej (oddzielna dla 

dzieci z Zespołem Downa) [16, 17]; 
2. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – „ICF 

obejmuje wszystkie aspekty ludzkiego zdrowia i niektóre elementy dobrostanu 
(dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego) mające znaczenie dla zdrowia 
i opisuje je, jako dziedziny zdrowia i dziedziny związane ze zdrowiem”[18]. 

Występujące u dziecka z MPD nieprawidłowe wzorce ruchowe oraz patologiczna 
motoryka wynikają z nabywania umiejętności ruchowych na bazie uszkodzonego 
mózgu. Umiejętne sterowanie kompensacją umożliwia wytworzenie wzorców zbliżo-
nych do prawidłowych. Dzięki temu, dostarczane doznania sensoryczne umożliwiają 
rozwój właściwej integracji sensomotorycznej, a co za tym idzie, rozwijają umie-
jętność funkcjonowania w życiu społecznym [6]. 
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2.1. Postacie mózgowego porażenia dziecięcego 

Najczęściej stosowanym podziałem MPD jest podział wg Ingrama, który uwzględ-

nia skutki fizyczne zaburzenia, jakim jest MPD. 

 porażenie kurczowe połowicze (hemiplegia spastica), objawia się porażeniem 

jednoimiennych kończyn, zaburzeniami czucia, obniżoną aktywnością ruchową, 

obniżoną siłą mięśniową (objawy towarzyszące – padaczka, zaburzenia mowy, 

upośledzenie wzrostu); 

 obustronne porażenie połowicze (hemiplegia bilateralis) – niedowład kończyn 

górnych przeważa nad niedowładem kończyn dolnych (objawy towarzyszące  

– padaczka, upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy, wzroku, przykurcze  

– głównie przywodzicieli kończyn dolnych i ścięgien Achillesa, zniekształcenia 

stawów biodrowych i stóp). Duży udział pomocy ortopedycznych; 

 postać móżdżkowa (ataktyczna) charakteryzuje się zaburzeniami ruchów, koor-

dynacji wzrokowo-ruchowej, postawy, chodu; obniżone napięcie mięśniowe, 

często drżenie zamiarowe; 

 postać pozapiramidowa związana z zaburzeniem napięcia mięśniowego oraz 

obecnością ruchów mimowolnych (objawy towarzyszące – niedosłuch, zabu-

rzenie mowy, zez) [19]. 

3. Cel pracy  

Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy występowaniem MPD a postrze-

ganiem samego siebie, przebiegiem edukacji oraz możliwością samorealizacji w wieku 

dorosłym. Podjęto również próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wtórne skutki 

MPD, które wynikają głównie ze spastyczności, a manifestują się w postaci przy-

kurczów mięśniowych czy deformacji kostno-stawowych, mają wpływ na umiejęt-

ności radzenia sobie w życiu codziennym oraz rozwój osobisty.  

4. Materiały i metody  

Do przeprowadzenia badania została wykorzystana autorska ankieta. Badaniem 

zostało objętych 6 osób w wieku między 16 a 24 rokiem życia, u których zdiagno-

zowano MPD, a podstawowym kryterium włączenia do grupy badawczej były szcze-

gólne osiągnięcia pacjentów na przestrzeni ostatnich 5 lat. Kwestionariusz ankietowy, 

który był podstawą badania, składał się z części:  

1. informacje z przebiegu ciąży, porodu i pierwszych miesięcy życia dziecka; 

2. ocena sukcesów pacjenta oraz samoocena; 

3. ocena funkcjonalna pacjenta za pomocą skali GMFCS; 

4. ocena umiejętności manualnych pacjenta za pomocą skali MACS; 

5. ocena niezależności funkcjonalnej przy użyciu zmodyfikowanej skali WeeFIM. 
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5. Wyniki  

Tabela 1. Dane demograficzne badanej grupy 

Pacjent Płeć 
Wiek 

[lata] 

Miejsce 

zamieszkania 
Wykształcenie Edukacja 

K. P M 24 miasto średnie powszechna 

K. K M 16 duże miasto podstawowe zintegrowana 

M. M K 22 duże miasto niepełne wyższe powszechna 

M. O M 18 miasto podstawowe specjalna 

J. B M 20 miasto podstawowe specjalna 

D. K K 20 duże miasto średnie powszechna 

Żródło: opracowanie własne 

Tabela 2. Dane dotyczące schorzenia podstawowego i zaburzeń współistniejących. 

Pacjent Postać MPdz Padaczka 
Upośledzenie 

umysłowe 

Wada 

wzroku 

Poziom 

bólu 

K. P quadripareza brak 
brak (dolna granica 

normy) 
tak brak 

K. K quadripareza brak Brak tak delikatny 

M. M dipareza brak Brak tak brak 

M. O quadripareza brak 
brak (dolna granica 

normy) 
tak brak 

J. B quadripareza brak Umiarkowane tak Delikatny 

D. K dipareza brak Brak tak brak 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3. Dane dotyczące umiejętności funkcjonalnych pacjenta na podstawie kwestionariusza 

Pacjent Poruszanie się Jedzenie Komunikacja 
Zdolności 

manualne 

K. P wózek Samodzielnie z trudnością 
zaburzenia 

umiarkowane 

K. K samodzielnie Samodzielnie prawidłowa 
zaburzenia 

umiarkowane 

M. M samodzielnie Samodzielnie prawidłowa bez ograniczeń 

M. O z pomocą Samodzielnie prawidłowa zaburzenia 

J. B z pomocą Samodzielnie prawidłowa 
zaburzenia 

umiarkowane 

D. K z pomocą Samodzielnie prawidłowa bez ograniczeń 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 4. Wyniki badania funkcjonalnego w skali GMFCS i MACS 

Pacjent 
Poziom funkcjonalny wg 

GMFCS 

Poziom funkcjonalny wg 

MACS 

K. P V IV 

K. K II III 

M. M II I 

M. O IV III 

J. B IV III 

D. K III I 

Źródło: opracowanie własne 

6. Opisy przypadków 

6.1. Pacjent 1. 

K. P. 24-letni mężczyzna, urodzony o czasie, siłami natury, zarówno ciąża, jak 

i poród przebiegły bez powikłań. Podejrzenie MPD czterokończynowego spastycznego 

pojawiło się w 6 miesiącu życia dziecka, co spowodowało niezwłoczne podjęcie 

rehabilitacji. Pomimo swojej niepełnosprawności pacjent realizuje swoje pasje 

i rozwija zainteresowania, Są jednak aspekty życia, które sprawiają mu trudności, takie 

jak chodzenie, mówienie, ograniczony kontakt z rówieśnikami. Ubolewa nad faktem, 

że jest całkowicie zależny od rodziców. Od kilku lat swój wolny czas poświęca na 

naukę języka francuskiego, a od 5 lat jego największą pasją jest pisanie poezji. Mimo, 

że zainspirowało go do tego tragiczne wydarzenie, jakim była śmierć ukochanego 

brata, teraz poezja jest dla niego wszystkim. K. P. ma na swoim koncie wiele sukcesów, 

niewątpliwie największym z nich jest wydany tomik wierszy pt.: „Z poezją krok po 
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kroku, czyli od smutku…do radości”. Ma też za sobą wiele spotkań autorskich i cztery 

wieczory poetyckie, debiut w Kwartalniku Słowem i Kształtem oraz wyróżnienie 

podczas XX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla osób niepełnosprawnych. 

Jego marzeniem jest otrzymanie Literackiej Nagrody Nobla. Oprócz poezji K. P. 

kontynuuje naukę języka francuskiego, którą rozpoczął w liceum ogólnokształcącym. 

6.2. Pacjent 2. 

K. K. urodzony w 30 tygodniu ciąży, z ciąży wysokiego ryzyka ze względu na wiek 

matki (15 lat). Pierwsze objawy MPD pojawiły się stosunkowo wcześnie, dlatego od 

2 miesiąca życia pacjent był systematycznie rehabilitowany. Jednak podejrzenie MPD 

zostało stwierdzone w 12 miesiącu życia, natomiast pełną – diagnozę MPD cztero-

kończynowe spastyczne – postawiono w 2 roku życia. Obecnie pacjent ma 16 lat 

i największą trudność sprawia mu chodzenie – ból kolana, wchodzenie po schodach 

i wszelkie czynności manualne, takie jak pisanie, ubieranie się. Jak sam mówi 

największą radość sprawia mu jazda na rowerze oraz pływanie, dzięki któremu czuje 

się normalnym, zdrowym nastolatkiem. Jako swój największy sukces podaje zdobycie 

II miejsca na Mistrzostwach Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych w 2010 r., 

I miejsce w 2012 r. oraz III miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w 2014 r. 

i II w 2015 r. Jego marzeniem jest dostanie się do kadry narodowej pływaków oraz 

wzięcie udziału w paraolimpiadzie.  

6.3. Pacjent 3. 

22-letnia M. M. urodzona w 32 tygodniu ciąży, z ciąży bliźniaczej. Ciąża 

przebiegała bez powikłań, jednak w trakcie porodu doszło do niedotlenienia mózgu. 

Pacjentka od 6 miesiąca życia rehabilitowana była metodą Vojty. U M. M. zdiagno-

zowano MPD w postaci diparezy. Mimo ogromnej samodzielności dużą trudność 

sprawia wchodzenie po schodach i korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Jej 

skrępowanie powodują również ciekawskie spojrzenia dzieci i starszych osób. 

Pokonywanie słabości nazywa swoimi „małymi sukcesami”. Oprócz tego, do swoich 

sukcesów zalicza samodzielny pobyt na wymianie studenckiej Erasmus w Pradze, 

dostanie się na studia prawnicze na UŚ, uzyskanie certyfikatu z języka angielskiego 

oraz rozpoczęcie nauki języka szwedzkiego, liczne praktyki w sądzie oraz kancelariach 

adwokackich. DO osiągnięć pacjentki należy także zaliczyć ukończenie kursu 

nurkowania dla osób niepełnosprawnych oraz to, że w 2013 roku została wybrana 

Sekretarzem Generalnym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. 

6.4. Pacjent 4. 

M. O. urodzony w 31 tygodniu ciąży powikłanej. Pierwsze objawy pojawiły się 

w 6 miesiącu życia, a pełna diagnoza – MPD czterokończynowe spastyczne – w 12 

miesiącu życia. Od 6 miesiąca prowadzona jest systematyczna rehabilitacja metodą 

NDT Bobath. U pacjenta współistnieje upośledzenie umysłowe. M. O. 18 lat i jest 

osobą niesamodzielną ze względu na duże ograniczenia z zakresu samoobsługi, co 
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wynika również z faktu, że pacjent jest pozbawiony zmysłu wzroku (potęguje to lęk 

przed upadkiem). Za swoją porażkę pacjent uważa zbyt szybką rezygnację z nauki 

pisma punktowego metodą Braille’ a. Jest szczególnie dumny ze swoich występów na 

scenie, z tego, że po zakończonych musicalach publiczność bije mu brawa. Przez 

ostatnie 5 lat pacjent osiągnął bardzo wiele – zakończył naukę pływania, naukę języka 

angielskiego oraz wziął udział w delfinoterapii, podczas której pływał na otwartym 

morzu. Podczas XVII Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje 

Artystyczne otrzymał za swój występ wyróżnienie.  

6.5. Pacjent 5. 

Obecnie 20-letni J. B. urodził się w 34 tygodniu ciąży, z ciąży bliźniaczej 
niepowikłanej. Podejrzenie MPD pojawiło się w 18 miesiącu życia po podaniu dawki 
szczepionki przeciwko chorobie Heinego-Medina. Diagnoza quadriparezy zostałą 
postawiona niezwłocznie. Rehabilitacja została podjęta zaraz po postawieniu diagnozy, 
metodą NDT Bobath oraz metodą Vojty. U pacjenta współistnieje upośledzenie 
umysłowe. J. B. nie jest samodzielny i w codziennym funkcjonowaniu potrzebuje 
pomocy drugiej osoby. Jego największą pasją jest muzyka – słucha, pisze teksty 
piosenek, ale przede wszystkim śpiewa. W latach 2012-2015 uczestniczył w Festiwalu 
Muzycznym Pod Kluczem, zawsze zajmując miejsca na podium. Oprócz śpiewania 
bierze udział w konkursach recytatorskich, podczas których reprezentuje szkołę, do 
której uczęszcza. O swoich planach na przyszłość J. B. pisze tak: „Myślę, że 
w przyszłości chciałbym zostać kucharzem. Zawód kucharza zdobędę na kursie 
gotowania. Teraz na lekcjach przygotowuję się do wykonywania tego zawodu: umiem 
już ugniatać ciasto, kroić warzywa na sałatkę, mieszać, obierać obieraczką. Lubię 
uczyć się gotować, podoba mi się to, bo to jest moją pasją”.  

6.6. Pacjent 6. 

D. K. urodziła się w 26 tygodniu ciąży niepowikłanej w ciężkiej zamartwicy. 
Zostałą zdiagnozowana w 6 miesiącu życia, jako MPD postać diparezy. Aktualnie 20-
letnia pacjentka, dla której głównym problemem jest utrzymanie równowagi w pozycji 
stojącej oraz dłuższe chodzenie. Mimo wszystko mówi: „mam pozytywne usposobienie 
i niczego nie żałuję. Gdyby moje życie wyglądało inaczej nie wiem, czy byłabym tak 
szczęśliwa”. Najwięcej radości sprawia jej pływanie, które trenowała przez 10 lat, oraz 
malowanie i podróżowanie. D. K. ma na swoim koncie wiele sukcesów, zarówno tych 
dotyczących zdrowia, jak i edukacji i życia prywatnego. W drugiej klasie liceum, w D. 
K. wyjechała do Cambridge w ramach programu International Summer Schools 
University of Cambridge, z czego jest bardzo dumna. Z uśmiechem przyznaje, że jej 
sukcesem jest też to, że po operacji, dzięki rehabilitacji i uporowi, może chodzić 
i kupować dla siebie ładne buty. Za największy sukces uważa fakt, że wyrosła na 
dobrego i mądrego człowieka, który potrafi walczyć ze swoimi słabościami. Jednym 
z nich jest również zajęcie 15 miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Filozoficznej, co 
dało jej zwolnienie z egzaminu maturalnego. Ogromnym sukcesem pacjentki jest 
rozpoczęcie studiów prawniczych na Buckinghamshire New Uniwersity, gdzie została 
reprezentantką wszystkich studentów. 
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7. Wnioski 

Niepełnosprawności jest jednym z głównych zagadnień XXI wieku. Wciąż 

potrzebne są nowe, zmodyfikowane rozwiązania dotyczące zarówno leczenia, profi-

laktyki i rehabilitacji, jak i podejścia do pacjenta. Według badań ponad 60 procent 

(61,8%) niepełnosprawnych uważa, że ich zadaniem jest branie czynnego udziału 

w życiu społecznym [37]. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, niepełnosprawność związana ze zdiagnozo-

wanym MPD, nie zamyka drzwi do sukcesu. Odpowiednia motywacja oraz nakiero-

wanie są najlepszą drogą osiągnięcia sukcesu, który, jak wiadomo, dla każdego 

oznacza coś innego. Poniższe cytaty dotyczące osób niepełnosprawnych – tych zna-

nych i mniej znanych, stanowią wnioski płynące z przeprowadzonych badań.  

1. „Nie czuję się bohaterem, ale zdaje sobie sprawę, że wzorem może być ktoś 

zupełnie zwykły. Mamy w sobie piękno, które nie jest zależne od tego, jak 

wyglądamy, czy jesteśmy zdrowi czy chorzy, tylko od tego, co mamy w głowie, 

a o tym decydujemy zazwyczaj sami. Jestem niepełnosprawny i nie wstydzę się 

tego” Jan Mela 

2. „Kiedy patrzę na swoje życie, a jestem osobą szczęśliwą, to widzę, że naprawdę 

otrzymałam dar. Wiem, że na to, jak wygląda moje życie, w dużym stopniu 

wpłynęła niepełnosprawność. Zmieniłam kawał świata” Janina Ochojska 

3. „Mam 99 problemów, MPD jest tylko jednym z nich” Maysoon Zayid 

4. „Udowodniłam sobie, że jestem w stanie poradzić sobie w każdej sytuacji” M. M. 

5. „Jestem dumna z mojej mamy. Z tego, że nigdy się nie poddała. Ale też z tego, 

jakie mam w życiu wartości, że wiem, że trzeba iść do przodu, nawet wtedy, 

kiedy jest ciężko. A może właśnie szczególnie wtedy” D. K. 

8. Podsumowanie 

Przypadki przedstawione w tej publikacji to przykłady ludzi z naszego otoczenia. 

Media oraz świat sportu przepełniony jest osobami, które mogą być wzorem do 

naśladowania, tak jak np.: tenisistka – Natalia Partyka [21], podróżnik – Jan Mela [22], 

działaczka humanitarna – Janina Ochojska [23], astrofizyk – Stephen Hawking [24], 

poseł – Marek Plura [25], prezydent USA – Franklin D. Roosevelt [26]. 

Niepełnosprawność, która jest skutkiem uszkodzenia mózgu to stan trwający całe 

życie. Musi stać się cechą, z którą dziecko lub dorosły, ale także ich otoczenie, uczy się 

żyć. Mimo wielu podobieństw, jakie łączą osoby z niepełnosprawnością, należy 

pamiętać, że każdy jest indywidualnością. To, co Jest jednak coś, co wyróżnia ich 

spośród klinicznie zdrowych osób. Niepełnosprawność oprócz ograniczeń daje też 

ogromne możliwości. Na możliwości osiągnięcia sukcesu wpływa wiele składowych, 

m.in.: wrodzone zadatki, osiągane wyniki czy środowisko [27]. 
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Mózgowe porażenie dziecięce a możliwości samorealizacji w życiu dorosłym 

Wstęp:  
U pacjentów z MPD obserwowane są zaburzenia ruchowe różnego stopnia. Głównym celem wcześnie 
podjętej u tych chorych rehabilitacji jest wspomaganie rozwoju w taki sposób, aby osiągnęli jak najwyższy 
poziom funkcjonalny. 
Cel:  
Praca przedstawia możliwości samorealizacji dorosłych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym 
na przykładzie sześciu przypadków. 
Materiał i metody: 
Zaprezentowano opis sześciu pacjentów w przedziale wiekowym 16-24 lata, u których zdiagnozowano 
mózgowe porażenie dziecięce w postaci diparezy lub quadriparezy w okresie niemowlęcym. Wśród 
pacjentów przeprowadzono ankietę dotyczącą podstawowych danych medycznych i rehabilitacji. 
Zawierała ona również pytania dotyczące postrzegania samego siebie oraz szczególnych sukcesów 
osiągniętych w ciągu ostatnich 5 lat. Do oceny każdego pacjenta użyto skali Gross Motor Function 
Classification System oraz Manual Ability Classification System. Dodatkowo oceniono niezależność 
funkcjonalną pacjentów używając zmodyfikowanego kwestionariusza WeeFIM. 
Wnioski: 
Występuje zależność pomiędzy zakresem umiejętności funkcjonalnych a kierunkiem samorealizacji.  
Wczesne rozpoznanie oraz natychmiastowo podjęta rehabilitacja pozwalają w wielu przypadkach na 
uzyskanie samodzielności dającej możliwość rozwoju osobistego. 
Słowa kluczowe: MPD, samorealizacja, umiejętności funkcjonalne 

Cerebral palsy and possibilities of adolescent self-realization 

Introduction: 

In patients with CP, movement disorders of varying degrees are observed. The main goal of early 

rehabilitation in these patients is to support their development in a way that they reach the highest 

functional level. 
Goal: 

The aim of the study is to present the possibilities of self-realization of adult patients with cerebral palsy 

based on six cases. 

Material and methods: 
Six patients in the 16-24 age group were diagnosed with cerebral palsy in the form of diparesis or 

quadriparesis in infancy. Patients were surveyed on basic medical data and rehabilitation. Survey consisted 

of questions about self-perception and the achieved particular success in the past 5 years. Gross Motor 

Function Classification System and Manual Ability Classification System were used to evaluate every 
patient. In addition, modified WeeFIM questionnaire was used to asses patients functional independence. 

Conclusions  

There is a relationship between the functional skill range and the direction of self-realization. 

Early diagnosis and immediate rehabilitation allow to achieve self-reliance in many cases giving he 
opportunity for personal development. 

Keywords: CP, Self-realization, functional skills 
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Opieka i rehabilitacja dziecka z małogłowiem 

1. Wprowadzenie  

O małogłowiu wielu rodaków usłyszało dopiero dwa lata temu, kiedy to zachodnie 

media ostrzegały kobiety w ciąży przed wycieczkami do krajów Ameryki Południowej 

i zakażeniem wirusem ZIKA [1]. Aktualna literatura naukowa dostarcza wielu dowodów 

na to, że faktycznie zakażenie wirusem ZIKA w pierwszym trymestrze ciąży zwiększa 

ryzyko wystąpienia małogłowia u dziecka. Jednak małogłowie (łac. microcephalia, ang. 

microcephaly) to jedynie objaw kliniczny, a nie osobna jednostka chorobowa, związana 

nie tylko z wirusowym zakażeniem wewnątrzmacicznym, ale także zespołami 

genetycznymi, chorobami matki np. fenyloketonurią i jej niedożywieniem, hipoplazją 

OUN, czy urazami płodu [2]. Małogłowie charakteryzuje się zmniejszeniem obwodu 

głowy i najczęściej współistnieje z cechami niepełnosprawności intelektualnej [2]. 

Małogłowie rozpoznaje się, gdy wymiar obwodu głowy (OFC – ang. Occipito Frontal 

Circumference) jest mniejszy od wartości referencyjnych przyjętych dla danego wieku, 

płci oraz przynależności etnicznej. Wartość poniżej 3 odchyleń standardowych określa 

małogłowie, jednak w praktyce klinicznej często już 2 odchylenia standardowe, 

wystarczą by zdiagnozować małogłowie u niemowlęcia [1÷3]. Prawidłowo obwód 

głowy mierzymy nad wałami nadoczodołowymi do najbardziej ku tyłowi wysuniętej 

części kości potylicznej [3]. Im bardziej skrajny opis małogłowia występuje u pacjenta, 

tym dziecko w większym stopniu narażone jest na opóźnienie rozwoju, upośledzenie 

umysłowe, fizyczne, zaburzenia neurologiczne, niedowidzenie i niedosłuch [3]. 

Wyjątkiem jest kraniostenoza, kiedy to stosunkowo mały mózg odpowiada małej 

czaszce, a prawidłowo i szybko podjęta interwencja neurochirurgiczna potrafi zapobiec 

upośledzeniu intelektualnemu dziecka [2]. Małogłowie jest najczęściej objawem 

klinicznym: 

 wad rozwojowych związanych z chorobami matki i nadużywaniem substancji 

psychoaktywnych, alkoholu, tytoniu, matczyną fenyloketonuria, cukrzycą, niedo-

żywieniem, zakażeniem wirusem ZIKA, zespołem alkoholowym płodu (FAS); 

 zakażeń wewnątrzmacicznych: wirusem opryszczki, różyczki, toksoplazmozy, 

cytomegalowirusem; 
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 urazów, krwawień, niedokrwień, hipoplazji OUN w okresie perinatalnym 

i prenatalnym; 

 występowaniem zespołów uwarunkowanymi genetycznie: zespół Edwardsa, 

Pataua, Downa, cri du chat, Wolfa-Hirschhorna, Angelmana, Williamsa, Seckela, 

Blooma, Retta, Di George’a; 

 choroby metaboliczne dziecka: fenyloketonuria [1÷4] 

Ponadto zaobserwowano, także że małogłowie dotyczy 36% wcześniaków uro-

dzonych z masą poniżej 750 g [4]. Jednak badanie von der Hagen M. i wsp. przepro-

wadzone na 680 dzieciach urodzonych z małogłowiem pokazuje, że aż u 41% 

badanych przyczyna małogłowia była nieznana [5].  

Informacja dla rodziców nowonarodzonego dziecka o obciążeniu go wada letalną 

bądź znacznym upośledzeniem jest zawsze ogromnym szokiem. Jak pokazują badania 

rodzice takiego dziecka nie tylko zmagają się z problemami dnia codziennego, 

wyzwaniami jakie stawia przed nimi opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, jego 

rehabilitacja, ale także trudności z akceptacja społeczeństwa [6]. Sytuacja ta na tyle jest 

trudna, iż na zawsze burzy porządek ich dotychczasowego życia [6]. Opieka nad 

dzieckiem, powoduje że kobiety, często rezygnują z swojego życia zawodowego, 

a sama rodzina przechodzi kryzys [6]. Właśnie dlatego pomoc rodzinie, która przechodzi 

przez ten trudny proces, powinna stać się jednym z głównych zadań środowiska 

medycznego. Sam rozwój medycyny oraz wzrost poziomu wiedzy na temat potrzeb 

dziecka urodzonego z upośledzeniem inteligencji, bądź znaczna niepełnosprawności 

fizyczna niewątpliwie wpłyną na kompleksowa opiekę nad chorym oraz zacieśnienie 

współpracy miedzy opiekunem pacjenta a lekarzem pediatrą, fizjoterapeutą czy 

pielęgniarka. 

2. Cel pracy  

Celem pracy jest omówienie potrzeb dziecka urodzonego z małogłowiem na 

podstawie przeglądu literatury medycznej oraz doświadczeń własnych autorów doty-

czących rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej i pielęgnacji nad dzieckiem z małogłowiem. 

W pracy zawarto również najbardziej złożone problemy fizjoterapeutyczne i pielęgna-

cyjne oraz wątpliwości dotyczące niekonwencjonalnych metod postępowania. 

3. Opieka pielęgniarska i pielęgnacja dziecka z małogłowiem  

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo zawsze należy 

do ogromnych wyzwać dla pielęgniarki. Dziecko z opisywanymi problemami ma nie 

tylko większą skłonność do urazów na skutek upośledzenia intelektualnego lub stanów 

padaczkowych, ale także narażone jest na wystąpienie zaburzeń sercowo-naczyniowych, 

elektrolitowych, oddechowych oraz neurologicznych, związanych z podstawową 

jednostką chorobową objawiającą się małogłowiem. Dokładny schemat postepowania 

pielęgnacyjnego uzależniony jest zawsze od stanu ogólnego pacjenta, wieku dziecka, 

stopnia upośledzenia intelektualnego i fizycznego oraz samej chęci do współpracy 

opiekunów. W przypadku pacjenta o znacznej niepełnosprawności zawsze na pierwszy 
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plan wśród problemów wysuwa się ograniczona możliwość samoopieki i samo-

pielęgnacji. Ciągła pozycja leżąca, nie tylko sprzyja powstawaniu patologicznych 

przykurczy, problemów z utrzymaniem prawidłowej higieny osobistej, ale także sprzyja 

powstawaniu zaczerwienień, otarć i odparzeń, a w konsekwencji – odleżyn. Miejsca 

najbardziej narażone, na ten patologiczny proces to: okolica krzyżowa, lędźwiowa, 

miedzy pośladkowa, podłopatkowa, okolice kostek oraz potylicy [7]. Problematyka 

odleżyn i ich profilaktyka u dzieci została jak dotąd bardzo wąsko opisana w dostępnej 

literaturze medycznej. W trosce o skórę pacjenta należy wykazać się szczególną 

delikatnością i rozwagą. Toaleta ciała powinna być wykonywana min. 2 razy w ciągu 

dnia. Zaleca się by pacjent, w miarę swoich możliwości intelektualnych i fizycznych 

uczestniczył w toalecie ciała w łóżku, bądź wannie. Do kąpieli u pacjentów leżących 

z zaburzeniami czucia zabrania się używania drażniących środków kosmetycznych, czy 

szorstkich ręczników i ubrań, które mogą wywołać podrażnienia skóry [8]. Zmieniając 

pozycje dziecka w łóżku (min. co 2h), należy pamiętać nie tylko o ergonomii pracy, 

chroniącej nasz kręgosłup ale także unikaniu szarpania, czy pociągania za bieliznę 

osobista i pościelową. Bowiem takie postepowanie może spowodować mikro urazy, 

będące przyczyną powstawania odleżyn oraz będące przyczyną powtórnych zakażeń [8]. 

Pacjenta najlepiej ubierać w bawełnianie, zwiewne ubrania oraz dbać by dziecko nie 

przebywało zbyt długo w mokrej i brudnej pieluszce. Okolica intymna oraz pośladki 

narażone na odparzenia najlepiej przemywać wodą z dodatkiem mydła przy każdej 

zmianie pieluszki, a okolice pachwin jak najczęściej natłuszczać. U pacjentów leżących 

zawsze należy zadbać o odpowiedni, najlepiej zmienno-ciśnieniowy materac przeciw-

odleżynowy. 

W przypadku wystąpienia odleżyny, należy zadbać o konsultacje z lekarze specjalista 

oraz ścisłe stosowanie się do zaleceń. Niestety leczenie tak powstałej odleżyny zwykle 

wiąże się z koniecznością stosowania dość drogich opatrunków specjalistycznych 

i długim okresem leczenia – także w warunkach szpitalnych. By chronić układ odde-

chowy pacjenta należy pamiętać o systematycznym „oklepywaniu” dziecka, gimnastyce 

oddechowej biernej, odsysaniu lub odśluzowaniu pacjenta, jeśli taka potrzeba zachodzi 

oraz wyższy ułożeniu – zapobiegającemu zapaleniu płuc i innym powikłaniom układu 

oddechowego [8]. Ciągła pozycja leżąca, zaburzenia przemiany materii uwarunkowane 

chorobą o podłożu genetycznie oraz uszkodzenie OUN np. na skutek niedokrwienia lub 

urazu niestety sprzyja powstawaniu kamieni kałowych i tym samym problemów 

z wypróżnianiem. Jak podaje literatura problem zaparć dotyczy aż 10% dzieci z wadami 

rozwojowymi [9]. Dlatego też opiekunowie dzieci z opisywanymi zaburzeniami od 

początku powinni być edukowani przez pielęgniarki w zakresie: stosowaniu odpo-

wiedniej diety, przygotowywaniu i wykonaniu wlewek przeczyszczających, podawaniu 

odpowiednich leków, witamin i probiotyków, ręczne wydobycie kału [10]. Same wlewki 

przeczyszczające, ich częstość i jednorazowa objętość, zawsze należy uzależnić od 

indywidualnych potrzeb pacjenta. Zaleca się wykonywanie wlewek u dzieci poniżej 

2 roku życia z soli fizjologicznej, laktulozy, płynnej parafiny. U starszych dzieci można 

zastosować też wlewkę z fosforanów [11]. W zależności od rodzaju uszkodzenia OUN 

u dziecka może wystąpić popuszczanie, nietrzymanie, bądź nawet niemożność oddania 
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moczu. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie u dziecka niskociśnieniowej 

metody odprowadzania moczu (CIC – Clean Intermittent Catheterisation). Polega ona 

na cewnikowaniu pęcherza przy zachowaniu zasad aseptyki i użyciu cewników, 

najlepiej typu Nelaton w rozmiarze dopasowanym indywidualnie do warunków 

fizjologicznych dziecka, co 2-3h, w objętości zbliżonej do naturalnej mikcji [12]. Często 

jednak zaleca się połączenie kilku sposobów zabezpieczenia dziecka szczególnie na noc, 

kiedy cewnikowanie przerywane jest niemożliwe z powodu snu, można wtedy korzystać 

z cewnikowania w ciągu dnia i cewnika zewnętrznego podłączonego do worka 

zbiorczego na noc. W czasie stosowania omawianej metody odprowadzenia moczu 

wskazane jest przyjmowanie leków takich jak np. Furagin, który działa antybakteryjnie, 

ziół lub preparatów z żurawiną oraz płukanie pęcherza preparatami odkażającymi m.in. 

azotanem srebra (AgNO3) w rozcieńczeniu 1/1000 [13]. Innymi sposobami leczenia 

problemów z oddawaniem moczu jest stosowanie leków antycholinergicznych, 

w przypadku nadczynności skurczowej pęcherza (np. Ditropan) lub ostrzyknięcie 

nadmiernie napiętego zwieracza toksyną botulinową typu A [13].  

Duże wyzwanie dla opiekunów stanowi również żywienie dziecka. Kolejna kwestia 

w opiece nad dzieckiem ściśle uzależniona od podstawowej jednostki chorobowej. 

W przypadkach kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie przyjmować posiłki, 

a incydenty krztuszenia się, czy obniżenie łaknienia występują, karmienie powinno 

odbywać się przez sondę żołądkową. Często jednak, gdy kiedy dochodzi do 

uszkodzenia OUN lub innych zaburzeń przewodu pokarmowego konieczne jest 

włączenie żywienia przemysłowego dojelitowego, bądź żywienia pozajelitowego. 

Opieka nad cewnikami do żywienia pozajelitowego, zakłada wymianę opatrunku co 5-

7 dni, z zachowaniem „jałowości”, obserwowanie miejsca wkłucia pod kontem 

ewentualnych objawów zakażenia, utrzymanie drożności drenów oraz dezynfekcje 

kraników [14]. Żywienia dojelitowe w przypadku wykluczenia drogi doustnej wiąże 

się z konieczność chirurgicznego złożenia przezskórnej gastrostomii endoskopowej 

(PEG – percutaneous endoscopic gastrostomy) co za tym idzie, dbanie o higienę rąk 

podczas podawania gotowych preparatów, kontrole miejsca wyłonienia PEG pod 

kontem ewentualnej reakcji zapalnej oraz dbanie o jego drożność. Niestety duża grupa 

leków w postaci granulek, sprzyja zatkaniu światła PEG, co zmusza do hospitalizacji 

i wymiany sondy przezskórnej, na nową [15]. W opiece nad dzieckiem niepełno-

sprawnym należy także pamiętać o systematycznej kontroli masy ciała dziecka i ocenie 

skali odżywienia.  

W przypadku wystąpienia u dziecka zaburzeń nefrologicznych, w postaci padaczki 

m.in. w zespole Adelmana, zalecana jest: dieta ketogenna (wysokotłuszczowa, 

ubogowęglowodanowa z odpowiednia ilością białka) powodującą zmniejszenie często-

tliwości ataków, staranne prowadzenie farmakoterapii, unikanie ekspozycji dziecka na 

bodźce pobudzające atak padaczkowy, czy wczesna i obserwacja w kierunku objawów 

zwiastujących [16]. W przypadku opieki nad dzieckiem z osłabionym odbiorem 

bodźców słuchowych, wzrokowych i dotykowych, występujących najczęściej w zaka-

żeniach płodu cytomegalia, czy różyczka należy jasno poinstruować rodziców jak 

powinna przebiegać stymulacja wzrokowa czy dotykowa [8]. 
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By sprawnie stymulować wzrok, zaleca się m.in.: wprowadzać stopniowo ruchome 

i kolorowe światło, sprawdzać czy koncentracja wzroku skupia się na dalszych 

i bliższych punktach, poprzez oddalanie i przybliżanie przedmiotu na odległość ok. 

1 m od grzbietu nosa dziecka [8]. Sprawna stymulacja zmysłu dotyku polega natomiast 

na kąpielach w ciepłej i chłodnej wodzie, wprowadzaniu delikatnego łaskotania czy 

głaskania skóry, czy regularnym masażu. Najskuteczniej sam słuch dziecka rodzic 

może stymulować przez: mówienie do dziecka głosem o różnej tonacji, do zabaw 

wybierając zabawki „dźwiekonaśladowcze”, a podczas mówienia zawsze odwracając 

głowę w kierunku dziecka, by mogło ono widzieć ruch warg swojego rodzica [8]. 

Warto jednak pamiętać, że dzieci z małogłowiem to w większości osoby upośledzone 

intelektualnie, w kontakcie pielęgniarki z dzieckiem starszym nigdy nie należy 

zapomnieć m.in.: 

 okazaniu zainteresowania, empatii, cierpliwości, troski i zrozumienia; 

 stworzenie miłej, rodzinnej atmosfery; 

 zachowaniu spokoju w sytuacjach stresowych; 

 dbanie o prawidłową komunikacje werbalną i niewerbalna; 

 wzmacnianie rozmowy pozytywnym gestem; 

 powtarzanie poleceń w razie potrzeby; 

 stworzenie warunków do efektywnego snu i odpoczynku; 

 nakłanianie do wyraźnego wypowiadania słów; 

 ułatwianie dziecku kontaktu z rówieśnikami i dziećmi z podobnymi zabu-

rzeniami; 

 organizacja wolnego czasu dziecka [8]. 

Oprócz powyższych opieka nad dzieckiem z jednostkami chorobowymi objawia-

jącymi się małogłowiem, wiąże się również z częstymi hospitalizacjami, czy koniecz-

nością odbywania wizyt u lekarza m.in. neurologa, chirurga, neurochirurga, okulisty, 

laryngologa, czy wykonywaniem okresowych i kontrolnych badań. By zapewnić 

dziecku jak najlepsza opiekę i dostęp do specjalistycznych ośrodków, często to właśnie 

kobiety poświęcają swoje życie zawodowe. Dlatego tak ważnym elementem jest 

zadbanie również by opiekun pacjenta miał dostęp do opieki psychologa, czuł się 

bezpiecznie i potrafił zaufać personelowi medycznemu, czy potrafił znaleźć czas na 

racjonalny odpoczynek.  

4. Fizjoterapia i rehabilitacja dziecka z małogłowiem 

Małogłowie nie jest jednostką chorobową lecz tylko jej objawem. Traktuje się jako 

czynnik sprzyjający do występowania zespołu zaburzeń powstałych w wyniku różnych 

czynników determinujących silnie opóźniony rozwój motoryczny oraz intelektualny. 

Często utożsamia się ją z modelem pracy dziecka z mózgowym porażeniem dzie-

cięcym co pokazuje najnowsza literatura medyczna. Praca ta jest trudnym wyzwaniem 

dla całego personelu medycznego. Jest przede wszystkim wielopłaszczyznowa. Zespół 

różnorakich objawów związanych z zaburzeniami rozwoju ruchu oraz układu nerwo-

wego cechujących pacjenta zmieniają się wraz z jego wiekiem [16]. Do najczęściej 
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występujących objawów można wymienić porażenia, niedowłady, anomalie w zakresie 

napięcia mięśniowego oraz równowagi czy ruchy mimowolne. Małogłowie często 

występuje z trwałym uszkodzeniem mózgu w wyniku niedotlenienia okołoporodowego 

lub uszkodzeniu we wczesnym stadium rozwoju dziecka do ukończenia trzeciego roku 

życia. Najczęściej pojawiającymi się objawami współistniejącymi, które można 

wypunktować to między innymi padaczka, zaburzenia słuchu czy mowy [17].  

Bardzo często również pojawiają się zmiany w zachowaniu i komunikacji pacjenta.. 

Proces terapeutyczny oraz jego etapy wymaga ścisłej współpracy i koordynacji 

lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty z rodziną pacjenta. Zależy głównie od stopnia 

zaawansowania choroby. Jest to najważniejszy czynnik determinujący wybór odpo-

wiednich narzędzi fizjoterapeutycznych, zaopatrzenia ortopedycznego czy nadaje 

kierunek w wyborze odpowiedniej metody wykorzystywanej podczas terapii z pacjen-

tem. Innym problemami, z którymi boryka się rehabilitant to opóźniony rozwój 

motoryczny oraz wady postawy, które pojawiają się w czasie rozwijania się procesu 

chorobowego. Nie ma jednolitej procedury rehabilitacyjnej [18]. 

Metody, które są wykorzystywane to między innymi: metoda NDT-Bobath, metoda 

Vojty, metodę integracji sensomotorycznej oraz wiele innych [19]. 

Metoda NDT-Bobath jest to metoda rewalidacyjna opracowaną przez  

Karela i Bertę Bobath (ang. neurodevelopmental treatment). Oparta na wnikliwej 

obserwacji etapów rozwoju dziecka pozwoliła na wykrywanie patologicznych odruchów 

i niwelowanie ich. Celem usprawniania jest rozwinięcie odruchów prawidłowych oraz 

hamowanie odruchów patologicznych z jednoczesną normalizacją napięcia mięśniowego. 

Zasady terapii: 

 wszystkie ruchy muszą być kontrolowane rękami terapeuty; 

 powinny być wprowadzane stopniowo i wolno tak, aby dziecko mogło włączyć 

się do terapii; 

 terapeuta ściśle współpracuje z rodzicami dziecka, uczy ich nie tylko sposobów 

prowadzenia ćwiczeń z dzieckiem, ale uczy zabiegów pielęgnacyjnych, 

stanowiących nieodłączną część postępowania usprawniającego; 

 najważniejszym elementem w tej metodzie jest program usprawniania. Musi on 

być opracowany indywidualnie dla każdego dziecka oraz dostosowany do jego 

możliwości i potrzeb. Musi zapewniać: poczucie bezpieczeństwa, motywować 

do ćwiczenia, ułatwiać utrwalanie nowo nabytych umiejętności. Wraz z postępami 

rehabilitacyjnymi ćwiczenia są modyfikowane; 

 najbardziej charakterystyczne dla tej metody jest stosowanie dużej liczby odru-

chów, specyficznej formy ułatwiania ruchów oraz prawidłowego następstwa 

rozwojowego prowadzonych ćwiczeń; 

 uprawnianie ma na celu rozwijać odruchy na danym etapie fizjologicznym 

i hamować odruchy patologicznie przetrwałe; 

 technika ułatwiania wykonywanych ruchów rękami terapeuty pozwala na 

jednoczesne torowanie pożądanych i hamowanie niepożądanych elementów 

ruchowych. 
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Celem usprawniania w tej metodzie jest pomoc dziecku we wszechstronnym jego 
rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać wszelkie swe 
zdolności na tyle, na ile jest to możliwe, mimo uszkodzenia OUN lub występowania 
innych nieprawidłowości [19]. 

Metoda Vojty została stworzona przez prof. Vaclava Vojtę.  
Oparta jest na bazie wzorców ruchowych. Pacjent wykorzystuje je podczas terapii. 

Nadrzędnym jej celem jest zastąpienie uszkodzonej drogi nerwowej nową. W terapii 
dążymy do uzyskania reakcji mięśniowej poprzez pobudzenia układu nerwowego. 
Stymulujemy kilka punktów na ciele dziecka w celu stymulacji układu nerwowego 
w odpowiedniej pozycji aktywizującej, która pozwala na szybką odpowiedz w postawi 
napięcia mięśniowego. Aktywacja powinna być powtarzana parę razy dziennie w celu 
jak najlepszego efektu terapeutycznego co wymusza na terapeucie przekazania wiedzy 
i edukacja rodziny pacjenta [20]. 

Metoda integracji sensomotorycznej wg Ayres to koncepcja postępowania 
adresowana głównie do terapeutów zajęciowych. Celem terapii jest dostarczanie 
i kontrolowanie określonych bodźców, zwłaszcza z układu przedsionkowego, proprio-
ceptywnego i dotykowego w taki sposób, aby dziecko samo kształtowało prawidłowe 
reakcje, które na danym poziomie integrują te bodźce. Integracja sensomotoryczna jest 
to proces, dzięki któremu mózg odbiera, segreguje, interpretuje bodźce i odpowiada na 
nie adekwatnie do danej sytuacji. OUN może odbierać bodźce i odpowiadać na nie 
dzięki dobrze funkcjonującym drogom aferentnym, eferentnym i układom pośredni-
czącym, aby odpowiedź była prawidłowa OUN musi bodźce zintegrować; zniekształ-
cenie informacji może prowadzić do powstania zaburzeń, których skutkiem są 
zaburzenia ruchowe i zachowania społeczne. Niezwykle ważna jest zależność pomiędzy 
praksją, kinestezją i somatognozją a czytaniem, pisaniem i myśleniem abstrakcyjnym. 
Zaburzenia na poziomie planowania ruchu czy też czucia własnego ciała powodują 
nadwrażliwość bądź niedowrażliwość układów zmysłów. W dalszej kolejności zabu-
rzenia te doprowadzić mogą do rozwoju dyspraksji – niezgrabności ruchowej. Naj-
większą rolę odgrywają bodźce przedsionkowe, bodźce proprioceptywne i ekstero-
ceptywne, gdyż zaburzenia ich funkcji doprowadzają do zaburzeń SI. Sprzęt tera-
peutyczny powinien zachęcać dziecko do aktywności. Wykorzystuje się między 
innymi huśtawki, balansery, drabinki, zjeżdżalnie, szczoteczki, maty. Aktywność 
dziecka musi być odpowiednio dobrana przez terapeutę do aktualnych potrzeb. 

Do kontroli wyników i planowania terapii wykorzystuje się test południowo 
kalifornijski (SCSIT), który pozwala na określenie funkcji poszczególnych układów 
oraz na jakim poziomie jest integracja sensomotoryczna w porównaniu z wiekiem 
dziecka [21]. 

Każda z wymienionych terapii jest inna. Bazuje różnych koncepcjach dotyczących 
rozwoju dziecka, więc w wyznaczeniu kierunku procesu terapeutycznego ważna jest 
umiejętność dokładnej znajomości fizjologicznego prawidłowego rozwoju dziecka, 
patologii w obrębie zaburzeń rozwoju, sprawnej umiejętności komunikacji z pacjentem 
i jego rodziną. Inną ważną umiejętnością jest spostrzegawczość fizjoterapeuty, 
ponieważ obraz kliniczny pacjenta dynamicznie się zmienia pod wpływem stosowanej 
terapii, opieki pielęgnacyjnej oraz lekarskiej, plastyczności mózgu czy samej własnej 
pracy pacjenta [22]. 
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5. Podsumowanie 

Wąskie ramy pracy pozwoliły jedynie na opisanie nieczęstych i najbardziej 

złożonych problemów związanych z uszkodzeniem OUN. Wiedza zawarta w pracy 

niewątpliwe pozwoli na odpowiednie podejście do pacjenta, dalsze rozważania nad 

holistyczną i kompleksową opieką nad dzieckiem dotkniętym opisywanymi proble-

mami oraz jego rodziną. W opiece nad dzieckiem dotkniętym małogłowiem główną 

zasada jest indywidulane podejście, dostosowane do wieku dziecka, stopnia upośledzenia 

umysłowego, czy fizycznego oraz dostosowane do podstawowej jednostki chorobowej. 

Same problemy pielęgniarskie i pielęgnacyjne dotyczą zarówno dolegliwości soma-

tycznych, jak i psychoemocjonalnych dziecka i opiekunów. Fizjoterapia natomiast 

oparta jest głownie walkę z nieprawidłowym rozwojem motorycznym dziecka i jego 

następstwami. Reasumując, aby podnieść jakoś życia pacjenta oraz wspomóc jego 

opiekunów ważne jest wdrożenie powyższych zasad, wskazówek i zachowanie ścisłej 

współpracy miedzy opiekunem pacjenta, a lekarzem pediatrą, fizjoterapeutą czy 

pielęgniarką. 
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Opieka i rehabilitacja dziecka z małogłowiem 

Rozwój medycyny oraz wzrost poziomu wiedzy na temat potrzeb dziecka urodzonego z małogłowiem 

niewątpliwie wpłyną na kompleksowa opiekę nad chorym oraz zacieśnienie współpracy miedzy 

opiekunem pacjenta a lekarzem pediatrą, fizjoterapeutą czy pielęgniarka. 

Celem pracy jest omówienie potrzeb dziecka urodzonego z małogłowiem w zakresie opieki i rehabilitacji 
na podstawie przeglądu aktualnej literatury medycznej oraz doświadczeń własnych autorów, dotyczące 

rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej i pielęgnacji dziecka z małogłowiem. W pracy zawarto również 

najbardziej złożone problemy fizjoterapeutyczne i pielęgnacyjne oraz metody postępowania.  

Małogłowie czyli wymiar obwodu głowy, znacząco mniejszy od ustalonych wartości referencyjnych, ze 
stosunkowo często współistniejącymi cechami niepełnosprawności intelektualnej oraz dysfunkcjami 

układu nerwowego o podłożu genetycznym lub wirusowym. Wszystkie te czynniki sprawiają, że 

opracowanie optymalnego schematu opieki i efektywnej rehabilitacji jest wyzwaniem dla współczesnego 

pielęgniarstwa jak i fizjoterapii.  
Słowa kluczowe: małogłowie, opieka pielęgniarska, pielęgnacja, fizjoterapia 

The care and rehabilitation of a child with microcephaly 

The development of medicine and the increase in knowledge about the needs of a baby born with 

microcephaly will undoubtedly affect the care of the sick and the cooperation between the patient and the 

pediatrician, physiotherapist or nurse.  

The aim of the study is to discuss the needs of a baby born with a neoplasia in terms of care and 
rehabilitation based on a review of the current medical literature and the experiences of its authors, 

regarding rehabilitation, nursing care and the care of a baby with a hernia. The most complex 

physiotherapeutic and nursing problems and doubts about methods of work are also included in the paper. 

Micropcephaly is characterised by dimension of head circumference significantly smaller than the 
established reference values, with relatively common features of intellectual disability and dysfunction 

of the nervous system with genetic or viral origin. All these factors make the development of optimal care 

regimen and effective rehabilitation a challenge for modern nursing and physiotherapy. 

Key words: microcephaly, nurse care, care, physiotherapy 



 

66 

Sylwia Potępa
1
, Ewa Grygierzec

2
, Małgorzata Wolska

3
, Dorota Szydłak

4
 

Chód idiopatyczny na palcach u dzieci  

– dodatkowe postępowanie fizjoterapeutyczne 

1. Wstęp 

Człowiek przez miliony lat ewolucji został ukształtowany jako istota dwunożna, 

która na przełomie swojego rozwoju reprezentuje różne sposoby przemieszczania. 

Począwszy od lokomocji apedialnej czyli przetaczania w okresie niemowlęcym, przez 

lokomocję kwadripedalną z wykorzystaniem wszystkich swoich kończyn, a skoń-

czywszy w kluczowym momencie na w pełni wykształconej pozycji stojącej dającej 

podwaliny do rozwinięcia chodu o charakterze dipedalnym. Chód jest nieodzowną 

częścią funkcjonowania człowieka zarówno zdrowego, prawidłowo funkcjonującego, 

jak i osoby przewlekle chorej. Wpływa on w zdecydowany sposób na jakość życia 

każdego oraz daje możliwość samodzielności, dlatego tak ważny jest proces jego 

usprawniania. Na zmianę parametrów mechanicznych chodu wpływają wszelkiego 

rodzaju schorzenia oraz dolegliwości takie jak.: brak stabilizacji miednicy w płasz-

czyźnie czołowej oraz osłabienie mięśnia pośladkowego średniego, dysproporcja w dłu-

gości czy też obwodzie kończyn dolnych, przykurcze bądź sztywność w co najmniej 

jednym stawie, procesy zapalne mięśni, nerwów i stawów, urazy, przeciążenia, ampu-

tacje, udary mózgu i wylewy krwi do mózgu, choroby o podłożu neurologicznym, 

skrócenie fazy podporu w przypadku dolegliwości bólowych czy też przeniesienie 

ciężaru ciała na przodostopie. 

W związku z powyższym celem pracy jest omówienie postępowania fizjotera-

peutycznego u dzieci powyżej 3 roku życia, u których brak wyjaśnień medycznych 

w procesie poruszania się na palcach świadczy o idiopatycznym charakterze tego 

schorzenia. Dodatkowo w pracypostawiono cele szczegółowe t.j.: 

 charakterystyka chodu idiopatycznego na palcach; 

 analiza parametrów chodu, które ww. przypadku ulegają zmianie; 

 sposoby usprawniania w oparciu opublikacje naukowe oraz pomoce orto-

pedyczne; 

 skuteczność ww. form w oparciu o przypadki kliniczne. 
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2. Idiopatyczny chód na palcach 

Idiopatyczny chód na palcach (Idiopathic Toe Walking – ITW) jest to proces, 

podczas którego dziecko porusza się na przodostopiu, jednak na życzenie może ono 

reprezentować standardowy model chodu, nieutrzymujący się zbyt długo. Wspomniane 

zjawisko występuje obustronnie. Idiopatyczne chodzenie na palcach jest diagnozowane, 

kiedy brak jest innego wytłumaczenia medycznego [1]. Stanowi to swego rodzaju 

diagnozę wykluczenia, gdzie schorzenia, takie jak porażenie mózgowe, powodujące 

chód koński zostały odrzucone. Przemieszczanie się na palcach niejednokrotnie wystę-

puje u zdrowych dzieci do końca 3 roku życia i uznawane jest wtedy za normę 

fizjologiczną [2]. Niepokój ze strony otoczenia może wzbudzać w momencie kiedy 

towarzyszą mu inne zaburzenia takie jak: opóźniony rozwój psychoruchowy, opóźniony 

rozwój mowy, trudności w skupianiu uwagi, wrażliwość na bodźce. Jednak najczęściej 

przyczyny doszukuje się w opóźnionym rozwojem drogi korowo-rdzeniowej, dysfunkcji 

przedsionkowej bądź wrodzonym skróceniem ścięgna Achillesa [3]. Zapadalność na 

ITW w populacji pediatrycznej oscyluje pomiędzy 7-24% [4]. Warunki związane bądź 

powodujące idiopatyczne chodzenie na palcach to [3]: 

 złamania / urazy tkanek miękkich / rany kłute; 

 zespół Angelmana; 

 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; 

 zaburzenia ze spektrum autyzmu; 

 dziedziczna neuropatia ruchowa typu 1a; 

 porażenie mózgowe; 

 dystrofia mięśniowa; 

 rozwojowe zaburzenia koordynacji; 

 wrodzone końsko-szpotawe stopy; 

 rozbieżności w długości kończyn dolnych;  

 globalne opóźnienie rozwoju; 

 blizny powypadkowe lub oparzeniowe; 

 guz w brzuścu mięśnia brzuchatego łydki; 

 schizofrenia; 

 rozszczep kręgosłupa; 

 zakotwiczenie rdzenia kręgowego; 

 przejściowa ogniskowa dystonia mięśni kończyn dolnych; 

 malformacje żylne mięśnia brzuchatego łydki. 

Nieprawidłowy chód może być dyskomfortem kosmetycznym, który powoduje 

problemy społeczne dzieci i młodzieży. Dziecko w wieku szkolnym lub nastoletnim, 

które wciąż reprezentuje chód na palcach może zgłaszać ból, skarżyć się na „kostki” 

i ból pięty, zwłaszcza po wysiłku, czy też niezdolność do wykonywania niektórych 

dyscyplin sportowych – zmniejszone zgięcie grzbietowe stawu skokowego wyklucza 

użycie łyżew lub butów narciarskich, jak i chodzenia po górach. Specyficzny wzór 

przemieszczania się pociągnie za sobą nieprzyjemne uwagi ze strony rówieśników. 
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Dlatego też ITW jest stosunkowo częstym powodem skierowania do ortopedy lub 

neurologa dziecięcego [5]. 

Po za problemami ortopedycznymi oraz neurologicznymi dziecko może borykać się 

z zaburzeniami z zakresu integracji sensorycznej, dyskryminacji dotykowej. Nadwraż-

liwość dotykowa może być związana ze zlokalizowanymina podeszwach stóp licznymi 

receptorami dotykowymi. W tym przypadku dziecko w swojej subiektywnej ocenie 

odczuwa dyskomfort stawiając całą stopę na podłożu, oprócz tego może przejawiać 

niechęć do noszenia niektórych metek, butów, posiadać własne preferencje co do 

ubioru, jego długości bądź też dopasowania, niechęć do zabiegów pielęgnacyjnych 

w obrębie stóp np. obcinania paznokci, niechęć do chodzenia na boso.  

Ocena kliniczna skupia się na wykrywaniu ewentualnej przyczyny chodzenia na 

palcach. Obejmuje badanie ortopedyczne z naciskiem na kończyny dolne, jak również 

badanie neurologiczne. Zakres ruchu w biodrach, kolanach i stawach skokowych 

mierzony jest za pomocą goniometru (zakres ruchu stawu skokowego oceniany przy 

kolanach zgiętych i wyprostowanych). Oprócz tego ocenie poddaje się chód, równowagę, 

odruchy głębokie, napięcie mięśni, obecność ewentualnego objawu Babińskiego [5]. 

3. Analiza chodu na palcach 

Z ortopedycznego punktu widzenia chód na palcach określany jest jako chód 

z brakiem możliwości obciążania pięty w początkowej fazie kontaktu stopy z podło-

żem, często współwystępujący ze zmniejszeniem zakresu ruchu w stawie skokowym 

w płaszczyźnie strzałkowej.  

Prawidłowa mechanika chodu, ekonomiczność i wydatek energetyczny zachodzący 

podczas jego przebiegu związane są ze współpracą układu mięśniowo-szkieletowego 

i nerwowego. W celu dokładnego zrozumienia patobiomechaniki chodu u dzieci 

reprezentujących ten typ poruszania się bardzo ważna jest znajomość prawidłowych 

wzorców chodu, rozkładu sił reakcji podłoża czy też przemieszczenia środka ciężkości 

względem poruszającego się ciała. Stawiając diagnozę nie można skupiać się wyłącznie 

na wizualnych wrażeniach sposobu poruszania. Należy dokładnie zbadać pracę mięśni, 

czy też sprawdzić występowanie deformacji kostnych. Pozwoli to na wnikliwą 

eksplikację oraz zaplanowanie prawidłowego przebiegu leczenia. Przydatne stanie się 

w tym przypadku zastosowanie matematycznego modelowania ludzkiego chodu. 

Dzięki symulacji komputerowej można dokładnie przeanalizować siły generowane 

przez mięśnie w danych fazach chodu w sposób nieinwazyjny. Taka wizualizacja 

pozwoli badającemu znaleźć konkretną nieprawidłowość, określając parametry modelu, 

które wywołują przyczyny patologii. Dwa główne wskaźniki posiadają największe 

znaczenie przy programowaniu leczenia: modelowanie oparte na optymalizacji 

(optimization-based modeling – odpowiedzialne za ruch w stawie i siłę przez jego 

generowaną poprzez optymalizację kryteriów wydajności człowieka związanych 

z występowaniem ograniczeń fizycznych, ruch staje się przedmiotem przewidywania) 

i modelowanie oparte na kontrolowaniu (control-based modeling – algorytmy do 

obliczeń uruchomień stawowych dające możliwość śledzenia przewidzianych trajektorii 

ruchu) [6]. Brany jest tutaj pod uwagę model płaski, dwunożnego poruszania, składa-
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jący się z 7 segmentów: stóp, podudzi, ud i miednicy. Zintegrowana praca tych ele-

mentów daje połączenia stawowe, na podstawie których można prowadzić wnikliwą 

ocenę [7]. Badania elektromiograficzne wykazały, że problem może przejawiać się 

w związku z przedwczesną aktywacją mięśnia brzuchatego łydki, powodując zgięcie 

podeszwowe stopy w stawie skokowym w fazie przeniesienia. Podczas normalnego 

przemieszczania się aktywność mięśnia brzuchatego łydki w fazie podporu wynosi 15-

50% cyklu chodu, natomiast u dzieci reprezentujących typ ITW jego aktywność 

w fazie podporu to 92-52% (podczas jednego cyklu chodu z rozpoczęciem kolejnego). 

Praca mięśnia piszczelowego przedniego wynosi od 55 do 15% cyklu chodu, natomiast 

u ITW średnio 53 – 3%. Praca obu tych mięśni jest przesunięta w czasie.  

 Klasyfikacja ITW obejmuje analizę chodu oraz trzech rockerów stawu skokowego. 

W obrębie stopy wyróżnić można trzy mechanizmy „rocker”: przetaczanie przez piętę 

(„heelrocker”), kostkę („anklerocker”) i przodostopie („forefootrocker”) [8]. U dzieci 

z ITW zaobserwowano:  

 brak pierwszego rockera – odwrócony drugi rocker, brak zgięcia grzbietowego 

stopy podczas fazy initialcontact z podłożem – lądowanie na obniżonym przodo-

stopiu, podczas prawidłowego cyklu chodu nieobecne; 

 wzmożoną fazęmindstance z pogłębieniem zgięcia podeszwowego stopy – jako 

konsekwencja wspierania się na przedniej części stopy; 

 zmniejszoną chwilę zgięcia podeszwowego stopy w fazie terminal stance. 

Wyróżniamy trzy typy ITW: łagodny, umiarkowany i ciężki. Tab.1. 

Tabela 1 Klasyfikacja ciężkości Idiopatycznego chodu na palcach [9]  

PODZIAŁ ITW 

NA TYPY 

POCZĄTKOWE KRYTERIA I ICH DEFINICJA 

Występowanie I 

rockerakostki
a 

Wystąpienie 

początku III 

rockerakostki
b 

Przewaga I 

rockerakostki
c 

Typ 1 TAK NIE NIE 

Typ 2 TAK/NIE TAK/NIE NIE 

Typ 3 NIE TAK TAK 

a Obecne jeśli kąt stawu skokowego przy pierwszym kontakcie był większy niż 5 ° od zgięcia podeszwowego  

b Obecne jeśli III rocker występuje na poziomie lub poniżej 30% cyklu chodu. 

c Obecny, jeśli stosunek szczytowego momentu zginania podeszwowego w początkowej fazie (AM1) 

względem szczytu podeszwowego zginania w fazie końcowej (AM2) jest większa niż 1 

4. Toksyna botulinowa A 

Toksyna botulinowa A (BTX) jest coraz szerzej stosowana w leczeniu hiper-

aktywności mięśniowej u dzieci z porażeniem mózgowym lub z dystonią. Efekt BTX 

związany jest z tymczasowym zablokowaniem wydzielania neurotransmitera zakończeń 

nerwowych – acetylocholiny, w obrębie połączeń nerwowo-mięśniowych, co skutkuje 

wiotkim porażeniem mięśni, w obrębie których została zastosowana. W przypadku 

mózgowego porażenia dziecięcego efekt BTX trwa 3-6 miesięcy. Zabieg ten został 

zastosowany również u dzieci z ITW. W badaniach przeprowadzonych w Astrid 
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Lindgren Children’s Hospital w 2003-2005 roku BTX był podawany do obu kończyn 

dolnych w dawkach 6 jednostek na kg masy ciała, z zastrzeżeniem górnej granicy 

wynoszącej 400 jednostek. Jedną godzinę przed wstrzyknięciem, wszystkie dzieci 

otrzymały paracetamol doustnie (40 mg/kg) i krem znieczulający w miejscach wstrzyk-

nięcia. Dla pacjentów/rodziców, którzy zażądali sedacji został podany midazolam  

0,3-0,5 mg/kg 15 min przed wstrzyknięciem. Wstrzyknięcia wykonywane były 

w czterech miejscach każdej z łydek. Dwa z nich znajdowały się w części bocznej 

i przyśrodkowej mięśni brzuchatych łydki, a pozostałe dwa dystalnie. Wszystkie 

zastrzyki otrzymane zostały wg wskazówek elektromiogramu w celu zapewnienia 

odpowiedniej pozycji domięśniowej iniekcji. Po zabiegu BTX, dzieci oraz rodzice 

zostali poinstruowani przez fizjoterapeutę, aby wykonywali ćwiczenia mięśni łydek 

pięć razy w tygodniu oraz zalecone zostało chodzenie na piętach w ilości co najmniej 

50 kroków dziennie. Nie zostały zastosowane żadne ortezy. Przed ostrzyknięciami 

została przeprowadzona analiza chodu 3D, następnie powtórzona została 3 tygodnie po 

oraz 3, 6, 12 miesięcy później od pierwszego zabiegu. Znaczącą poprawę zaobserwo-

wano w kącie stawu skokowego przy pierwszym kontakcie z podłożem i na szczycie 

kostki podczas zgięcia grzbietowego w fazie swing. Jednak pozycja kostki była nadal 

w zgięciu podeszwowym po leczeniu u prawie wszystkich dzieci. Zostało to również 

potwierdzone przez rodziców, którzy zgłosili, że tylko 3 z 15 dzieci zaprzestały 

chodzenia na palcach po okresie leczenia. W niniejszym badaniu stwierdzono poprawę 

pod względem czasu, zarówno maksymalnego zgięcia grzbietowego jak i przejścia od 

zgięcia grzbietowego do zgięcia podeszwowego podczas fazy stance. Po terapii BTX 

odnotowano zmianę aktywności mięśni łydki, w wyniku uderzenia pięty o podłoże lub 

niemal przy uderzeniu, umożliwiając wydłużenie aktywności mięśnia piszczelowego 

przedniego obecnego w fazie terminal swing i prawdopodobnie w loadingresponce. 

Tylko 3 z 15 dzieci zaprzestało przemieszczać się na palcach, natomiast w ocenie 

rodziców 6 dzieci ten sposób poruszania się nadal jest obecny. 
W badaniach nad zastosowaniem BTX u dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym, zaobserwowano, że zastrzyki z botoksu do kompleksu brzuchatego łydki 
okazały się skuteczną metodą krótkoterminową blokującą receptory acetylocholiny, 
zakłócając połączenia nerwowo-mięśniowe. Zmniejszenie napięcia mięśniowego nie 
utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące, ponieważ zablokowane zakończenia nerwowe są 
odzyskiwane przez dodatkowy rozwój lub regenerację. Pacjenci leczeni preparatem 
Botox-A wykazywali ogólne funkcjonalne korzyści, oceniane na podstawie skali 
funkcjonowania motoryki dużej (GMFM), pomimo zwiększonego napięcia mięśnio-
wego 3 miesiące po wstrzyknięciu. Botox w połączeniu z fizjoterapią zapewnia znaczącą 
poprawę u dzieci dzięki plastyczności ich układu nerwowego, mięśnie uczą się 
przystosowania do nowej funkcji, biomechanicznego przekształcenia i wydłużenia 
dzięki stretchingowi po wstrzyknięciu oraz wzmacniania antagonistów w okresie 
słabości ostrzykiwanych mięśni. Dlatego łączenie terapii jest skuteczniejsze niż 
stosowanie obu tych metod niezależnie od siebie. Zarówno sama rehabilitacja jak 
i Botox mogą poprawić parametry chodu i aktywności funkcjonalnej, jednak zabiegi 
fizjoterapeutyczne potrzebują czasu, a sam zastrzyk toksyną botulinową ma krótko-
trwały efekt [11]. 



 

 

Chód idiopatyczny na palcach u dzieci – dodatkowe postępowanie fizjoterapeutyczne 

 

71 

5. Wydłużanie ścięgna Achillesa 

Ścięgno Achillesa, nazywane również piętowym jest najmocniejszym i najgrubszym 

ścięgnem ludzkiego ciała. W połowie wysokości podudzia, brzuśce mięśnia brzuchatego 

łydki przechodzą we włókna ścięgniste, a następnie w jedno szerokie, płaskie ścięgno  

– część brzuchata ścięgna Achillesa. Na poziomie około 1/3 dalszej goleni dołączają się 

włókna pochodzące od mięśnia płaszczkowatego. Prawidłowo rozwinięte ścięgno 

wpływa na wydajność i ekonomię ruchu [12]. 

 W retrospektywnym badaniu porównano wyniki po wydłużenia ścięgien Achillesa 

i procedury Vulpius (korekcja końskiego ustawienia stopy). Dzieci z ITW leczono po 

przez wydłużenie ścięgna Achillesa (6 dzieci przezskórnie, 1 z jednym otwarciem 

z wydłużeniem) lub przy pomocy korekcji Vulpius (7 dzieci). Analizę chodu 3D 

przeprowadzono przed i po zabiegu. Badanie nie było randomizowane, a decyzję 

wykonania zabiegu operacyjnego oparto na ograniczonym zgięciu grzbietowym kostki 

przy kolanach zgiętych i wyprostowanych. Procedury Valpius użyto przy ograniczeniu 

zgięcia grzbietowego stopy przy kolanie zgiętym. Pooperacyjną analizę chodu 

przeprowadzono średnio po 13 miesiącach od zabiegu. Grupa Valpius miała znacznie 

większe zgięcie grzbietowe kostki przed operacją, w porównaniu z drugą grupą. Po 

operacji, wszystkie dzieci ITW postrzegane były jako jedna grupa, która wykazała 

poprawę wielu parametrów chodu. Grupa wydłużania ścięgna Achillesa miała znacznie 

lepszy wyprost kolana w pozycji stojącej. Badanie fizykalne po zabiegu wykazało 

znaczne zwiększenie zgięcia grzbietowego kostki w obu grupach. Autorzy doszli do 

wniosku, że obie techniki chirurgiczne przynoszą dobre efekty i zalecają stosowanie 

techniki Valpius dla przykurczu mięśnia brzuchatego łydki, a wydłużenie ścięgna 

Achillesa przy cięższym przykurczu. Autorzy zaobserwowali dwie główne różnice 

między grupami po zabiegu: długość mięśnia brzuchatego łydki w pozycji stojącej 

znacznie wzrosła po wydłużeniu ścięgna Achillesa, ale nie po zabiegu Valpius, natomiast 

długość mięśnia płaszczkowatego znacznie wzrosła po obu procedurach. długość 

ścięgien mięśni była krótsza w grupie ścięgna Achillesa przed operacją, ale w efekcie 

końcowym u pacjentów leczonych sposobemValpius były dłuższe. U dzieci z najcięż-

szymi przykurczami efekty wydłużenia były znaczące, podczas gdy dzieci z niewielkimi 

przykurczami nie zyskały go wiele. Kinematyczne wyniki końcowe były dobre w obu 

grupach [13, 14]. 

6. Wibracja całego ciała 

Badania przeprowadzono w VictorianPaediatricRehabilitation Service wMonash,, 

na grupie 15 dzieci w wieku 4-10 lat. Zabieg poprawy chodu po wibracji całego ciała 

wykonywany był w 5 seriach – 1 min wibracji, 1 min odpoczynku (Galileo Basic, 

Novotec Medical GmbH, Niemcy). Częstotliwość drgań dla każdego dziecka wynosiła 

15 Hz w momencie,kiedy dziecko znajdowało się w pozycji półprzysiadu. Minimalna 

wartość drgań powoduje odpowiedź mięśni, jednocześnie minimalizuje negatywną 

odpowiedź ogólnoustrojową, Z kolei zbyt duża częstotliwość może skutkować 

zawrotami głowy bądź nudnościami. Po seriach wibracji dziecko proszone było 
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o przejście wzdłuż GaitRite, w czasie 1, 5, 10 i 20 minut po zakończeniu wibracji. 

Niestety na dzień dzisiejszy brakuje wystarczającej ilości badań w tym zakresie, 

w związku z czym nie można potwierdzić skuteczności leczenia [10]. 

7. Wkładki piramidowe 

Wkładki te zostały opracowane w 2001. Do tego czasu były stosowane wyłącznie 

w przypadku chodzenia na palcach niemowląt. Wykonane są z miękkiego i testo-

wanego dermatologicznie materiału, który utrzymuje swój kształt nawet po długo-

trwałym użytkowaniu. Kształtem przypominają piramidy, które są ustawione tuż 

poniżej 2, 3 i 4 kości śródstopia. Elementy nośne przewidziane do utrzymywania 

przodostopia w dokładnej pozycji są zaprojektowane zgodnie z anatomicznym 

ułożeniem kości i stawów, odpowiednio do różnych wysokości. Ich zadaniem jest 

przeniesienie ciężaru w okolicę przodostopia, wywierając tym samym nacisk w celu 

zniechęcenia pacjenta do obciążania palców. Towarzyszyć temu może poczucie 

dyskomfortu, jak również wzmożenie pracy mięśni stabilizujących w celu utrzymania 

nowej pozycji. Aby zachować równowagę podczas chodu dziecko musi utrzymywać 

miednicę na odpowiednim poziomie oraz przesunąć środek ciężkości na środkową 

część stopy, unikając tym samym hiperlordozy lędźwiowej.  

Podczas badań przeprowadzonych w 2004 roku w klinice fizjoterapeutycznej 

Pomarino w Hamburgu, na grupie 215 dzieci reprezentujących ITW, u których 

zastosowano wkładki piramidowe, patologiczny wzorzec chodu zniknął całkowicie 

(64,4%), a u 26,5% nie zauważono poprawy. U 38,5% dzieci z ostatniej grupy zostały 

wykonane ostrzyknięcia z botoksu. 9% dzieci zostało wykluczone z badań. Zaletą 

wkładek jest wspomaganie innych form fizjoterapii czy też niskie koszty produkcji [15]. 

 

Rysunek 1 Wkładki piramidowe [15] 
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8. Odlewy seryjne 

Do badań w tym zakresie zostało zakwalifikowane 44 dzieci pomiędzy 2, a 14 
rokiem życia ze stwierdzonym (na podstawie opinii rodziców) typem przemieszczania 
się na palcach. Dzieci z autyzmem oraz z zaburzeniami neurologicznymi zostały 
wykluczone z badań. Każde dziecko zostało ocenione przez ortopedę oraz fizjoterapeutę 
pediatrycznego. U każdego zastosowano stabilizator poniżej kolana ustawiony pra-
widłowo względem podłoża z seryjnymi odlewami w 2 tygodniowych odstępach. Po 
usunięciu gipsów, wszystkie dzieci były oceniane przez fizjoterapeutę pediatrycznego, 
który instruował rodziców, jak przeprowadzić bierne ćwiczenia rozciągające ścięgna 
Achillesa. Dzieci były klinicznie weryfikowane 3 miesiące po usunięciu odlewu, 
a następnie 6 miesięcznych odstępach. Wynik oceniano w odniesieniu do chodu na 
palcach i zgięcia grzbietowego kostki. Okres noszenia gipsów przez dzieci wynosił od 
3 do 10 tygodni z 2 tygodniowymi zmianami opatrunków, dopóki zmniejszeniu nie 
uległa oporność stawu skokowego na bierne zginanie. Tylko u jednej osoby 
odnotowano powikłanie jakim było owrzodzenie. Po serii zabiegów u 29 (66%) dzieci, 
ITW został zatrzymany lub uległ poprawie na tyle, aby zadowolić rodziców. 

Dłuższe okresy użytkowania opatrunków wykazały większe prawdopodobieństwo 
poprawy.  

9. Gipsy hamujące – TICs 

Badania nad wykorzystaniem gipsów hamujących u dzieci zostały przeprowadzone 
u 5-letniego chłopca u którego zdiagnozowano ciężkie i uporczywe ITW. Nie 
odnotowano żadnych czynników okołoporodowych, ani rodzinnych historii z ITW 
mogących sugerować związek z tym typem chodu. Do tej pory u dziecka stosowana 
była przez rok fizjoterapia oraz ortezy zakładane na noc w celu utrzymania 
rozciągnięcia ścięgien Achillesa, jednak nie przynosiło to żadnej poprawy. Przed 
zastosowaniem gipsowania, proces fizjoterapii ukierunkowany został na: 

a. hamowanie zwiększonej reakcji na dotyk, 
b. hamowanie nieprawidłowego odruchu postawu i wzorców motorycznych, 
c. zwiększenie ROM (zakres ruchu) aDF (zgięcie grzbietowe kostki w staniu). 
Program ten zawierał sesje rehabilitacyjne przez 3 tygodnie, 5 razy w tygodniu 

przez 60 minut na sesję. Następnie gipsy hamujące TICs były zakładane w pozycji 
leżenia tyłem przy zgiętym stawie biodrowym i kolanowym do kąta 90°, podudzie 
i stopa zostały w położeniu neutralnym we wszystkich płaszczyznach. Podczas 
stosowania TICs, techniki ułatwienia NDT zostały ulepszone w działaniach ukierunko-
wanych na równowagę i trening chodu. Program leczenia na tym etapie obejmował 
również 3 tygodnie, 5 razy w tygodniu przez 60 minut na sesję, w jego zakres 
wchodziło: 

1. trening równowagi statycznej z uwzględnieniem zdolność do utrzymywania 
prawidłowej postawy w różnych pozycjach; 

2. trening równowagi dynamicznej, mający na celu kontrolę postawy, gdy ciało 
porusza się; 

3. na stabilnej powierzchni bądź gdy powierzchnia jest w ruchu; 
4. trening chodu na bieżni. 
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Celem proponowanej interwencji była nie tylko poprawa pamięci ROM aDF, ale 

także poprawa wzorca chodu poprzez hamowanie hiperaktywność odruchu stóp. 

Pomimo normalizacji ROM aDF tuż po usunięciu TICs, chód nie wykazywał 

natychmiastowego ulepszenia w aDF. Dwuetapowy proces doskonalenia chodu miał 

celowe działanie hamujące poprzedni nieprawidłowy wzorzec chodu przy pomocy 

TICs [4]. 

 

Wykres 3 Wartości GGI (Gilette Gait Index) dla prawej i lewej kończyny dolnej  

u 5-letniego chłopca z ciężkim ITW.  

Uwaga: Wartości GGI dla dzieci prawidłowo rozwijających się znajdują się w zakresie od 8,2 do 26,9 

10. Podsumowanie 

Skuteczność różnych metod leczenia nie jest do końca jasna. Poprawę w zakresie 

zniesienia poruszania się na palcach odnotowano w przypadku ćwiczeń, stosowania 

odlewów seryjnych, toksyny botulinowej, zabiegów chirurgicznych – łączenia poszcze-

gólnych terapii oraz pomocy ortopedycznych. Porównywanie skuteczności badań 

i wybranie najlepszej formy terapii jest trudne, ponieważ kryteria kliniczne dotyczące 

wykorzystania każdego rodzaju leczenia zwykle są niedostępne. Jednak interwencja 

chirurgiczna powinna być stosowana w ostateczności, jedynie w najcięższych przy-

padkach. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż chodzeniu na palcach mogą towarzyszyć 

różne dolegliwości, a ustawienie ciała sprzyjać będzie rozwojowi innych nieprawidło-

wości. Główną wadą utrzymującego się chodu na palcach są różnego rodzaju choroby 

wtórne i powikłania w obrębie aparatu szkieletowego. Poprzez pogłębioną lordozę 

kręgosłupa lędźwiowego, może dojść do nieprawidłowego biomechanicznego obcią-
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żenia trzonów kręgów. To z kolei może doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego 

i przykurczu zgięciowego stawów biodrowych. Szczególnie narażone na deformacje są 

stopy bądź ścięgno Achillesa, które może ulec nieodwracalnemu skróceniu. Niepokój 

rodziców powinny wzbudzić towarzyszące ITW zaburzenia takie jak: opóźniony rozwój 

psychoruchowy, mowy, brak uwagi oraz nadwrażliwość na bodźce. 

Lekarze i fizjoterapeuci powinni wykazywać większe zainteresowanie idiopatycznym 

chodem na palcach niż dotychczas. W Polsce temat ten do tej pory jest wciąż mało 

popularny. Diagnoza, która zawiera słowo „idiopatyczny” sugeruje, iż jesteśmy na 

początku poszukiwań prawdziwej przyczyny, ponieważ żaden przypadek kliniczny nie 

jest tak naprawdę idiopatyczny. Dzieci te mają równie dużo problemów co neurologiczne 

przypadki. Sam proces rehabilitacji jest długotrwały oraz nie ma gwarancji przyniesienia 

rzetelnych wyników. Poszukiwanie nowychrozwiązań może zmniejszyć problem, jednak 

największym dokonaniem będzie znalezienie rzeczywistego punktu powodującego 

wystąpienie chodu na palcach. 
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Chód idiopatyczny na palcach u dzieci – dodatkowe postępowanie 

fizjoterapeutyczne 

Chód jest nieodzowną częścią funkcjonowania człowieka zarówno zdrowego, jak i osoby przewlekle 

chorej. Wpływa on na jakość życia oraz daje możliwość niezależności. Na zmianę parametrów 

mechanicznych chodu wpływają wszelkiego rodzaju schorzenia oraz dolegliwości bólowe. Idiopatyczny 
chód na palcach (Idiopathic Toe Walking – ITW) jest procesem, podczas którego dziecko porusza się na 

przodostopiu, jednak na życzenie może ono reprezentować standardowy model chodu, nieutrzymujący się 

jednak zbyt długo. ITW charakteryzuje się brakiem możliwości obciążania pięty w początkowej fazie 

kontaktu stopy z podłożem, często współwystępując ze zmniejszeniem zakresu ruchu w stawie skokowym 
w płaszczyźnie strzałkowej. Przemieszczanie się na palcach niejednokrotnie występuje u zdrowych dzieci  

do końca 3 roku życia i uznawane jest wtedy za normę fizjologiczną. Z kolei występowanie tego zjawiska 

u dzieci starszych może być wyrazem patologii związanej najczęściej z opóźnieniem rozwoju drogi 

korowo-rdzeniowej, dysfunkcji przedsionkowej bądź z wrodzonym skróceniem ścięgna Achillesa, rzadziej 
przyczyny upatruje się w różnego rodzaju schorzeniach, urazach. Zapadalność na ITW w populacji 

pediatrycznej oscyluje pomiędzy 7- 24%.  

 Celem niniejszej pracy jest omówienie problemu jakim jest ITW oraz dodatkowego postępowania 

fizjoterapeutycznego w oparciu o publikacje naukowe oraz pomoce ortopedyczne  
u dzieci powyżej 3 roku życia u których występuje to zaburzenie. 

Słowa kluczowe: chód na palcach, idiopatyczny chód na palcach, dzieci, ITW, chód 

Idiopathic Toe Walking in Children – additional physiotherapist practices 

Gait is an indispensable part of human functioning both of healthy or chronically ill person. It affects the 

quality of life and gives the possibility of independence. Different medical conditions and pain may alterate 

mechanical parameters of human gait. Idiopathic Toe Walking (ITW) is a process during which a child 
walks on its forefoot. On request it can present the standard gait model, however this state cannot retain too 

long. ITW can be distinguished with the lack of heel load in the Initial Contact stage, frequently co-

occurring with the reduction of the range of motion in the ankle in the sagittal plane. Walking on toes often 

appears in healthy children gait until the age of 3 and it is considered to be a physiological norm. 
Nonetheless the occurrence of this phenomenon in older children may be an expression of a pathology 

associated with delayed progress of the corticospinal tract, vestibular dysfunction or congenital shortening 

of the Achilles tendon. Less often any kind of traumas and afflictions are considered to be the cause of the 

ITW. The incidence rate of this medical condition in the pediatric population oscillates between 7-24%. 
The aim of this article is to discuss the ITW issue and the additional physiotherapeutic treatment based on 

scientific publications and orthopedic aids in children with ITW above the age of 3. 

Keywords: tip toe wallkig, idiopathic tip toe walkig, children, ITW, gait 



 

77 

Aneta Nieścior
1
, Zuzanna Lenart

2
, Karolina Lewkowicz

3 
 

Zooterapia w rehabilitacji dziecka  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

1. Wstęp 

Zwierzęta towarzyszą nam od zarania dziejów. Ich rola w życiu człowieka 
ewaluowała na przestrzeni wielu lat. Niektóre gatunki od zawsze miały status przyjaciół, 
inne były tępione, jeszcze innych stanowiły zagrożenie i napełniały ludzkość strachem. 
Kontakt z nimi jest więc dla nas czymś naturalnym, pozbawionym sztuczności. Tą 
specyficzną relację wykorzystujemy dziś na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest 
zooterapia. Zwierzęta odpowiednio wyselekcjonowane, posiadające cechy pożądane 
przy pracy z dzieckiem, łagodne, przyjazne, ale nadal zachowujące swój wrodzony 
instynkt i charakter, są doskonałym komponentem i uzupełnieniem holistycznego 
procesu otwierania na świat dziecka zamkniętego w sobie, jakim z pewnością jest pacjent 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Każde dziecko ma w sobie wielki potencjał 
rozwoju, niezależnie od tego czy jest zdrowe, czy chore, trzeba więc wykorzystać ten 
potencjał w jak najbardziej efektywny sposób. 

2. Cel pracy  

Celem mojej pracy jest zarysowanie problematyki oraz charakterystyki zaburzeń 
wchodzących w skład spektrum autyzmu, oraz sposobu leczenia tych zaburzeń za 
pomocą różnych form zooterapii: dogoterapii, felinoterapii, hipoterapii, delfinoterapii 
oraz przy udziale rybek akwariowych. 

3. Autyzm 

3.1. Definicja autyzmu 

Autyzm jest to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka, spowodowane niepra-
widłowym kształtowaniem się i funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego 
[1]. Charakterystyczne są nieprawidłowości jednocześnie występujące w trzech 
odrębnych obszarach, zwane autystyczną triadą. Są to zaburzenia zachowań społecz-
nych, problemy z komunikacją oraz obecność sztywnych wzorców aktywności i zain-
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teresowań [1]. Ważne jest, że zaburzenia autystyczne są zróżnicowane pod względem 
stopnia ich nasilenia u poszczególnych dzieci i nie tworzą jednolitego wzorca. W litera-
turze występuje więc szersze określenie: „spektrum zaburzeń autystycznych” [2], do 
którego należy kilka odrębnych jednostek chorobowych o podobnych objawach. Różnice 
między nimi często są niewielkie i sprawia to trudności w postawieniu jednoznacznej 
diagnozy. 

Termin „autyzm” został wprowadzony przez Leo Kannera w 1943r. W pracy Autistic 
disturbances of affective contact austriacko-amerykański lekarz psychiatra opisał grupę 
11 dzieci w wieku od 2 do 8 lat, które były zdrowe fizycznie, ale dzieliły specyficzny 
wzorzec izolacji od społeczeństwa, żyły „we własnym świecie” [1, 3]. Kanner zaburzeniu 
nadał nazwę autyzmu wczesnodziecięcego, czerpiąc z języka greckiego (autos= sam). 

3.2. Charakterystyka choroby 

Zaburzenia typowe dla choroby powinny ujawnić się do 36. miesiąca życia. 
Niepokojące objawy można zauważyć jednak już dużo wcześniej, wraz z osiąganiem 
przez dziecko kolejnych rozwojowych kamieni milowych. Są to np. unikanie kontaktu 
wzrokowego podczas karmienia, nieodwzajemnianie uśmiechów, brak reakcji na imię, 
dźwięki otoczenia, nie podążanie wzrokiem za przedmiotami, brak reakcji na przytu-
lanie, brak gaworzenia i mowy, a także ich utrata [1, 2]. 

Tabela 1. Główne symptomy autyzmu 

zachowania społeczne komunikacja 
sztywne wzorce 

aktywności i zainteresowań 

brak inicjacji kontaktu 

i odpowiedzi na inicjatywę 

innej osoby 

nierozumienie funkcji 

komunikowania się 

stałe schematy zachowań, 

sposobów wykonywania 

czynności, niechęć do zmian 

brak zainteresowania innymi 

ludźmi 

unikanie kontaktu 

wzrokowego i brak 

podążania za wzrokiem innej 

osoby 

przywiązanie do 

przedmiotów 

izolacja od rówieśników 

nieużywanie gestów, 

znaków niewerbalnych, 

uśmiechu 

obsesyjne zainteresowanie 

wąską dziedziną 

brak uczestnictwa lub 

niechętne uczestnictwo 

w zabawach społecznych 

brak komunikowania 

potrzeb, trudności 

w formułowaniu jasnej 

wypowiedzi 

ograniczone zainteresowania 

brak reakcji na imię 

niedostrzeganie błędów 

komunikacyjnych 

i niezrozumienia przez 

innych 

brak wyobraźni 

trudności z okazywaniem 

pozytywnych uczuć i emocji 

unikanie komunikacji 

w celach rozrywkowych 

stereotypie ruchowe, czyli 

wielokrotne powtarzanie 

danych ruchów 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1, 4, 5, 7] 
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Bardzo nietypowym objawem są zdolności wysepkowe, występujące u 5-15% 

dzieci z autyzmem. Są to zadziwiające zdolności przejawiające się w wąskim zakresie 

umiejętności. Dotyczą zwykle obszarów niewymagających myślenia abstrakcyjnego. 

Bardzo często jest to tzw. fotograficzna pamięć, niewiarygodne zdolności matematyczne, 

wybitnie dobry słuch muzyczny, władanie kilkoma językami obcymi, niesamowita 

wierność szczegółów w pracach plastycznych, umiejętności techniczne. Nie jest to cecha 

tylko dzieci autystycznych, ale odsetek występowania tej cechy jest wśród autystów 

zdecydowanie wyższy, niż u ludzi zdrowych [4].  

Przyczyny autyzmu nie są do końca wyjaśnione. Dawna teoria mówiła o wpływie 

„zimnych matek”, których brak miłości do dziecka powodował zaburzenia [1]. Dziś 

przyjmuje się, że wynikają one z połączenia czynników genetycznych i środowis-

kowych. Jest wiele teorii na ten temat, jedna z nich sugeruje perinatalne narażenie na 

toksyny, tj. estry, rozpuszczalniki, metale ciężkie, bisfenol A [5]. 

3.3. Spektrum zaburzeń autyzmu 

Osoby zakwalifikowane do kilku różnych jednostek klinicznych charakteryzują się 

podobnym wzorcem zachowania. Ze względu na częstą trudność w różnicowaniu tych 

zespołów stworzono szersze pojęcie określające grupę chorób z występującą mani-

festacją objawów zbliżoną do autyzmu [1]. Jest to spektrum zaburzeń autyzmu 

i zaliczamy do niego: 

Autyzm dziecięcy – opis powyżej 

Zespół Aspergera 

Występuje nieprawidłowy rozwój zdolności społecznych, utrudniony kontakt 

z rówieśnikami, brak myślenia abstrakcyjnego, przywiązanie do schematów i stereo-

typia zachowań i zainteresowań. W odróżnieniu od autyzmu prawidłowe jest jednak 

tempo rozwoju mowy i rozwój poznawczy. Wśród osób z tym zespołem często 

stwierdza się zdolności wysepkowe.  

Dziecięce zaburzenia dezintegracyjne 

Na to rzadkie zaburzenie zapadają głównie chłopcy. Symptomy zauważane są 

pomiędzy trzecim a czwartym rokiem życia, jako gwałtowne zmiany wsteczne w roz-

woju mowy, motoryki i kontaktów społecznych. Zaburzeniu towarzyszy utrata kontroli 

nad czynnościami fizjologicznymi, padaczka i niski poziom rozwoju intelektualnego. 

Inne całościowe zaburzenia rozwoju 

Definiujemy tak sytuację, kiedy występują objawy autyzmu lub zespołu Aspergera, 

ale nie wszystkie kryteria diagnostyczne są spełnione [1, 2]. 

3.4. Epidemiologia 

Częstość występowania autyzmu stale wzrasta. W latach 50. XX wieku choroba 

zdiagnozowana była u 1-2 na 10 000 dzieci w latach 70. XX wieku- 4-6 na 10 000, 

a w latach 90. – 13 na 10 000 żywych urodzeń. Obecnie przypuszcza się, że wskaźnik 

występowania zaburzeń oscyluje między 1-2, a w dużych miastach nawet 3-4 na 1000 
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dzieci w wieku 3-10 lat. Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą występować nawet u 1 

na 150 dzieci.  

Epidemia autyzmu ma wiele różnych przyczyn. Dotyczą one metodyki badań 

przesiewowych, lepszego dostępu do służb ochrony zdrowia, wzrostu wiedzy społe-

czeństwa na temat zaburzeń, kształcenia się specjalistów w kierunku diagnozy cech 

autystycznych, zmian w kryteriach definiowania autyzmu. To wszystko sprawia, że 

naturalnym wydaje się wzrost wskaźników epidemiologicznych choroby. Jednocześnie 

niemierzalność wpływu tych czynników uniemożliwia stwierdzenie, czy zachodzi 

faktyczny wzrost zachorowalności na tę chorobę [1].  

3.5. Terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Ze względu na różnorodność form i zaawansowania autyzmu terapia dziecka 

z zaburzeniami powinna być dobierana indywidualnie do każdego pacjenta. Potrzeba 

działania na różne aspekty zaburzenia pociągnęła za sobą powstanie szerokiej gamy 

metod leczenia i edukacji dzieci i dorosłych z autyzmem. Wyróżniamy wśród nich 

metody celowane na jeden konkretny aspekt, często uważany za podstawowy, oraz 

metody holistyczne, zorientowane na całokształt zaburzeń. Obecnie stosuje się dwie 

kompleksowe metody terapii: metodę behawioralną oraz podejście rozwojowe. 

Jednak współistnieje wiele skutecznych metod dodatkowych, wspierających 

główną terapię i dających zadowalające rezultaty w wybranych sferach rozwoju 

dziecka z zaburzeniami. Są to metody takie jak: metoda 3i, metoda holding, metoda 

dobrego startu, metoda opcji, terapia kreatywna, muzykoterapia, wreszcie zooterapia, 

której zastosowanie zostanie szerzej opisane w mojej pracy [2, 8].  

4. Zooterapia 

Wiedza o pozytywnym wpływie zwierząt na zdrowie fizyczne i psychiczne 

człowieka sięga czasów Hipokratesa. Prekursorem terapii przy udziale zwierząt 

domowych był dyrektor angielskiego szpitala psychiatrycznego- William Tuke (XVIII 

wiek), którego pacjenci sprawowali opiekę między innymi nad psami. W kolejnych 

stuleciach podejmowano dalsze próby kontaktowania chorych ze zwierzętami, co dało 

podwaliny dzisiejszej zooterapii. Amerykański psychiatra dziecięcy, Boris Levinson, 

pierwszy raz użył sformułowania „terapia z udziałem zwierząt” w 1964 r. Definiuje się 

ją dziś jako działanie ukierunkowane na osiągnięcie konkretnego celu leczniczego, 

przy udziale zwierząt przygotowanych do tego procesu oraz pod nadzorem wykwa-

lifikowanego terapeuty, znającego zarówno potrzeby pacjenta jak i możliwości 

zwierzęcia [9, 10].  

4.1. Dla kogo zajęcia ze zwierzęciem? 

Zooterapia, ze względu na różnorodne efekty zajęć, znajduje zastosowanie w terapii 

osób z różnorakimi deficytami, zarówno fizycznymi, psychicznymi jak i społecznymi.  
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Odbiorcami mogą być osoby: 

 niepełnosprawne ruchowo, z niedowładem kończyn, z zanikiem mięśni, 

z zaburzeniami motorycznymi; 

 upośledzone umysłowo, opóźnione umysłowo, z Zespołem Downa, z chorobami 

psychicznymi; 

 z autyzmem, niedostosowane społecznie, samotne, zagubione, z problemami 

komunikacyjnymi; 

 niewidome, niesłyszące, niedosłyszące; 

 z deficytami uwagi (ADHD), niestabilne emocjonalnie [9, 11]. 

Jedynymi przeciwwskazaniami są alergie na sierść, ślinę zwierzęcia, oraz 

nieopanowany strach przed zwierzęciem (np. w postaci fobii) [12].  

4.2. Cele terapii z udziałem zwierząt 

W zależności od oczekiwanych rezultatów do terapii wybierane są zwierzęta 

o odpowiednich cechach fizycznych, zdolnościach i charakterze.  

Oto główne cele zooterapii: 

 poprawa funkcji motorycznych, usprawnianie, kształtowanie motoryki małej 

i dużej, wzrost możliwości lokomocyjnych; 

 obniżenie napięcia mięśniowego; 

 kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój poczucia równowagi; 

 ćwiczenie koncentracji uwagi, kojarzenie wzrokowo-ruchowe; 

 zwiększenie percepcji ogólnej, słuchowej, wzrokowej; 

 kontrola nad własnymi emocjami, kształtowanie umiejętności okazywania 

uczuć; 

 urozmaicenie zasobu słownictwa, rozwój werbalny; 

 poprawa myślenia abstrakcyjnego i przyczynowo-skutkowego; 

 redukcja lęku, wzrost motywacji do ćwiczeń rehabilitacyjnych, osłabienie reakcji 

nerwicowych, relaksacja; 

 wyższa samoocena, samoakceptacja i zmniejszenie poczucia samotności; 

 rozwój samodzielności; 

 kontakt z przyrodą; 

 poznanie zasad bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami; 

 zdobywanie umiejętności opiekowania się i komunikacji z nimi; 

 rozwój empatii, tolerancji, akceptacji w stosunku do zwierząt [9, 11, 12, 13].  

4.3. Zwierzęta wykorzystywane do rehabilitacji dzieci z autyzmem 

 psy; 

 koty; 

 konie; 

 delfiny; 

 rybki akwariowe. 
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4.4. Dogoterapia 

Jest to terapia z udziałem psa. W pracy z dzieckiem autystycznym największe 

znaczenie ma wytworzeniu więzi psychicznej ze zwierzęciem, co korzystnie wpływa 

na rozwój psychospołeczny dziecka. Dzieje się to dzięki posiadaniu przez psa 

charakterystycznych, bardzo pożądanych cech, takich jak: 

 akceptacja chorego dziecka; 

 bezpośredniość w kontaktach, spontaniczność; 

 bezinteresowność; 

 cierpliwość; 

 oddanie. 

Dzięki wyżej wymienionym cechom dziecko z zespołem autystycznym może 

powoli, we własnym tempie przełamać uczucie strachu przed psem bez oznak 

zniecierpliwienia zwierzęcia. Rozumiejąc trudności z wykraczaniem poza schematy, 

należy systematycznie pokazywać kolejne umiejętności psa, zapoznawać z nowymi 

zabawami z jego udziałem, zmniejszać dystans. Po oswojeniu się z obecnością 

zwierzęcia, dziecko może przejść do kształtowania motoryki małej poprzez głaskanie 

sierści, rzucanie psu piłeczki. Motorykę dużą kształtuje się np. poprzez naśladowanie 

pozycji zwierzęcia, zabawy ruchowe. Dotyk sierści, słuchanie bicia serca, lizanie dłoni 

dziecka przez psa dostarcza dziecku wielu bodźców zmysłowych. Czynności pielęgna-

cyjne, w których dziecko może brać udział, uczą koncentracji uwagi, skupienia na 

wykonywanej czynności, samodzielności a także budowania poczucia własnej wartości 

w świetle poprawnego wykonania zadania. Z wieloletnich badań niezależnych zespołów 

naukowców wynika też, że zajęcia z psem wpływają znacząco na rozwój werbalny. 

Dziecko uczy się witać i żegnać z psem, zapoznaje się z komendami, które potem wydaje 

zwierzęciu, uczy się o rasach psów, nazywa przedmioty potrzebne do pielęgnacji. 

Mówienie do psa stanowi mniejszy problem, ze względu na to, że zwierzę nie reaguje 

negatywnie na popełniane błędy. Przyzwyczajenie się do rozmów z psem skutkuje 

poprawą komunikacji interpersonalnych, gdyż dziecko nabyte umiejętności systema-

tycznie przenosi na ludzi, począwszy od terapeuty, poprzez rodziców i dalsze otoczenie. 

Zwłaszcza rozmowy o psie stanowią wspólny temat do rozmów i wywołują radość 

w dziecku z autyzmem. Ponadto pies powinien stanowić motywację do samodzielnych 

aktywności. Dziecko oczekując na spotkanie psa przygotowuje się do niego, chętnie 

wykonuje inne ćwiczenia rehabilitacyjne.  

Ważnym aspektem pracy dziecka z psem jest poznanie zasad bezpieczeństwa. Należy 

zwracać uwagę, aby w terapii nie występowały sytuacje nieprzyjemne dla psa, grożące 

jego agresją. Trzeba pamiętać, że zachowania z sali terapeutycznej dziecko może chcieć 

przenieść na inne spotkane psy, co może stanowić dla niego zagrożenie. Pacjent może też 

przemęczać zwierzę. Należy unikać tego poprzez minimalizację zaangażowania psa, 

przy maksymalnym zaangażowaniu chorego.  

Innym istotnym elementem jest przygotowanie psa. Musi być on starannie 

wyselekcjonowany pod względem najkorzystniejszych cech i dokładnie przeszkolony, 

aby zapewnić bezpieczeństwo terapii. Dodatkowo ważne są wszystkie zalecane 
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szczepienia zwierzęcia. Również terapeuta musi być wykwalifikowany w zakresie 

pracy z psem jak i dzieckiem chorym na autyzm, aby przewidzieć trudności i zapo-

biegać im, oraz zmaksymalizować efekty terapii [9, 11, 14÷16]. 

4.5. Felinoterapia 

Felinoterapia jest to terapia przy obecności kota. Często jest stosowana, gdy 

dziecko nie może przemóc strachu przed psem, lub jest uczulone na jego sierść. Koty, 

ze względu na swoją wielkość, nie budzą strachu w pacjentach. Zwierzę to również 

powinno odznaczać się cechami użytecznymi w skutecznej terapii dziecka chorego na 

zaburzenia ze spektrum autyzmu: 

 nie może bać się obcych ludzi i nowych miejsc; 

 spokojny, ufny; 

 cierpliwy; 

 figlarny charakter sprzyjający zabawom. 

Terapia z kotem ma swoje podstawowe dwie odmiany: stacjonarna, kiedy kot 

mieszka z chorym i swoja obecnością wpływa na poprawę stanu chorego, oraz terapia 

z kotami wizytującymi.  

Głównym zadaniem kota jest odwrócenie uwagi od choroby, trudności w życiu 

codziennym. Głaskanie kota, dotykanie sierści, przytulanie się, słuchanie bicia serca 

uspokaja dziecko, odpręża, daje poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie wpływa na 

wzrost zdolności motorycznych. Zabawy z nim, różnego typu ćwiczenia, rzucanie 

zabawek, często robionych samodzielnie, sprawiają, że dziecko otwiera się na zwierzę, 

traktuje je jako przyjaciela. Wzrasta też jego samoocena i poczucie wartości. Pacjent 

ponadto stara się mówić do zwierzęcia, kształtując tym samym swoje umiejętności 

werbalne. Korzyści czerpane z felinoterapii pozwalają na zmniejszenie dystansu 

w kontaktach dziecka z innymi ludźmi. Kot stanowi neutralny temat do rozmów, który 

jest chętnie podejmowany przez dziecko [9, 17,18]. 

4.6. Hipoterapia 

Hipoterapia to metoda rehabilitacji przy pomocy konia i jazdy konnej. Kontakt 

z tym zwierzęciem choremu dziecku przynosi niemierzalne skutki w formie poprawy 

stanu fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego. Najczęściej stosowane 

metody to terapeutyczna jazda konna oraz terapia poprzez kontakt z koniem. Ważne, 

aby zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, pod kierunkiem 

psychologa, pedagoga lub terapeuty zajęciowego, aby zmaksymalizować skutki terapii. 

Znaczący jest początek, w którym autystyczne dziecko musi pokonać wewnętrzny 

opór i wejść w bliższe relacje ze zwierzęciem, które jest dużo większe od niego. 

Ważne jest tu, aby koń był dokładnie wyselekcjonowany i odznaczał się wyjątkowym 

spokojem i łagodnością. Podejście do konia, zmniejszanie dystansu, jest pierwszym 

małym sukcesem dziecka, który motywuje go do dalszych starań. Siedzenie/ jazda na 

koniu jest wykroczeniem poza schematy dnia codziennego i przełamuje monotema-

tyczność zainteresowań. Główne działanie konia polega na dostarczaniu bodźców 
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ruchowych pacjentowi siedzącemu na nim, oraz dopasowaniu się pacjenta do 

oscylacyjnych ruchów końskiego grzbietu. Stymulowana jest koordynacja oraz 

poczucie rytmu. Innym ważnym elementem jest poprawa orientacji przestrzennej, 

koncentracji uwagi, skupienia na wykonywanym zadaniu. Dziecko rozwija samo-

dzielność, buduje poczucie własnej wartości, dzięki „ujarzmieniu” tak potężnego zwie-

rzęcia. Umiejętnie prowadzone zajęcia relaksują pacjenta, kontakt z przyrodą, przeby-

wanie na świeżym powietrzu dotlenia dziecko, poprawia jego humor. Nazewnictwo 

typowe dla przedmiotów związanych z koniem zwiększa zakres słownictwa i pobudza 

do werbalizacji swoich myśli. Pacjent kształtuje swoją odwagę, co przekłada się na 

poczucie odniesienia sukcesu i zmniejsza jednocześnie dystans w kontaktach między-

ludzkich. Dziecko może być podziwiane za umiejętność jazdy na koniu, która nie jest 

popularna wśród innych dzieci, co dodatkowo zwiększa jego poczucie własnej 

wartości [9, 13, 19]. 

4.7. Delfinoterapia 

Zajęcia z delfinami są trudno dostępne, ale bardzo skuteczne w terapii dzieci 

z autyzmem. Wspomniane wyżej ssaki morskie charakteryzuje wrodzona łagodność 

i towarzyskość, oraz nieprzeciętna inteligencja. Ponadto delfiny wyczuwają niepełno-

sprawność dziecka. Lęk przed zwierzęciem jest wyjątkowo szybko pokonywany, chory 

niezwłoczne otwiera się na kontakt z nim. Zajęcia dodatkowo stymulują dziecko 

bodźcami pochodzącymi ze środowiska wodnego. Woda, ze względu na swoje 

właściwości fizyczne, stanowi ośrodek odciążający, co ułatwia ćwiczenia ruchowe 

dziecka z zaburzeniami lokomocji. Delfiny są źródłem ultradźwięków, które są 

pochłaniane przez tkanki pacjenta i wywołują w organizmie rozluźnienie i poprawę 

trofiki tkanek, regenerację uszkodzonych komórek, ponadto stymulują mózg, wpływając 

na rozwój mowy. Delfinoterapia jest bardzo specyficzną metodą rehabilitacji, dziecko 

odczuwa, że robi coś wyjątkowego. Przełamuje to schematy dnia codziennego, pacjent 

ma świadomość, że „nowe” doświadczenia również mogą być przyjemne. Dodatkowo 

podczas zajęć z butlonosem dochodzi w organizmie do wydzielania endorfin, czyli 

hormonów szczęścia, mających wpływ na zmniejszenie odczucia bólu, głodu i stymu-

lację wydzielania innych hormonów. Cały ten proces prowadzi do poprawy zabu-

rzonych relacji społecznych, redukuje stereotypia ruchowe, kształtuje sprawność 

fizyczną oraz pobudza funkcje intelektualne dziecka z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu [9, 10, 17].  

4.8. Rybki akwariowe 

Zastosowanie rybek akwariowych w leczeniu autyzmu nie jest oddzielną metodą, 

ale dodatkiem wspomagającym terapię. Udowodniono, że oglądanie rybek, zwłaszcza 

czerwonych, wpływa na spadek ciśnienia i zwolnienie tętna chorego, co redukuje stres 

i lęk. Znane są praktyki instalowania akwariów w poczekalniach lub gabinetach 

lekarskich, co zmniejsza strach dzieci. Oczywiste więc jest, że w zespołach autystycz-

nych, w przebiegu których lęk przed kontaktem z innymi jest integralną częścią 
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egzystencji, oglądanie rybek może znacząco wpływać na tonizację negatywnych 

emocji pacjenta. Skutecznym posunięciem jest więc instalacja akwarium z egzo-

tycznymi rybkami w domu chorego dziecka, aby w chwili złego samopoczucia mogło 

odpocząć w towarzystwie tych zwierząt [9].  

5. Podsumowanie  

Autyzm, mimo prowadzenia nieustannych badań, ciągle w wielu aspektach 

pozostaje zagadką. W zdecydowanej większości przypadków jest nieuleczalny, ale 

stosowanie różnorodnych metod terapii skutecznie poprawia jakość życia dziecka 

z tym zaburzeniem [20]. Zooterapia jest metodą, która dzięki swojemu zróżnico-

wanemu działaniu wpływa na wszelkie możliwe płaszczyzny zaburzeń, przynosi 

niepodważalne rezultaty na polu defektów fizycznych, psychicznych, społecznych 

i motywacyjnych. Pies, kot, koń czy delfin potrafi to, czego często nie może osiągnąć 

najbardziej wykwalifikowany, empatyczny, przyjaźnie nastawiony człowiek: wejść 

w zamknięty świat dziecka autystycznego i zrozumieć go.  
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Zooterapia w rehabilitacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Zooterapia jest jedną z wielu metod rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Polega na stymulacji zmysłów 

pacjenta poprzez obecność zwierzęcia na zajęciach przeprowadzonych z wykwalifikowanym terapeutą. 
Wielopłaszczyznowe oddziaływanie zwierząt sprawia, że kontakt z nimi przynosi zadowalające rezultaty 

terapeutyczne we wspomaganiu leczenia chorych ze spektrum autystycznego.  

Celem opracowania jest przybliżenie zaburzeń występujących w przebiegu autyzmu, oraz wpływu 

dogoterapii, felinoterapii, hipoterapii, delfinoterapii oraz rybek akwariowych na konkretne niepra-
widłowości rozwojowe występujące u dzieci z zaburzeniami tego spektrum. Autyzm, czyli całościowe 

zaburzenie rozwoju dziecka w wyniku nieprawidłowego kształtowania się układu nerwowego o niewy-

jaśnionym podłożu, jest coraz częściej diagnozowanym zespołem i wymaga stosowania urozmaiconych, 

uzupełniających się metod terapii. Z przedstawionej w pracy analizy wynika, że zooterapia wpływa 
korzystnie na nieprawidłowości występujące we wszystkich trzech obszarach zaburzeń, zwanych triadą 

autystyczną. Są to zaburzenia komunikacji, zachowań społecznych oraz sztywne wzorce aktywności 

i zainteresowań.  

Słowa kluczowe: zooterapia, autyzm, dogoterapia, felinoterapia, hipoterapia 

Zootherapy in the rehabilitation of a child with autism spectrum disorder 

Zootherapy is one of many methods used in the rehabilitation of disabled children, where the patient’s 
sences are stimulated by direct contact with an animal. It must be conducted by a qualified therapist. As the 

impact of animals is multifaceted, direct contact with a pet leads to satisfactory therapeutic effects in 

patients with autism spectrum disorder (ASD).  

The aim of this paper is to familiarize the reader with disorders occurring in the course of autism as well as 
to present the influence of dogotherapy, felinotherapy, hippotherapy, dolphinotherapy and aquarium fish 

therapy on specific developmental disorders in children affected by impairments of this spectrum. Due to 

the improper formation of the nervous system of an unexplained cause, autism (i.e. a pervasive 

developmental disorder) is a more and more frequently diagnosed syndrome requiring varied, 
complementary therapies. The presented analysis shows that zootherapy has a beneficial effect on disorders 

occurring in the three areas called the Autism Triad of Impairments. These include impairments in 

communication, social behaviours and strictly defined patterns of activity and interests.  

Keywords: zootherapy, autism, dogotherapy, felinotherapy, hippotherapy  
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Świadomość rodziców na temat wad stóp  

u dzieci w wieku przedszkolnym 

1. Wstęp 

Wiek przedszkolny jest bardzo istotny w procesie kształtowania stóp, gdyż zachodzą 

w nim duże zmiany rozwojowe [1, 2]. Dzieci w większości przypadków rodzą się 

z prawidłowo wykształconymi stopami. W wyniku intensywnego rozwoju w okresie 

dziecięcym może jednak dojść do powstania wady w ciągu kilku tygodni [2, 3]. Wady 

stóp u dzieci są poważnym problemem społecznym. Badania obejmujące ocenę postawy 

ciała pokazują, że najczęstszą przyczyną wad postawy jest nieprawidłowy tryb życia [4]. 

Obecnie na świecie zwraca się uwagę na promocję zdrowego stylu życia [5]. W krajach 

uprzemysłowionych społeczeństwo jest „zabiegane”, co wiąże się ze zmniejszoną aktyw-

nością fizyczną, nieprawidłowym odżywianiem się. Zmiany dotyczą również dzieci, 

odbija się to na ich zdrowiu prowadząc do zwiększenia masy ciała, otyłości co wpływa 

na występowanie wad postawy [6÷9]. 

Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę rodziców na aspekt związany z wadami 

postawy, systematyczną kontrolę dzieci przez lekarzy, fizjoterapeutów oraz nauczycieli. 

Osoby te powinny udzielać opiekunom podstawowej wiedzy na ten temat, aby oni także 

mogli kontrolować swoje dzieci pod względem wad [6]. Problematyka wad stóp wśród 

dzieci jest stałym przedmiotem badań w literaturze naukowej. Jest to jedno z najczęściej 

zauważalnych odchyleń [10]. Wielu autorów twierdzi, że nieprawidłowa budowa stóp 

wpływa na funkcjonowanie całego organizmu [2, 7]. Stopy to ważny element ludzkiego 

ciała, są aparatem nośnym, umożliwiają utrzymanie równowagi ciała [3]. Spełniają 

ważne funkcję w organizmie człowieka: funkcję dynamiczną odpowiedzialną za 

możliwość poruszania się oraz funkcję statyczną dzięki której możliwe jest utrzymy-

wanie pozycji pionowej. Stopy właściwie zbudowane i prawidłowo rozwinięte amorty-

zują wstrząsy jak i również mają wpływ na dalsze kształtowanie się postawy ciała [2]. 

2. Postępowanie rehabilitacyjne w wadach stóp 

Postępowanie korekcyjne zależy od etiologii, rodzaju i stopnia wady, sposobu 

życia, wieku oraz płci [11]. Ma na celu poprawę i zahamowanie rozwoju wady lub 

całkowite jej zniesienie umożliwiające powrót do prawidłowiej funkcji. Bardzo ważną 
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rolę odgrywają ćwiczenia, pomagają w kształtowaniu prawidłowego ustawienia stóp 

oraz całego ciała, przy ich pomocy poprawia się siłę mięśni, ruchomość w stawach [12]. 

Po stwierdzeniu u dziecka przez specjalistę wady stóp bardzo dużą role odgrywają 

rodzice, którzy powinni właściwie podejść do problemu. Opiekunowie powinni zadbać 

o to, aby dziecko uczestniczyło systematycznie w ćwiczeniach korekcyjnych. 

W codziennych czynnościach powinni zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie stóp 

i ciała dziecka oraz zadbać o to, aby dziecko uprawiało aktywność fizyczną [13]. 

W postępowaniu korekcyjnym stosuje się rozmaite formy ruchu w postaci gier, zabaw 

ruchowych i ćwiczeń. Oddziałuje się nie tylko na samą wadę, ale również poprawia 

wydolność układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz pracę narządów we-

wnętrznych. Tylko kompleksowa terapia daje pozytywne rezultaty [12]. W postępo-

waniu korekcyjnym stawia się na: odtworzenie prawidłowego ułożenie stopy, 

wypracowanie odruchu oraz prawidłowego ustawienia i obciążenia stopy zarówno 

w staniu, chodzie, obciążeniu jak i odciążeniu [12]. Celem postępowania korekcyjnego 

jest poprawa siły osłabionych mięśni i likwidacja przykurczów. Podstawową zasadą 

podczas każdego ćwiczenia jest właściwe ustawienie stopy, dzięki temu dochodzi do 

prawidłowego wzmocnienia mięśni. Ćwiczenie wykonywane przy nieprawidłowym 

ustawieniu stopy może spowodować pogłębienie się wady [11]. 

W pierwszym etapie korekcji wady zaleca się wykonywanie ćwiczeń w pozycjach 

odciążających z czasem należy zwiększać obciążenie [11]. Stosuje się ćwiczenia 

analityczne, polegające na pracy grup mięśniowych lub pojedynczych mięśni oraz 

syntetyczne, które stymulują pracę całej stopy (bieg, marsz itp.). Ćwiczenia stóp należy 

wykonywać w połączeniu z ćwiczeniami ogólnousprawniającymi, które wpływają na 

cały organizm [12]. Bardzo ważnym końcowym elementem korekcji wad stóp jest 

nauka prawidłowego chodu. Podczas chodu i ćwiczeń w marszu należy zwrócić dużą 

uwagę na prawidłowe ustawienie stóp, stawianie i przetaczanie stóp w czasie chodu, 

czyli dotknięcie piętą podłoża, przetoczenie stopy oraz odbicie się paluchem i palcami 

od podłoża [12]. Uzupełnienie mogą stanowić elementy tańca przy muzyce. Można je 

wykonywać, gdy dziecko jest w stanie prawidłowo stawiać stopę. Dzięki takim 

zajęciom terapeuta jest w stanie sprawdzić, czy dziecko jest w stanie automatycznie 

utrzymać prawidłowe ustawienie stopy przy rozproszeniu uwagi [11]. Wskazania 

w wadach stóp: chodzenie i bieganie po niejednolitym podłożu, ciepłe kąpiele 

z dodatkiem soli lub zimne w celu polepszenia krążenia, sporty: gimnastyka 

artystyczna, pływanie. Przeciwskazania w wadach stóp: dźwiganie ciężarów, długie 

stanie, skoki na twarde podłoże, niekiedy sporty: tj. piłka nożna [12]. 

3. Dobór obuwia 

Właściwie dobrane obuwie ma bardzo duży wpływ na stopę prawidłową czy 

odchylenie od normy [11]. Stopy dzieci potrzebują swobody ruchu. W warunkach 

domowych, jeśli to możliwe dzieci powinny chodzić boso lub w skarpetach 

antypoślizgowych, jest to dobry trening czynnościowy dla stóp, który ogranicza 

obuwie. Bosa stopa dopasowuje się bezpośrednio do podłoża, z którym się styka 

poprzez dotykanie i odrywanie [14]. Dzięki obciążaniu i odciążaniu dochodzi do 
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wzmacniania się mięśni oraz kształtowania się poprzecznego i podłużnego wysklepienia 

stopy, jak i ulepszania mechanizmu przetaczania stopy ponad osią palucha [15]. 

Zakupując obuwie dla dzieci należy sprawdzać długość stóp według przyjętych 

reguł u dzieci od 1 do 3 roku życia pomiar powinno dokonywać się co 2 miesiące,  

u 3-4 letnich co 4 miesiące, a u 4-6 letnich co pół roku. Stopy dzieci w godzinach 

popołudniowych są o 4% większe niż w godzinach rannych. Stopy powinno mierzyć 

się w obciążeniu. Jeżeli u dziecka zaobserwujemy asymetrię w długości stóp należy 

zakupić obuwie pasujące na dłuższą z nich. Ważne, aby podeszwa byłą elastyczna  

– przednia część powinna wygiąć się do kąta prostego i skręcić od czubka do pięty 

o 90 stopni, ponieważ giętka podeszwa pozwala na propulsyjne ruchy stopy [15]. 

Podczas zakupu obuwia dla dzieci, wg ErneMaier [15] należy zwrócić uwagę na 

odpowiednie dopasowanie długości i szerokości buta do stopy. Obuwie musi być 

lekkie, jeżeli chodzi o podeszwę powinna być dopasowana do kształtu stopy oraz 

umożliwiać jej ruchy [11]. Palce powinny mieć swobodę ruchu i nie być uciskane. But 

nie może być za krótki, gdyż prowadzi to do ograniczenia ruchów palców, a z czasem 

do nieprawidłowego ustawienia palców i zniekształceń [11, 15]. To z kolei może 

powodować osłabienie mięśni, obniżenie kości śródstopia oraz spłaszczenie poprzecz-

nego wysklepienia stopy [15]. 

Z obuwia specjalnego korzysta się w celu przeciwdziałania wadą stóp u dzieci 

predysponujących do tego z różnych względów. Obuwiem stosowanym u dzieci jest: 

obuwie redresyjne – stosowane w stopie wydrążonej, końskiej i piętowej, które powo-

duje bierne kształtowanie stóp, obuwie z obcasem Thomasa – które stosowane jest 

przy stopie płasko-koślawej, powoduj supinacjętyłostopia, obuwie z odwrotnym 

obcasem Thomasa – stosowane w szpotawości, powoduje pronację tyłostopia. Zapiętek 

w obu rodzajach obuwia z obcasem Thomasa jest dopasowany i mocny, dzięki czemu 

nie dochodzi do zniekształceń [11]. 

W korekcji wad stóp stosuje się również wkładki ortopedyczne [15]. Jednak stosuje 

się je w ostateczności. Zadanie ich jest objawowe: chronią przed dalszą deformacją 

jeżeli chodzi o układ kostny oraz gwarantują stopie prawidłową konfigurację. Wkładki 

podpórcze biernie podnosząc sklepienie stopy rozciągają mięśnie, więzadła co 

powoduje napięcie podłużnego łuku stopy, w wyniku czego stopa nie pracuje. Dlatego 

przy stosowaniu tych wkładek bardzo ważne jest wykonywanie specjalnych ćwiczeń. 

Wkładki korytkowe w porównaniu z wyżej wymienionymi, pozwalają na pracę mięśni 

stopy, a przy tym korygują i ustawiają tył stopy w supinacji. Wkładka korytkowa 

pozwala na rozłożenie ciężaru ciała na trzy punkty podparcia [11]. 

4. Cel pracy 

Celem badań była ocena świadomości, wiedzy rodziców na temat wad stóp u dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat.  
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5. Materiał i metody 

Badania przeprowadzono na 100-osobowej grupie rodziców dzieci w wieku od 3 do 

6 lat uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Krakowie. Grupę badawczą 

stanowiło 84 kobiet oraz 16 mężczyzn w wieku od 18-51. W badaniu wykorzystano 

autorską ankietę składającą się z 19 pytań, dotyczących wieku i wykształcenia 

rodziców, prawidłowego wyglądu stopy u dzieci, działań profilaktycznych w zakresie 

wad stóp, przyczyn wystąpienia wad oraz konsekwencji występowania wad stóp 

u dzieci. Osoby zostały powiadomione o celu przeprowadzonego badania i anonimo-

wości ankiety.  

Największa część badanych była w wieku 31-40 lat (45%). Zdecydowana większość 

uczestników badania to mieszkańcy miasta (94%), pozostali (6%) zamieszkiwali obszary 

pozamiejskie. W badanej grupie wykształcenie wyższe posiadało 74% osób, średnie 19% 

grupy, natomiast podstawowe lub zawodowe 7% badanej populacji próbnej. 

Analizę statystyczną wykonano przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Microsoft 

Office Excel 2010 w programie Statistica 12PL. Zależności weryfikowano testem X
2
. 

Wartości na poziomie p<0,05 uznano za istotne statystycznie.  

6. Wyniki 

Subiektywnie, własną wiedzę na temat wad stóp, 24% badanych oceniło na 

poziomie średnim, wskazując, na skali od 0 do 10, stopień 5. Poniżej tego poziomu 

oceniło się łącznie 45 osób. Natomiast 31 badanych, swój poziom wiedzy na temat 

wad stóp, oceniało na dziesięciostopniowej skali powyżej 5 stopni [Ryc.1].  

 

Ryc.1. Subiektywna ocena wiedzy rodziców na temat wad stóp u dzieci [opracowanie własne] 
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Subiektywna ocena wiedzy badanych na temat profilaktyki wad stóp (na dziesięcio-

stopniowej skali), wskazuje, że 26% badanych oceniło się na średnim poziomie. 

Poniżej tego poziomu oceniło się łącznie 31 osób. Natomiast 43 badanych swój 

poziom wiedzy na temat profilaktyki wad stóp oceniało powyżej 5 stopni [Ryc.2]. 

 

Ryc.2. Subiektywna ocena wiedzy rodziców na temat profilaktyki wad stóp u dzieci [opracowanie własne] 

Badani mogli wskazać kilka źródeł, z jakich czerpią wiedzę na temat tego jak 

powinna wyglądać prawidłowa stopa dziecka. Najczęściej typowaną odpowiedzią były 

środki masowego przekazu, m.in. TV, Internet (62 wskazania) oraz lekarz i fizjo-

terapeuta (56 wskazań). 

Badani najczęściej wskazywali, że do działań profilaktycznych w zakresie wad stóp 

należy stosowanie zróżnicowanej diety (94 osoby), systematyczna obserwacja dziecka 

przez rodzica (76 osób) oraz dostosowanie mieszkania do potrzeb dziecka (77 osób) 

[Tab.I]. 
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Tabela I. Wiedza badanych na temat działań profilaktycznych w zakresie wad stóp  

Co Pani/Pana zdaniem należy do działań profilaktycznych  

w zakresie wad stóp? 

Liczba badanych 

n % 

Systematyczna obserwacja dziecka przez rodzica 76 76,0 

Systematyczne wizyty u lekarza rodzinnego 33 33,0 

Zróżnicowana dieta 94 94,0 

Noszenie odpowiedniego obuwia 10 10,0 

Dostosowanie mieszkania do potrzeb dziecka (własny pokój) 77 77,0 

Uczestniczenie w zajęciach ruchowych 4 4,0 

Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu 43 43,0 

Źródło: Opracowanie własne 

Zdaniem 45% badanych rodziców, obserwację pod kątem występowania wad stóp 

powinno się rozpocząć zaraz po urodzeniu dziecka. Natomiast 40% ogółu badanych, 

uważało, że odpowiednim czasem obserwacji jest ukończenie przez dziecko 1. roku 

życia. Tylko 12% badanych sądziło, że w momencie pójścia do przedszkola [Ryc.3]. 

 

Ryc.3. Wiedza rodziców na temat wieku dziecka, w którym powinno rozpocząć się obserwację pod kątem 

wad stóp [opracowanie własne] 

Zdecydowana większość badanych 85%, przyznało, że znają wady stóp u dzieci, 

natomiast 15% stwierdziło, że nie mają takiej wiedzy. Niemal wszyscy badani znali 

wadę stóp nazywaną płaskostopiem (84 wskazania). Natomiast pozostałe wady jak 

stopa płasko-koślawa, stopa szpotawa były mniej znane [Tab. II]. 
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Tabela II. Znajomość istniejących wad stóp u dzieci 

Proszę wymienić dwie wady stóp, jakie Pani/Pan zna 
Liczba badanych 

n % 

Płaskostopie 84 84,0 

Stopa końska 2 2,0 

Stopa szpotawa 13 13,0 

Stopa płasko-koślawa 23 23,0 

Płaskostopie poprzeczne 1 1,0 

Stopa wydrążona 1 1,0 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Badano orientację rodziców jak wygląda prawidłowe odbicie stopy, gdzie drugie 
zdjęcie przedstawiało prawidłową odpowiedź [Tab. III]. Większość badanych 68% 
wskazało poprawnie. Natomiast pozostała część uczestników badania wskazała błędne 
odpowiedzi.  

Tabela III. Orientacja badanych rodziców jak wygląda prawidłowe odbicie stopy 

Proszę wskazać prawidłowe odbicie stopy 
Liczba badanych 

n % 

I  
12 12,0 

II  
68 68,0 

III  
16 16,0 

IV  
4 4,0 

RAZEM 100 100,0 
 

Źródło: Opracowanie własne 

Na pytanie o czynności jakie należy wykonać w celu likwidacji wad stóp u dzieci, 
ankietowani mogli wskazać kilka odpowiedzi. Najczęściej, 95 razy wskazano na zakup 
odpowiedniego obuwia. Natomiast 38 osób uważało, że należy udać się do specjalisty, 
10 osób, że pilnować dziecko, aby wykonywało odpowiednie ćwiczenia, a 9 osób, że 
należy przeczekać okres przedszkolny, do czasu, gdy dziecko uda się do szkoły. 

Zdaniem 88 badanych rodziców przyczyną występowania wad stóp u dziecka, jest 
niedostosowane obuwie. Dość często badani wskazywali również na nadwagę dziecka 
(62 osoby) oraz na małą aktywność fizyczną (54 osoby), jak również dziedziczenie 
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genetyczne (56 wskazań). Ponadto 42 osoby, za przyczynę powstawania wad stóp 
uważały siadanie w siadzie klęcznym z piętami na zewnątrz, a 1 osoba wskazała 
przyczyny psychologiczne. 

Zdaniem większości badanych rodziców – 88% okresem krytycznym występowania 
wad stóp jest przedział wiekowy dziecka 3-6 lat. Natomiast pozostała część badanych  
– 12%, sądziła, że jest to okres 6-8 lat. 

Większość badanych rodziców – 89%, stwierdziło, że nieskorygowane wady stóp 
w wieku dziecięcym mogą mieć konsekwencje dla zdrowia w późniejszym życiu. 
Natomiast 11% ogółu badanych przyznało, że nie posiadają wiedzy na ten temat. 

Zdaniem 92% badanych rodziców, prawidłowo wykształcona stopa dziecka jest 
warunkiem prawidłowego rozwoju postawy ciała. Tylko jedna osoba odpowiedziała, 
że nie ma takiej zależności. Natomiast siedem osób, co stanowiło 7% ogółu badanych, 
przyznało, że nie wiedzą, czy istnieje związek między wykształceniem stopy dziecka, 
a rozwojem postawy ciała. 

Tylko jedna z badanych osób sądziła, że kupowane dzieciom obuwie nie ma 
wpływu na powstawanie wad stóp, a 99 uczestników badania sądzi, że obuwie ma 
wpływ na powstawanie wad stóp u dzieci. 

W celu sprawdzenia poziomu wiedzy i świadomości rodziców na temat wad stóp 
u dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszczono w kwestionariuszu ankiety kilka pytań 
testowych. Badani mogli uzyskać maksymalnie 24 punkty, a ich rozpiętość zagregowano 
w następujący sposób: pozyskanie poniżej 10 punktów oznacza bardzo niski poziom 
wiedzy, otrzymanie10-14 punktów, to niski poziom wiedzy, zaś zdobycie 15-19 
punktów oznacza, że badana osoba posiada wysoki poziom wiedzy, natomiast uzyskanie 
20-24 punkty sugeruje, że rodzic posiada bardzo wysoki poziom wiedzy na temat wad 
stóp u dzieci.  

Z analizy wynika, że ponad połowa badanych, bo 52% posiada wysoki poziom 
wiedzy, uzyskując pomiędzy 15-19 punktów. Dość duża część badanej populacji 
próbnej, bo 29% otrzymało 10-14 punktów, wykazując tym samym niski poziom 
wiedzy. Natomiast bardzo niskim poziomem wiedzy wykazało się 12% ogółu 
badanych, otrzymując z pytań testowych mniej niż 10 punktów. A tylko 7% badanych 
osiągnęło 20-24 punkty, co wskazuje na posiadanie przez nich bardzo wysokiego 
poziomu wiedzy na temat wad stóp u dzieci w wieku od 3. do 6. lat [Tab. IV].  

Tabela IV. Poziom wiedzy i świadomości rodziców na temat wad stóp u dzieci 

Poziom wiedzy i świadomości rodziców na temat wad 

stóp u dzieci w skali 0-24 pkt. 

Liczba osób 

n % 

bardzo niski (< 10 pkt.) 12 12,0 

niski (10-14 pkt.) 29 29,0 

wysoki (15-19 pkt.) 52 52,0 

bardzo wysoki (20-24 pkt.) 7 7,0 

RAZEM 100 100,0 

Źródło: Opracowanie własne 



 

 

Świadomość rodziców na temat wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym 

 

95 

Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że płeć rodziców nie wpływa na 

poziom posiadanej wiedzy na temat wad stóp u dzieci (p=0,61). Nie stwierdzono 

zależności, pomiędzy miejscem zamieszkania, a poziomem wiedzy na temat wad stóp 

u dzieci (p=0,89). Wiek badanych rodziców nie wpływa na ich poziom wiedzy na 

temat wad stóp u dzieci (p=0,76). Wykształcenie badanych rodziców wpływa istotnie 

statystycznie na poziom wiedzy i ich świadomość na temat wad stóp u dzieci (p=0,05). 

7. Dyskusja 

Prawidłowa postawa ciała jest zależna od wielu czynników takich jak stan fizyczny 

dziecka, wpływ czynników środowiskowych, sposób spędzania wolnego czasu, a także 

od wiedzy rodziców [16]. W pracy oceniono wiedzę i świadomość rodziców na temat 

wad stóp u dzieci. Subiektywne badania wykazały, że 24% badanych ocenia własną 

wiedzę na temat wad stóp na poziomie średnim. Poniżej tego poziomu oceniło się 

łącznie 45 osób. Natomiast 31 badanych, swój poziom, oceniało na dziesięcio-

stopniowej skali powyżej 5 stopni. Z kolei badania przeprowadzone przez Jankowicz-

Szymańską i wsp. pokazują, że rodzice oceniają swój stan wiedzy na temat wad jako 

zły, ocenę taką wystawiło sobie 45,1% badanych, przeciętną 42,52%, a 7,98% uważa, 

że posiada wiedzę na poziomie dobrym [6]. 

Poziom wiedzy ankietowanych rodziców związany z wadami stóp jest na wysokim 

poziomie. Z analizy wynika, że 7% badanych wskazuje bardzo wysoki poziom wiedzy 

na temat wad stóp u dzieci. Ponad połowa badanych, czyli 52% posiada wysoką 

wiedzę. Dość duża część badanej populacji próbnej, czyli 29% wykazuje niski poziom 

wiedzy. Natomiast bardzo niskim poziomem wiedzy odznaczało się 12% ogółu 

badanych. Rotter i wsp. [17] w przeprowadzonych badaniach związanych z wiedzą 

i świadomością rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącą wad wykazali, że 

rodzice posiadają właściwą wiedze związana z ocena i badaniem dzieci pod tym 

kątem, ale nie dostrzegają znaczenia i celowości wykonywania przez dziecko ćwiczeń 

w domu. Natomiast Nowotny-Czupryna i wsp. [18] w wynikach badań wykazali, 

że 88,3% ankietowanych posiada ocenę niedostateczną pod względem wiedzy 

związanej z wadami postawy.  

W przeprowadzonym badaniu poproszono rodziców o wskazanie prawidłowego 

odbicia stopy. Większość badanych, czyli 68% wskazało odpowiedź poprawnie. 

Natomiast pozostała część zaznaczyła błędne odpowiedzi. Zdecydowana większość 

badanych, aż 85% uważa, że znają wady stóp u dzieci, natomiast 15% stwierdziło, że 

nie mają takiej wiedzy. W pytaniu związanym z wymienieniem przynajmniej 2 wad 

stóp występujących u dzieci niemal wszyscy rodzice wymieniają wadę stóp nazywaną 

płaskostopiem (84 wskazania). Natomiast pozostałe wady jak stopa płasko-koślawa 

(23 wskazania), stopa szpotawa (13 wskazań) były mniej znane. Badania przeprowa-

dzone przez Jankowicz-Szymańską i wsp. [6] także pokazują, że wiedza na temat wad 

jest niska. Badania ukazują, że ponad 50% ankietowanych potrafi powiedzieć jakie 

wady mogą występować u dzieci. Wśród badanych 45% rodziców nie jest w stanie 

wymienić żadnej wady, a jedynie 38% potrafiło wymienić jedną albo dwie z nich. 
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Wady stóp są istotnym problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym. Ważne 

jest, aby poszerzać wiedzę, świadomość oraz zwracać uwagę na profilaktykę i leczenie 

wad stóp [19, 20]. Niewłaściwa budowa dziecięcej stopy wpływa negatywnie na 

postawę ciała, a w późniejszym czasie może prowadzić do nieodwracalnych zmian 

w układzie ruchu [21, 22]. 

8. Wnioski 

Wiedza i świadomość rodziców na temat wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym 

od 3 do 6 lat jest na wysokim poziomie.  

Wykazano brak zależności między płcią, miejscem zamieszkania oraz wiekiem 

ankietowanych rodziców, a wiedzą na temat wad stóp u dzieci. Wskazane jest jednak 

zrobienie badań na większej grupie reprezentatywnej z obszarów pozamiejskich, 

wiejskich w celu dokładnej oceny różnic wiedzy i świadomości na temat wad stóp 

u dzieci przedszkolnych w tych grupach. 

Wykształcenie rodziców wpływa na ich poziom wiedzy na temat wad stóp u dzieci.  

Literatura 

1. Walicka-Cupryś K., Ćwirlej A., Ocena wysklepienia stóp u dzieci przedszkolnych przed 

i po gimnastyce korekcyjnej, Medycyna Sportowa, 4(6) (2006), s. 208-214 

2. Wacławek P., Drzał-Grabiec J., Truszczyńska A., Rozwój stóp dzieci w wieku 

przedszkolnym, Postępy Rehabilitacji, 1 (2015), s. 13-20 

3. Binek E., Olszewski J., Influence of selected correction exercises for elongated formation 

of reduced feet in children aged 3-6 years, Fizjoterapia Polska,1 (14)(2014), s. 28-34 

4. Pokrywka J., Fugiel J., Posłuszny P., Częstość wad postawy ciała u dzieci z Zagłębia 

Miedziowego, Fizjoterapia, 19(4) (2011), s. 3-10 

5. Mikołajczyk E., Jankowicz-Szymańska A., Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp 

i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków, Fizjoterapia, 18(2) (2010), s. 10-20 

6. Jankowicz-Szymańska A., Nowak B., Słomski Ł., Wiedza rodziców na temat wad postawy 

ciała, Fizjoterapia, 18(2) (2010), s. 44-55 

7. Pauk J., Ezerskiy V., Rogalski M., Impact of epidemiological factors on occurrence 

of platypodia in children, Fizjoterapia, 18(2) (2010), s. 21-27 

8. Mueller S., Carlsohn A., Mueller J., Baur H., Mayer F., Influence of Obesity on Foot 

Loading Characteristics in Gait for Children Aged 1 to 12 Years, PloS One, 11(2) 

(2016),doi: 10.1371/journal.pone.0149924 

9. Mauch M., Grau S., Krauss I., Maiwald C., Horstmann T., Foot morphology of normal, 

underweight and overweight children, International Journal of Obesity, 32 (2008),  

s. 1068-1075 

10. Skowron N., Malak R., Mojs E., Samborski W., Foot arch condition in comparison with 

the muscular balance of lower limbs in children at school age of 6-14 years, Journal 

of Medical Science, 2 (84) (2015), s. 85-89 

11. Kutzner-Kozińska M., Korekcja wad postawy, Akademia Wychowania Fizycznego 

Warszawa 1997 

12. Kasperczyk T., Wady postawy ciała. Diagnostyki i ich leczenie, Wyd. Kasper, Kraków 

2004 



 

 

Świadomość rodziców na temat wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym 

 

97 

13. Nowotny J., Czupryna K., Rudzińska A., Nowotny-Czupryna O., Body posture changes 

during first six years of school education, Fizjoterapia Polska, 4(4)Vol. 8 (2008), s. 378-383 

14. Chajdas A., Świderska M., Daniszewska B., Profilaktyka zdrowej stopy małego dziecka  

– higiena, ćwiczenia i masaż, Pedagogika Rodziny, 4/3 (2014), s. 233-248 

15. Zunkunft-Huber B., Trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp u dzieci, Wyd. Elsevier 

Urban&Partner, Wrocław 2013 

16. Gawron A., Janiszewski M., Płaskostopie u dzieci- częstość występowania wady a wartości 

masy i wzrostu w odniesione do siatki centylowej, Medycyna Sportowa,21(2) (2005), 

s. 111-122 

17. Rotter I., Wicher J., Żułak-Bączkowska K., Mroczek K., Karakiewicz B., Profilaktyka 

i korekcja wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców, Family 

Medicine&Primary Care Review, 11(3) (2009), s. 471-472 

18. Nowotny-Czupryna O., Brzęk A., Nowotny J., Wiedza rodziców na temat wad postawy 

ciała dzieci uczęszczających na ćwiczenia korekcyjne, Fizjoterapia, 10(3,4) (2002), s. 43-49 

19. Kasperczyk J., Olczyk K., Jośko J., Tyrpień M., Ergonomiczna ocena stanowiska pracy 

dzieci w przedszkolu i szkole, Problemy Higieny Epidemiologii, 88(3) (2007), s. 365-369 

20. Kotecka-Noceń M., Płukarz H., Stopy Płaskie u dzieci. Gimnastyka lecznicza, 

Wyd. PZWL, Warszawa 1980, s. 15-18 

21. Krupicz B., Wady stóp: biomechanika, diagnostyka, leczenie, Wyd. Politechniki 

Białostockie, Białystok (2008), s. 23-34 

22. Wilczyński J., Korekcja wad postawy człowieka, Wyd. 3 Anthropos, Starachowice (2005), 

s. 311-314 

Świadomość opiekunów na temat wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym 

Wstęp: Stopy to ważny element ciała ludzkiego, są aparatem nośnym i umożliwiają utrzymanie 

równowagi. Spełniają ważne funkcje w organizmie człowieka, dzięki nim poruszamy się oraz 

utrzymujemy pozycję pionową. Stopy właściwie zbudowane i prawidłowo rozwinięte mają wpływ na 

kształtowanie się postawy ciała. Najważniejszym okresem dla rozwoju stóp jest wiek przedszkolny 
i wczesnoszkolny. 

Celem badań była ocena świadomości, wiedzy rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat na temat wad stóp. 

Materiały i metody: Badaniami objęto 100 rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do 

przedszkola. Grupę badawczą stanowiło 84 kobiet oraz 16 mężczyzn w wieku od 18-51 lat. W badaniu 
wykorzystano autorską ankietę składającą się z 19 pytań.  

Wyniki: Ponad połowa ankietowanych rodziców wykazuje wysoki poziom na temat wiedzy i świadomości 

wad stóp u dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Większość rodziców uważa, że potrafi wskazać wadę stóp 

u dzieci. Opiekunowie w większości przypadków rozpoznają jedynie stopę płaską. Wiedza i świadomość 
na temat wad stóp u dzieci jest istotnie statystycznie zależna od poziomu wykształcenia rodziców. 

Wnioski: Stwierdzono wysoki poziom wiedzy i świadomości badanych rodziców na temat wad stóp 

u dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wykształcenie rodziców wpływa na ich wyższy poziom wiedzy. Płeć, 

wiek, miejsce zamieszania nie mają wpływu na poziom wiedzy i świadomości na temat wad stóp u dzieci 
w wieku przedszkolnym. 

Słowa kluczowe: wiedza rodziców, wady stóp, wiek przedszkolny, fizjoterapia 
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Awareness of carers on foot defects in pre-school children 
Introduction: Feet are a vital part of a human body, they are a weight-bearing apparatus and they enable 

body balance. Feet are responsible for crucial body functions: movement and maintaining vertical posture. 

Well-built and developed feet have an impact on further forming body posture. It is claimed that preschool 

and early school age is the crucial time when feet are being formed. 
Objectives: The aim of this work is to evaluate 3 to 6-year-old children’s parents’ knowledge and 

awareness regarding foot problems.  

Materials and methods: The researched group had 100 members – parents (84women, 16 men) of children 

aged 3 to 6 attending preschool in Cracow. The research section of the master thesis contains author’s 
survey which consists of 19 questions. The questions concern parents’ age and education, a proper built 

of a child’s foot, preventive acting in case of foot problems, as well as causes and consequences of foot 

problems among children.  

Findings: More than a half of questioned parents obtain high knowledge level about the discussed issue. 
Most parents claim that they are able to notice a foot problem. Unfortunately, in most cases they are only 

able to distinguish a flat foot. The research findings shows that knowledge about foot problems depends on 

education, as follows, the better educated parents are, the more knowledge they possess.  

Conclusions: According to the research, parents obtain a high level of knowledge and awareness in regard 
to foot problems that concern children at the age of 3 to 6. On the basis of the analysis of the research 

outcomes, one can claim that parents’ education has an impact on their state of knowledge about the 

discussed issue. 

Key words: parents’ knowledge, foot problems, preschool age, rehabilitation 
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Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci i młodzieży 

1. Wstęp 

Muzykoterapia, czyli inaczej leczenie muzyką jest procesem wykorzystywania 

muzyki i dźwięku do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów (Patterson 

2003). Inną definicje przedstawiła Światowa Federacja Muzykoterapii: „Muzyko-

terapia jest wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementów (dźwięk, rytm, melodia 

i harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta/klienta lub grupę w procesie zaprojekto-

wanym dla i/lub ułatwiania komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncen-

tracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego 

potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki tak, aby mogła ona osiągać 

lepszą integrację intra i interpersonalną a w konsekwencji lepszą jakość życia.” 

Muzykoterapia ma kompleksowe oddziaływanie, gdyż wykorzystywane są tu 

elementy wychowawcze, poznawcze, edukacyjne i przede wszystkim terapeutyczne 

muzyki. Już od bardzo dawna ludzie dostrzegali lecznicze oddziaływanie muzyki 

i tańca. W starożytnej Grecji istniało przeświadczenie, że umysł i ciało to jedność, 

nierozerwalna część. Tak samo więc, postrzegano muzykę i medycynę [1]. Po okresie 

średniowiecza i renesansu, leczenie muzyką zniknęło na tysiąc lat. Odrodziło się tuż po 

drugiej wojnie światowej z konieczności rehabilitacji weteranów wojennych. Wtedy 

właśnie, znów dostrzeżono korelację między ciałem a umysłem, a muzyka była tego 

ważną częścią [1]. Muzykoterapia została całkowicie odrodzona w latach 50. XX 

wieku a w 1972 r. powstał pierwszy w Polsce Instytut Muzykoterapii, założony przez 

prof. T. Natansona. Następnie, w tym samym roku, stworzył on wraz z A. Janickim 

Zakład Muzykoterapii działający w Akademii muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu [1]. Muzykoterapia stała się dziedziną interdyscyplinarną z pogranicza 

medycyny, psychologii, rehabilitacji, psychologii i pedagogiki [1]. 
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2. Cel pracy  

Celem pracy jest przedstawienie obszernego zastosowania muzykoterapii 

w różnych zaburzeniach i jednostkach chorobowych, stosując odpowiednie metody, 

formy i środki, a także wpływie muzykoterapii na organizm dziecka. 

3. Rozwój muzyczny dziecka 

Odpowiedni dobór metod, form i środków oddziaływania znacznie wiąże się 

z procesem rozwoju dzieci. Wiadome jest to, że zastosowana terapia muzyką będzie 

inna u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną niż u dziecka z niepełnosprawnością 

ruchową lub mającego deficyty wzroku bądź słuchu. Kontakt dziecka z muzyką 

rozpoczyna się nawet przed jego narodzinami a w okresie prenatalnym może 

oddziaływać na niego bezpośrednio lub za pośrednictwem matki. Już kilkumiesięczne 

niemowlę jest w stanie zaobserwować zmiany w przedstawianych im dźwiękach [2]. 

Biorąc pod uwagę prawidłowy rozwój małych dzieci, C. Briggs (1991) stworzył 

podział rozwoju muzycznego: 

• faza 1. 0-9 miesięcy faza odruchu (reflex phase) – w tym okresie, uwagę 

niemowlęcia przykuwa dźwięk. W kontakcie z muzyką jest ono spokojne, 

zdolne jest do różnicowania wysokości dźwięku. Wokalizuje, kołysze się oraz 

reaguje ruchem całego ciała (słyszy rytm muzyki); 

• faza 2. 9-18 miesięcy – faza intencji (intention phase) – w tej fazie dziecko 

reaguje na dźwięki szukając ich źródła, poruszając częściami ciała. Rozpoznaje 

już znane mu piosenki, muzycznie gaworzy; 

• faza 3. 18-36 miesięcy – faza kontroli (control phase) – muzyczne gaworzenie 

zamienia się w śpiew, dziecko świadomie porusza się do muzyki, potrafi jej 

słuchać w cieszy; 

• faza 4. 36-72 miesiące – faza integracji (integration phase) – dziecko przyswaja 

różne piosenki, kształtuje się u niego synchronizacja rytmiczna. Odróżnia cechy 

dźwięku np. głośny – cichy, wysoki – niski [3]. 

Inny, szerszy podział rozwoju muzycznego dziecka przedstawił J. Sloboda (2002): 

• 1 rok życia – dziecko jest w stanie rozróżnić dźwięki muzyczne od dźwięków 

nie muzycznych. Przejawia się to zwiększeniem skupienia uwagi, ruchów 

wykonywanych na usłyszany dźwięk, wokalizacji; 

• okres przedszkolny – rozwija się zdolność do naśladowania słów i konturu 

melodii. Swobodna improwizacja muzyczna zaczyna mieć określony porządek 

oraz odpowiednią strukturę tonalną; 

• 5. a 10. rok życia – kształtuje się zdolność do odpowiedniego klasyfikowania 

muzyki zgodnie z jej prawidłami i stylem [3]. 

4. Wszechstronne oddziaływanie muzykoterapii  

Wielowymiarowy charakter muzykoterapii wpływa na różne sfery ustroju dziecka. 

Zostały wyróżnione cztery obszary oddziaływań w muzykoterapii: psychosomatyczny, 

psychologiczny, psychomotoryczny oraz pedagogiczny [4]. Czynnik psychosomatyczny 
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to wsparcie psychiczne pacjenta wraz z regulacją czynności wegetatywnych organizmu 

człowieka. Obszar psychologiczny ingeruje emocjonalnie, komunikacyjnie i poznawczo, 

natomiast biorąc pod uwagę aspekt psychomotoryczny, muzykoterapia ma oddziały-

wanie porządkujące i stymulujące ruch a więc odgrywa dużą rolę w terapii zaburzeń 

motoryki. Wpływ muzyki pod kątem pedagogicznym jest widoczny szczególnie u dzieci 

i młodzieży z zaburzeniami psychofizycznymi oraz z problemami dydaktyczno-

wychowawczymi [4].  

Muzyka znajduje szerokie zastosowanie w rehabilitacji dzieci: 

 z uszkodzeniami mózgu; 

 z autyzmem wczesnodziecięcym; 

 z zaburzeniami zachowania; 

 z nerwicami; 

 z paraliżem; 

 niewidomych; 

 głuchych; 

 z astmą; 

 z mózgowym porażeniem dziecięcym; 

 ze zmianami reumatycznymi; 

 w pediatrii dla celów profilaktycznych [2]. 

Ponadto, muzyka jest czynnikiem oddziałującym wielopłaszczyznowo na organizm 

dziecka pod względem czynności biochemicznych i wegetatywnych. Jest zjawiskiem 

fizykalnym – zbiorem fal akustycznych, które wzbudzają reakcje fizyczne i psychiczne 

dziecka. Badania pokazują, że muzyka wywołuje wiele zmian w organizmie takich jak 

zmiana stanu aktywności układu nerwowego, napięcia mięśni, szybkości przepływu 

krążenia krwi. Następuje przyspieszenie przemiany materii, obniżenie progu wrażliwości 

zmysłów, modyfikacja oddychania. Muzyka wpływa również na wydzielanie 

wewnętrzne oraz szybkość i siłę pulsu [5]. Dodatkowo, w przeprowadzonych badaniach 

stwierdzono dobroczynny wpływ muzyki na redukcje stresu pooperacyjnego a nawet 

występujące w tym okresie dolegliwości bólowe [2]. 

Stosując tą metodę można zauważyć, że nie przynosi ona żadnych niebezpiecznych 

skutków ubocznych. Do jedynych przeciwskazań w stosowaniu tej terapii można 

wymienić jedynie ostre stany psychoz, padaczki mózgogennej i głębokich stanów 

depresyjnych [2]. Kolejną zaletą jest specyficzny język muzyki, który posługuje się 

swobodnym kodem, co sprawia, że komunikat muzyczny jest znacznie łatwiejszy 

w odbiorze niż komunikat słowny [2]. 

5. Główne cele i funkcje muzykoterapii 

Podstawowym zamysłem muzykoterapii przedstawionym przez polskiego muzyko-

terapeutę M. Kieryła jest: 

 uzyskanie odpowiedniej postawy korespondencyjnej między ciałem a muzyką; 

 stymulacja rozwoju psychoruchowego u osób młodych; 
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 wpływ na poszczególne układu organizmu, m.in. usprawnienie wydolności 

oddechowo-krążeniowej, wzrost siły mięśniowej; 

 zmniejszenie zmęczenia organizmu, zachęcenie i motywacja pacjentado ruchu; 

 uwrażliwienie kulturowe, poszerzenie zainteresowań muzycznych, umuzykal-

nienie podstawowe; 

 poprawa komunikacji, integracja grupy, integracja rodziny, integracja chorych 

i zdrowych; 

 zwiększenie wrażliwości estetycznej [6]. 

Ponadto, muzykoterapia wpływa na ogólne samopoczucie młodego pacjenta, jego 

nastrój oraz odwraca uwagę pacjenta od myśli związanych z chorobą. Łagodzi 

negatywne stany emocjonalne dziecka wywołane przez proces chorobowy takie jak 

lęk, depresja, niepokój. Dzięki muzyce dziecko czuje się zrelaksowane i spokojne oraz 

zostaje pobudzona jego wyobraźnia [7]. 

6. Formy i metody muzykoterapii 

Zajęcia rehabilitacyjno-muzykoterapeutyczne mogą przybierać formę indywidu-

alnych lub grupowych, w zależności od liczby dzieci uczestniczących w terapii. 

Indywidualna forma zajęć to praca z jednym pacjentem. Ten rodzaj terapii umożliwia 

skupienie uwagi terapeuty na konkretnej jednostce. Pozwala to na dokładne poznanie 

dziecka i jego choroby co wiąże się z odpowiednim doborem programu terapeutycznego 

oraz użytych środków do jego osobistych potrzeb. Tego typu zajęcia mogą odbywać się 

codziennie po 10-45 minut [6].  

Terapia grupowa liczy kilka osób (zwykle od 6 do 12). Istotny jest odpowiedni 

dobór grupy. Przy tworzeniu odpowiedniego zespołu terapeuta bierze pod uwagę: płeć, 

wiek, jednostkę chorobową, cechy osobowości, upodobania muzyczne każdego 

dziecka. Ukierunkowany jest na poszczególne potrzeby, ograniczenia oraz możliwości 

poszczególnych pacjentów, jednocześnie postrzegając grupę jako zwarty zespół [6]. 

Dzięki takiej formie zajęć dzieci kształcą swoje stosunki interpersonalne z innymi 

członkami grupy, integrują się, co ułatwia dążenie do określonych celów. 

Terapia muzyką może być receptywna (odbiorcza) lub aktywna (ekspresywna).  

Przeprowadzanie terapii w formie receptywnej wiąże się z percepcją dźwięku. 

Słuchanie określonej muzyki przez pacjenta wnosi wiele dla niego korzyści. Następuje 

odbieranie wrażeń emocjonalno-intelektualnych a co za tym idzie, oddziaływanie na 

stan psychofizyczny pacjenta. Taka forma muzykoterapii, pomaga pacjentowi wyrazić 

swoje emocje i uczucia, które są w nim tłumione, a także może dawać znaczne 

wsparcie emocjonalne podczas walki z chorobą i adaptacji do niej: zmniejsza poczucie 

osamotnienia dziecka, zwiększa jego nastrój, samopoczucie oraz poczucie własnej 

wartości. Przydatne jest tutaj połączenie muzyki z różnymi ćwiczeniami oddechowymi 

i relaksacyjnymi [7].  

Muzykoterapia aktywna, czyli inaczej ekspresywna ukierunkowuje dziecko do 

wyrażania i przeżywania muzyki wykorzystując do tego śpiew, mowę, grę na 

instrumentach oraz ruch. Skłania to do aktywnego udziału młodego pacjenta w terapii. 
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Zajęcia mogą być przeprowadzane przy udziale różnego rodzaju improwizacji na 

instrumentach, ćwiczeń głosowych oraz ruchowych. Spontaniczność i improwizacja 

w działaniu kształtuje kreatywność i wyobraźnie dziecka co znacznie przyczynia się do 

uzyskania odpowiednich efektów terapeutycznych. Ważnym aspektem jest ruch 

i taniec, który przy odpowiednio dobranej muzyce wpływa korzystnie na cały ustrój 

młodego pacjenta, co przedstawione zostało w rozdziale niżej [6, 7]. 

Podczas zajęć najczęściej stosuje się takie formy aktywności dzieci jak: 

 śpiewanie (ćwiczenia emisyjno-oddechowe, dykcyjne; przydatne w terapii 

logopedycznej); 

 muzyka z elementami dźwiękonaśladowczymi (improwizacje głosem); 

 gry na instrumentach perkusyjnych (rehabilitacja w zakresie usprawniania 

ruchu rąk); 

 ćwiczenia słuchowe; 

 zabawy muzyczno-ruchowe; 

 krótkie układy choreograficzne (usprawnianie koordynacji automatyzacji 

ruchów dziecka); 

 ćwiczenia poprawiające poczucie rytmu i tempa (kontrola dynamiki mięśniowej); 

 ćwiczenia dotykowe (kontakt z drugą osobą, integracja w grupie; szczególnie 

znaczące w terapii dzieci autystycznych); 

 improwizacje wokalne, instrumentalne i ruchowe; 

 pantomima i psychodrama; 

 interpretacje słowne i plastyczne utworów; 

 relaks z tłem muzycznym (ćwiczenia odprężające, uspokajanie, przynoszenie 

ulgi w bólu) [8]. 

Do podstawowych metod muzykoterapeutycznych należą: 

 metody odreagowująco-wyobrażeniowe (pomagają w uzewnętrznianiu emocji); 

 metody komunikatywne (wpływają na komunikację społeczną); 

 metody kreatywne (pobudzają wyobraźnię i inwencję twórczą); 

 metody treningowe (terapia behawioralna); 

 metoda relaksacyjna (obniżenie napięcia, zmniejszenie lęku) [2]. 

7. Choreoterapia 

Choreoterapia czyli inaczej terapia tańcem podobnie jak muzykoterapia jest metodą 

arteterapii. W tej metodzie wykorzystywany jest ruch a przede wszystkim praca 

z ciałem. Dodatkowo łączy w sobie elementy improwizacji tanecznej, relaksacji, 

zabawy [9]. Terapia tańcem podobnie jak terapia muzyką pomaga w poznawaniu 

siebie, swoich emocji a także w komunikowaniu się z innymi. Wpływa na sferę 

emocjonalną, fizyczną i społeczną dziecka. W terapii tańcem dąży się do redukcji 

napięć a uzyskuje się to głównie poprzez ekspresje emocjonalną pacjenta. Jest to praca 

na poziomie nerwowo-mięśniowym, a odpowiednia rytmika i dynamika ciała 

pozwalają na utrzymaniu prawidłowego napięcia i rozluźnienia mięśni co wiąże się ze 
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zwiększeniem kontroli nad własnym ciałem [9]. Zdaniem terapeutki Blanche Evan 

stłumione emocje mogą być przyczyną wzmożonego napięcia mięśniowego, za to 

taniec odpowiednią metodą w dotarciu do wnętrza ciała. Włączając do ruchu odpo-

wiednie ćwiczenia oddechowe dziecko staje się zrelaksowane a jego zasoby ener-

getyczne zwiększone. Młody pacjent poznaje swoje ciało i próbuje pokonać własne 

ograniczenia, jednocześnie zwiększając swoją skuteczność w radzeniu sobie z trudnymi 

sytuacjami, także z chorobą. Dzięki odpowiedniej rytmice kształtuje swoją koordynację 

ruchową, wytrzymałość i siłę. To pokazuje jak bogaty i różnorodny wpływ ma choreo-

terapia na organizm dziecka. Od dawna znajduje swoje zastosowanie w leczeniu dzieci 

niepełnosprawnych ruchowo, chorych na autyzm czy z zaburzeniami psychicznymi [9]. 

8. Zastosowanie muzykoterapii u dzieci i młodzieży z wadami wzroku 

i niesprawnymi ruchowo 

U dzieci i młodzieży z wadami wzroku dużym problemem jest ograniczenie zakresu 
wykonywanych ruchów a także orientacja i poruszanie się w otaczającej przestrzeni. 
Zaburzenie percepcji wzrokowej wiąże się często ze znacznymi zmianami w psycho-
motoryce niedowidzących dzieci. Główną rolą muzykoterapii jest poprawa koordynacji 
ruchowej dziecka oraz zwiększenie pewności dzieci w wykonywaniu poszczególnych 
ruchów. W terapii wykorzystywane są różnorodne ćwiczenia rytmiczne oraz gry 
i zabawy przy muzyce. Środki wykorzystywane w terapii powinny oddziaływać przez 
inne zmysły m.in. wrażenia słuchowe, dotykowo-kinestetyczne. Warte wspomnienia jest 
to, że dzieci z wadami wzroku są bardzo czułe na dźwięki. Mają one również tendencję 
do łatwego uzewnętrzniania emocji oraz dużej spontaniczności w przeżywaniu muzyki. 
Na zajęciach rehabilitacyjno- muzykoterapeutycznych ważną rolę odgrywa rehabilitant, 
który będzie ich przewodnikiem oraz osobą, która będzie w stanie prawidłowo operować 
materiałem muzycznym. Osoba rehabilitująca ma za zadanie weryfikację u młodego 
pacjenta możliwości wykonywanych ruchów, ich korekcję i odpowiednie ustawianie, 
a także stworzenie poczucia bezpieczeństwa. Powinna kontrolować zróżnicowane, 
skrajne reakcje u dzieci wywołane barwą lub dynamiką dźwięku. Prezentacja ćwiczeń 
i ruchu odbywa się na czterech szczeblach: 

 początkowa instrukcja słowna; 

 wyobrażenie ruchu w myślach dziecka; 

 odczucia z mięśni i stawów poruszanych określoną częścią ciała pacjenta przez 
terapeutę; 

 identyfikacja dotykiem ruchu terapeuty. 
Przydatne w terapii może być użycie różnego rodzaju rekwizytów, które urozmaicą 

zajęcia a także inne dodatkowe elementy, które pobudzą wrażenia wzrokowe pod 
względem rodzaju faktury, rozmiaru, kształtu, wagi, temperatury, zapachu bądź plastycz-
ności co istotnie umacnia relację i odczuwanie dziecka w otaczającej przestrzeni. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na głos, który jest środkiem komunikacji 
z pacjentami. Powinno się nim odpowiednio operować, a więc nadać mu właściwą 
intonację gdyż sugeruje on o samopoczuciu, nastawieniu i usposobieniu terapeuty, 
rehabilitanta [8]. 
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9. Zastosowanie muzykoterapii u dzieci chorych na autyzm 

Autyzm jest to uwarunkowane biologicznie zaburzenie rozwojowe ośrodkowego 

układu nerwowego. Osoby dotknięte autyzmem cechuje brak umiejętności nawiązy-

wania kontaktu w interakcjach społecznych oraz wykazywanie nieprawidłowego 

funkcjonowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Innymi występującymi objawami 

są problemy z koncentracją uwagi, nadaktywność, zachowania obsesyjne, zachowania 

kompulsywne, stany lękowe, zaburzenia nastroju oraz nadmierna drażliwość [10]. 

Muzykoterapia, jako forma specjalistycznej terapii, może być włączona do 

ogólnorozwojowej interwencji usprawniającej młodego pacjenta dotkniętego autyzmem. 

Muzyka sama w sobie jest komunikatem dźwiękowym oddziałującym wielopłasz-

czyznowo, gdyż ingeruje w emocje i zmysły, wyzwala ekspresję oraz komunikację 

muzyczną i pozamuzyczną. Stanowi ona pewien przekaźnik informacji pomiędzy 

odbiorcą a nadawcą, jest formą przyjemnego i zrozumiałego dialogu między terapeutą 

a pacjentem [11]. Muzyka posiada takie elementy jak: dynamizm, rytm, tempo, frazo-

wanie, metrum co sprawia, że jest spójna i nacechowana ładem. Niesie ze sobą pewne 

uporządkowanie i harmonię, a gdy jest interesująca dla dziecka skupia jego uwagę, tym 

samym poprawiając koncentrację. Bardzo ważne w omawianej terapii jest odpowiednio 

dobrany repertuar muzyczny, aby muzyka nie pogłębiła procesu cofnięcia i samoizolacji 

dziecka autystycznego. Utwory o szybkim tempie oraz z dynamiką fortepobudzają dzieci 

apatyczne. Z kolei muzyka charakteryzująca się szybkim tempem o dynamice piano 

uspokaja dzieci nadmiernie aktywne bądź przejawiające agresję. Często stosowaną formą 

muzykoterapii u dzieci z autyzmem jest gra na instrumentach, która umożliwia naukę 

naśladowania gry i sposobu wydobywania dźwięku. Tym samym muzyka jest 

czynnikiem wspomagającym motorykę dziecka oraz uczącym samokontroli [12]. 

Muzykoterapia pomaga nieść dziecku radość i odprężenie, pozwala w sposób 

swobodny i nieskrępowany wyzwolić skrywane emocje i zredukować napięcia psycho-

fizyczne. Istotne są zajęcia w formie grupowej, gdyż stwarzają odpowiednie warunki do 

interakcji dziecka z innymi uczestnikami oraz rozwijania postaw niezależnych [13]. 

10. Muzykoterapia w logopedii 

Muzyka i dźwięk odgrywają dużą rolę w rozwoju mowy dziecka. Wrażliwość 

słuchowa nabywana przez dziecko w trakcie różnych zabaw muzycznych może mieć 

ogromny wpływ na ich ogólny rozwój. Istotną rolę odgrywa meloterapia czyli terapia 

śpiewem. Jest to jedna z metod muzykoterapii grupowej w koncepcji Schwabego 

pomagająca w leczeniu nerwic i zaburzeń czynnościowych. Śpiew umożliwia bardziej 

spontaniczne oraz prostsze wypowiadanie się. W tej terapii głównie chodzi o pobudzenie 

sfery emocjonalnej, to znaczy dać choremu dziecku możliwość „wyśpiewania się”. 

W ten sposób może ono współodczuć z daną piosenką smutek, tęsknotę czy radość. 

Mowa ludzka jest wytwarzana za pomocą głosu, ten natomiast jest uważany za 

doskonały rodzaj instrumentu muzycznego. Śpiew może być odpowiednią formą 

ćwiczeń w trakcie tworzenia logopedycznego programu profilaktycznego. Jest 

doskonałym treningiem narządów mowy w atrakcyjnej dla dziecka formie. Wzmacnia 
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i poprawia naturalne cechy prozodyczne takie jak intonację, akcent, tempo i donośność. 

Podczas śpiewu te komponenty występują z większym natężeniem dlatego więc łatwiej 

jest je poddać ćwiczeniom. Co więcej, efektywnie usprawniaartykulatory czyli wargi 

i język, co przyczynia się do szybszego wykształcenia się niektórych głosek w wymowie 

dziecka. Powoduje to zwiększenie zestawienia głosek używanych przez dzieci a to 

rzutuje na ogólną czytelność ich wymowy. 

Śpiew jest czynnością bardzo bliską dziecku w każdym okresie jego rozwoju. 

Dziecko chętnie stosuje śpiew w spontanicznych zabawach więc ta forma nie kojarzy 

się z czymś trudnym bądź wymagającym większego wysiłku. Jeśli ćwiczenia ze 

śpiewem, wiążą się dla dziecka z przyjemnością i zabawą, to tym samym zwiększy się 

systematyczność i częstotliwość działań a efekty terapii będą znaczące. W logopedii 

nieodzownym elementem jest stosowanie powtórzeń a śpiewanie daje szansę do 

powtarzania słów i głosek w sposób prosty i atrakcyjny dla młodego pacjenta [10]. 

11. Podsumowanie 

Muzykoterapia, jej formy, a także zastosowanie w wymienionych zaburzeniach 

i dysfunkcjach, odgrywają znaczącą rolę w rehabilitacji dzieci i młodzieży. Jest ona 

jednak wciąż mało znanym zagadnieniem badawczym. Muzykoterapia to ważna 

metoda, która poprzez bodźce dźwiękowe integruje ciało i umysł, pozwalając dziecku 

zminimalizować negatywne emocje i napięcia towarzyszące chorobie. Koordynuje 

pracę organizmu na poziomie nerwowo-mięśniowym a wraz z ćwiczeniami oddecho-

wymi usprawnia pracę układu krążeniowo-oddechowego. Pod kątem psychologicznym 

i pedagogiczno- wychowawczym integruje grupę, pozwala dziecku na lepszą 

komunikację ze środowiskiem. Uspokaja, relaksuje a także dostarcza dziecku wiele 

przyjemności, tym samym poprawiając jego nastrój i samopoczucie oraz motywuje 

pacjenta do walki z chorobą. Włączając do muzyki ruch taneczny, zwiększa się 

kontrola dziecka nad własnym ciałem. To wszystko pokazuje, jak wiele korzyści może 

dostarczyć muzyka na różnych szczeblach rozwoju małego pacjenta. Przez odpowiedni 

dobór metod i form, terapeuta może osiągnąć zamierzone cele, tym samym poprawić 

jakość życia chorego dziecka. 
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Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci i młodzieży 

Muzykoterapia jest metodą wykorzystującą dźwięk i muzykę do poprawy stanu zdrowia psychicznego 

i fizycznego młodych pacjentów. Celem pracy jest pokazanie, jak ważną rolę może odgrywać muzyka 

w terapii dzieci i młodzieży. Może ona oddziaływać na psychosomatyczny, psychologiczny, 

psychomotoryczny i pedagogiczny obszar ustroju dziecka. Poprzez zastosowanie odpowiednich metod 
odgrywa dużą rolę w poprawie negatywnych stanów emocjonalnych dziecka dotkniętego chorobą. 

Prowadzenie zajęć indywidualnych lub grupowych w formie odbiorczej bądź ekspresywnej ma szerokie 

zastosowanie u dzieci dotkniętych autyzmem lub wadami wzroku. U tych pierwszych, muzyka stanowi 
czynnik ułatwiający wyrażanie swoich emocji i komunikację z otaczającą rzeczywistością. U dzieci 

niewidomych i niedowidzących, ma wpływ na ich koordynację ruchową, poruszanie się w przestrzeni 

i odpowiednie napięcie mięśni.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że muzykoterapia wnosi wiele korzyści w leczeniu różnych jednostek 
chorobowych. Następuje ogólna poprawa samopoczucia i jakości życia dziecka. Zwiększa się również jego 

motywacja do rehabilitacji i podejmowania działań mających na celu minimalizację ograniczeń 

wynikających z jego niepełnosprawności. 

Music therapy in the rehabilitation of children and adolescents 

Music therapy is a method that uses sound and music to enhance young patients’ mental and physical 

health. The aim of the paper is to demonstrate the significance of music in the therapy of children and 
adolescents. Music may exert an effect on the psychosomatic, psychological, psychomotor and pedagogical 

spheres of a child’s organism. Also, by applying appropriate methods, it may play a considerable role in 

improving the negative emotional states of a child affected by disease.  

Running individual or group sessions in the receptive or expressive form has been a widely recognized 
form of therapy for children affected by autism or vision defects. In the former category, music is a factor 

facilitating expressing one’s emotions and communication with the environment. 

Blind children or those with poor vision benefit from music therapy by improving their movements 

coordination, orientation in space and building up proper muscle tone.  
The analysis shows that music therapy is beneficial in the treatment of many medical conditions. The 

child’s overall well-being and quality of life are observed to improve. Also, his motivation for 

rehabilitation and undertaking action to minimize disability-related limitations increases. 
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Zastosowanie miękkiej ortotyki  

w rehabilitacji pediatrycznej 

1. Wprowadzenie  

W związku z dynamicznym rozwojem nauki, zaawansowanych technologii, nowo-

czesnych materiałów i tworzyw wzrasta ich wykorzystanie w służbie ludzi dotkniętych 

chorobą bądź niepełnosprawnością. Jednocześnie zgodnie z koncepcją ICF planując 

opiekę nad potrzebującym rozpatrujemy jego funkcjonowanie wielopłaszczyznowo 

zwracając szczególną uwagę na poziom uczestnictwa, aktywności i komfortu. To 

wszystko sprawia, że ortotyka jako gałąź nauki w ostatnich latach ulega intensywnemu 

rozwojowi. Dąży się do tworzenia funkcjonalnych ortez, które wspomagają proces 

rehabilitacji. Zadaniem ortezy jest nadanie stabilizacji danej części ciała oraz stymu-

lacja proprioceptywna. Oczekujemy zaopatrzenia które będzie zapewniało pacjentowi 

stabilizację, jednak nie ograniczało jego aktywności ruchowej. Dobrze dobranie 

zaopatrzenie umożliwia aktywizację pacjenta podnosząc jego możliwości motoryczne, 

czasem wpływa także na jakość aktywności ruchowej – umożliwiając aktywność we 

wzorcach ruchowych możliwie zbliżonych do prawidłowych. 

Samo wykorzystanie dodatkowego zaopatrzenia nie jest niczym nowym. Już od 

XVI wieku w leczeniu wykorzystuje się środki pomocnicze – zaopatrzenie ortopedyczne. 

Za prekursora uważa się Ambroise Pare (1509-1590) francuskiego chirurga wojsko-

wego który był pomysłodawcą wielu aparatów ortopedycznych i stworzył gorset 

stabilizujący (dla pacjentów ze skoliozą). W XVIII wieku ukazało się dzieło Nicolas’a 

Andry pt. ”Ortopedia, czyli sztuka zapobiegania i poprawiania zniekształceń ciała 

u dzieci”, gdzie po raz pierwszy pojawił się termin „ortopedia”. Jak wynika z historii 

zaopatrzenie ortopedyczne jest nieodłącznym elementem wspomagania funkcjonowania 

pacjenta już od XVI wieku [1]. 

2. Rozpowszechnienie miękkiej ortotyki  

W rehabilitacji pediatrycznej (miedzy innymi u pacjentów z zespołem Downa, 

mózgowym porażeniem dziecięcym, zaburzeniami całościowymi rozwoju, dystrofią 

mięśniową) oraz w terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego zaleca się wyko-

rzystanie między innymi miękkich ortez tułowia. Wyróżniamy w nich między innymi 

kombinezony, kamizelki wykonane z miękkich materiałów nowej generacji o strukturze 

3d oraz materiały typu lycra. Elementy takiego zaopatrzenia najczęściej są zalecane do 

noszenia na skórę, wykonywane na zlecenia lekarza, indywidualnie dla każdego 
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pacjenta. Zastosowanie specjalnych materiałów ma zapewnić dużą przepuszczalność 

powietrza, elastyczność i sprężystość podczas stosowania ortezy. Materiał typu lycra 

dodatkowo ma umożliwić korekcję ciała i wymusza jego liniowość. W pracy klinicznej 

obserwujemy wymierne efekty zastosowania miękkiej ortotyki u części pacjentów.  

Miękka ortotyka staje się coraz bardziej powszechna i jest coraz częściej wyko-

rzystywanym środkiem wsparcia w rehabilitacji pediatrycznej. Wykorzystanie miękkiej 

ortotyki nie wyklucza terapii, ale jest jej uzupełnieniem, jest dodatkowym środkiem 

usprawniania dziecka prowadzonego w ramach metody neurorozwojowej (np. NDT 

Bobath) [2]. Biorąc pod uwagę coraz szersze wykorzystanie miękkiej ortotyki oczeku-

jemy dowodów naukowych potwierdzających jej skuteczność wykorzystania, a także 

schematy postępowania z jej wykorzystaniem.  

3. Mózgowe porażenie dziecięce  

Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem objawów dla których czynnikiem 

wyjściowym jest niepostępujące, ale trwałe uszkodzenie niedojrzałego układu 

nerwowego, jest to bardzo zróżnicowana grupa pacjentów. W obrazie klinicznym 

u wszystkich dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym obserwuje się: 

 opóźnienie zdobywania nowych umiejętności motorycznych; 

 wykorzystywanie wzorców ruchowych z wcześniejszych etapów rozwoju; 

 wykorzystywanie własnych wzorców, niespotykanych u dzieci zdrowych [3]. 

W ogólnym podziale mózgowego porażenia dziecięcego wyróżnia się : postać 

spastyczną, postać pozapiramidową (atetoza, choreoatetoza, dystonia), postać 

móżdżkową (ataktyczne) oraz inne (w tym mieszaną i hipotoniczną). Rozpoznanie 

postaci spastycznej zawiera między innymi wzmożone napięcie mięśniowe, wygórowane 

odruchy ścięgniste; jest to postać dominująca (dotyczy 75%-85% pacjentów z MPD). 

Postać pozapiramidowe dotyczy około 5% przypadków, charakteryzuje się występo-

waniem wzmożonego napięcia mięśni w typie sztywności oraz ruchów mimowolnych. 

W postacie móżdżkowej (ok. 15%) obserwuje się głównie obniżenie napięcia 

mięśniowego oraz objawy adiadochokinezy [4]. 

Do oceny funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wykorzystuje 

się między innymi klasyfikację Gross Motor Function Classification System (GMFCS)  

– System Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej. Skala jest systemem klasyfikowania 

stopnia ciężkości niepełnosprawności ruchowej u dzieci z MPD. GMFCS odnosi się do 

zdolności motorycznych na różnych poziomach w różnych przedziałach wiekowych. 

Skala GMFSC nie odnosi się do opisu sprawności motoryki małej. W wielu badaniach 

skala GMFSC stanowi kryterium doboru lub określenia grupy badanej [5]. 

Z uwagi na znaczną różnorodność poziomu funkcjonowania dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym w zakresie samoobsługi i samodzielności pacjenta użyteczną 

skalą, a zarazem zgodną z koncepcją ICFjest PediatricEvaluation of Disability Inventory 

– PEDI [6]. 
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Tabela 1. System klasyfikacji Podstawowych Funkcji Motorycznych dla dzieci w wieku 6-12 lat 

Poziom I 

Dziecko chodzi w pomieszczeniach i na zewnątrz, wchodzi na schody 

bez żadnych ograniczeń. Prezentuje podstawowe zdolności motoryczne, 

jak bieganie, skakanie, choć szybkość, równowaga i koordynacja 

podczas wykonania wykazują upośledzenie. 

Poziom II 

Dziecko chodzi w pomieszczeniach i na zewnątrz, wchodzi na schody, 

trzymając się poręczy, odczuwa ograniczenia chodząc po pochyłych lub 

nierównych powierzchniach, w zatłoczonych lub ograniczonych 

przestrzeniach oraz na dłuższych dystansach. 

Poziom III 

Dziecko chodzi w pomieszczeniach i na zewnątrz po płaskich 

powierzchniach z urządzeniami wspomagającymi, wchodzi na schody, 

trzymając się poręczy. Do pokonywania dłuższych dystansów po 

powierzchniachnierównych niezbędny może się okazać wózek 

inwalidzki. 

Poziom IV 

Podczas chodzenia dziecko zwykle wymaga pomocy osoby dorosłej. 

W warunkach domowych może pokonywać krótkie odległości, 

używając prostszych pomocy, jednak na zewnątrz, w szkole lub 

miejscach publicznych musi wykorzystywać wózek inwalidzki 

(popychany przez osobę dorosłą lub samobieżny). 

Poziom V 

Upośledzenie fizyczne uniemożliwia kontrolę ruchu i zachowanie 

wyprostowanej pozycji głowy oraz postawy całego ciała. Wszystkie 

funkcje motoryczne zostają ograniczone. Dzieci nie mają żadnej 

możliwości nie zależnej lokomocji i są transportowane przez dorosłych. 

Źródło: [7] 

3.1. Chód w mózgowym porażeniu dziecięcym.  

Podstawowym sposobem lokomocji dla człowieka jest chód, W. Dega określał 

chód jako naprzemienne gubienie i odzyskiwanie równowagi ciała w naprzemiennych 

fazach podporu i wykroku [8]. 

W warunkach prawidłowych chód charakteryzują pewne cechy bazowe: 

 stabilność w fazie podporu; 

 płynne przeniesienie kończyny w fazie wymachu; 

 prawidłowe położenie stopy w fazie końcowej wymachu; 

 prawidłowa długość kroku; 

 zachowanie energii. 

Mózgowe porażenie dziecięce jest jednostką o złożonym podłożu patologicznym 

i różnorodnym spektrum objawów klinicznych stąd też dokonanie podziału 

i klasyfikacji chodu patologicznego jest niezwykle trudne [9]. 

Należy jednak podkreślić, że samo występowanie zaburzeń chodu jest problemem 

typowym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i niezbędne było określenie 

pewnych głównych funkcjonalnych typów:  

 typ 1 – niedostateczny zakres ruchu unoszenia stopy w fazie wymachu; 

 typ 2 – przeprost stawu kolanowego bez unoszenia pięty w fazie środkowego 

podporu; 
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 typ 3 – przeprost stawu kolanowego z unoszeniem pięty w fazie środkowego 

podporu; 

 typ 4 – zgięcie stawu kolanowego i biodrowego w środowej fazie podporu; 

 typ 5 – zgięcie staw kolanowego i biodrowego bez unoszenia pięty w środkowej 

fazie podporu [10]. 

Analiza chodu jednym z bardzo istotnych elementów diagnostyki. Wzrasta znaczenie 

diagnostyki chodu z wykorzystaniem analizy trójwymiarowej, która dostarcza istotnych 

informacjio kinematyce i kinetyce chodu, umożliwia zbieranie i analizę danych z dużą 

dokładnością diagnostyczną [11]. 

4. Ortotyka dynamiczna  

W literaturze znajdujemy badania dotyczące zastosowania ortotyki miękkiej 

w pediatrii, niemniej jednak część z nich odnosi się tylko do zastosowania ortezy na 

okolicę dłoni, a same badania odnoszą się do motoryki małej, a ten rodzaj ortez jest 

stosunkowo rzadko proponowany pacjentom na gruncie polskim. Temat ortotyki 

miękkiej jest poruszany głównie poprzezpojedynczą analizę przypadków, tylko nieliczne 

badania dotyczą grup pacjentów i są prowadzone w dłuższym okresie czasu.  

4.1. Zastosowanie ortotyki dynamicznej do poprawy funkcji motoryki 

dużej u pacjenta pediatrycznego  

Badania prowadzone na grupach pacjentów dotyczące pacjentów pediatrycznych są 

dość nieliczne, a wyniki badań nie w pełni jednoznaczne. Poniżej przedstawiono 

badania z wykorzystaniem zaopatrzenia w postaci kombinezonu (na tułów pacjenta), 

a także w postaci spodenek z krótką lub długą nogawka.  

Badania prowadzone przez Blair et al. (1995) obejmowały grupę 24 pacjentów 

z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 15 miesiąca do 14 roku życia. 

W grupie pacjentów znajdowały się dzieci z różnymi postaciami mózgowego porażenia 

dziecięcego : spastyczne, z hipotonią, atetozą, dystonią i ataksją. Dzieci wykorzystywały 

kombinezony z lycry. Badanie trwało 16 tygodni, a pacjenci mieli zalecenie wyko-

rzystania miękkiej ortotyki przez 8 godzin na dobę. Badano wpływ miękkiej ortotyki na 

zdolności motoryczne, siłę mięśniową i funkcje oddechowe. W grupie pacjentów 

znajdowały się dzieci z zaburzeniami współistniejącymi: epilepsją, wadą wzroku, 

całkowicie niewidzące, z deficytem słuchu, astmą, wrodzoną wadą serca, upośledzeniem 

umysłowym.  

Zastosowanie ortezy wpłynęło na poprawę równowagi, stabilizację oraz dostoso-

wanie posturalne. W wynikach sugerowano pozytywny wpływ lycry na normalizowanie 

napięcia mięśniowego. W badaniu zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające 

z wykorzystania ortezy, takie jak : wymioty, zasinienie kończyn górnych, przegrzanie, 

problemy z założeniem ortezy. W wynikach podkreślano, że pomimo tego iż jest to 

zaopatrzenie miękkie to może ograniczać aktywność mniejszych dzieci z większą 

niepełnosprawnością w aktywnościach w niskich pozycjach [12]. 
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Badania prowadzone przez Rennie et al. (2000) obejmowały grupę 7 pacjentów 
z mózgowym porażeniem dziecięcym (z rozpoznaniem różnych postaci : spastyczność, 
atetoza i hipotonia ze spastycznością) w badaniu udział brało 1 dziecko z dystrofią 
mięśniową. Badani byli w wieku od 5 do 11 lat. Badanie trwało 8 tygodni, a pacjenci 
mieli zalecenie wykorzystania miękkiej ortotyki przez 8 godzin na dobę. Nie 
wprowadzano zmian w dotychczasowej rehabilitacji i wykorzystywanym innym 
zaopatrzeniu ortopedycznym. Do oceny wykorzystano analizę ruchu z wykorzystaniem 
systemu 6 kamer, wykorzystywano także skalę PEDI (Pediatric Evaluation of Disability 
Inventory). Odnotowano poprawę u 5 badanych, dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Poprawę odnotowano u dzieci, u których głównym problemem była 
spastyczność, nie odnotowano poprawy u dzieci gdzie głównym problemem była 
wiotkość. Nie u wszystkich dzieci gdzie zaobserwowano poprawę wzorca chodu 
odnotowano poprawę w zakresie funkcjonalności i skali PEDI. Zwracają także uwagę 
informacje od rodziców – zwiększona częstotliwość oddawania moczu przez dzieci 
oraz niechęć dzieci do korzystania z zaopatrzenia. W przeprowadzonym badaniu nie 
zaobserwowano skutków ubocznych takich jak zasinienie kończyn, przegrzanie czy 
wymioty, jednak zaznaczano że z uwagi na przeprowadzanie obserwacji w okresie 
letnim dzieci odczuwały dyskomfort. Siedmiu z ośmiu rodziców nie chciało konty-
nuować terapii z wykorzystaniem zaopatrzenia z uwagi na trudności i ograniczenia, 
które z rodzicielskiego punktu widzenia były mniejsze niż otrzymane korzyści [13]. 

Badania prowadzone przez Knox V. (2003) obejmowały grupę 8 pacjentów 
z mózgowym porażeniem dziecięcym (dzieci z diplegia spastyczną, kwadriplegią 
spastyczną, dystonią, choreoatetozą) w wieku od 3 do 13 lat, funkcjonujących na 
poziomie od II do V w skali GMFCS. Dzieci wykorzystywały kombinezony, szorty 
u jednego dziecka dodatkowo wykorzystano rękawiczki, wykonane z lycry. Badanie 
trwało 4 tygodnie, a pacjenci mieli zalecenie wykorzystania miękkiej ortotyki prze 
z 4 godzin na dobę. Pacjentów oceniano indywidualnie w skali GMFM. Zaobserwowano 
korzystny wpływ na funkcjonowanie pacjenta, obserwowano między innymi poprawę 
funkcji mowy oraz motoryki małej. Korzystne rezultaty odnotowano u siedmiu 
z ośmiu pacjentów. Z pośród 4 pacjentów u których wykorzystano do oceny skalę 
GMFM 3 uzyskała lepsze rezultaty. Sugerowano, że największe korzyści dotyczą 
pacjentów z atetozą bądź hipotonią, podkreślając jednocześnie, że jest to bardzo mała 
grupa badawcza. W ograniczeniach wykorzystania zaopatrzenia wskazywano miedzy 
innymi niski poziom akceptacji przez dzieci [14]. 

Badania prowadzone przez Matthews et al. (2009) obejmowały grupę 8 dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym (diplegia spastyczna) w wieku od 3 do 16 lat. 
Grupę badaną stanowiły dzieci będące pod stałą opieką fizjoterapeuty, których 
wzorzec chodu został zaklasyfikowany jako typ IV (wg. klasyfikacji wzorca chodu 
w diplegii spastycznej).Badanie trwało 18 tygodni, a do oceny stanu pacjentów 
wykorzystano między innymi 10 MetreWalking Test, podjęto próbę oceny wydatku 
energetycznego oraz funkcjonalnej oceny pacjenta, badani mieli wskazanie do wyko-
rzystywania ortezy 8 godzin dziennie. Odnotowano poprawę w zakresie szybkości 
chodu u 5 badanych oraz w zakresie płynności/regularności chodu u 4 badanych. 
Wyniki sugerują mniejszy wydatek energetyczny przy zastosowaniu ortezy [15]. 
W literaturze znajdujemy inne badania o wpływie interwencji terapeutycznej u dzieci 
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z mózgowym porażeniem dziecięcym na wydatek energetyczny w trakcie chodu, 
jednak nie podejmują one interwencji w postaci miękkiej ortotyki, skupiają się między 
innymi na ortotyce twardej, formach rehabilitacji, iniekcjach toksyną botulinową czy 
interwencjach chirurgicznych [16].  

Badanie prowadzone przez Flanagan et al. (2009) obejmowało grupę 5 dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym (diplegia spastyczna) w wieku 7-13 lat, ocenio-
nych zgodnie ze skalą GMFCS na poziom I, badanie trwało 12 tygodni, badania 
powtarzano 2 i 4 miesiące po zakończeniu badań, zalecono wykorzystanie kombinezonu 
10-12 godzin dziennie, dzieci oceniano w laboratorium Analizy Ruchu z wyko-
rzystaniem systemu VICON, a także przeprowadzono ocenę funkcjonalną. Dzieci 
biorące udział w badaniu nie korzystały wcześniej z zabiegów ortopedycznych ani 
toksyny botulinowej, w trakcie nie uczestniczyły w żadnych dodatkowych zajęciach 
rehabilitacyjnych, uczęszczały regularnie do szkoły. Ocena motoryki dużej zawierała 
takie elementy jak szybkość, zwinność, równowaga i wytrzymałość. W badaniu 
wykorzystano także ocenę rodziców, rodzice prowadzili codziennie dziennik obserwacji.  

Odnotowano poprawę w stabilizacji miednicy i poprawa ta jest obserwowana również 
w badaniu po 2 i 4 miesiącach. W badaniu zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające 
z noszenia ortezy (przegrzanie, toaleta, problemy ze skórą) oraz na konieczność oceny 
jaki jest optymalny czas korzystania z miękkiej ortotyki w przeciągu jednej doby [17]. 

5. Podsumowanie 

W przeprowadzonych badaniach uzyskano wstępnie zadowalające rezultaty. 
Obserwuje się poprawę między innymi w zakresie stabilizacji i równowagi. Badania 
wskazują także, że miękka ortotyka umożliwia poprawę wzorca chodu, wpływa na 
aktywność zakresie motoryki małej, a także w zakresie motoryki oralnej. Uzyskane 
wyniki w badaniach długofalowych wydają się mieć względnie trwały charakter. 
Jednak w wynikach pojawiają się pewne rozbieżności, wskazuje się (Rennie et al. 
2000), że to dzieci z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego mogą 
osiągać najlepsze korzyści, inni autorzy wskazują (Knox V. 2003), że tego typu 
zaopatrzenie ortopedyczne przynosi najlepsze efekty w grupie dzieci z obniżonym 
napięciem mięśniowym. 

Jednocześnie w badaniach wskazuje się na trudności związane z wykorzysty-
waniem ortotyki: przegrzanie, dyskomfort, trudności w ubieraniu, niechęć dzieci do 
wykorzystywania miękkiej ortotyki. Aspekty te są niezwykle istotne ponieważ 
powodują rezygnację rodziców/ pacjenta z korzystania z zaopatrzenia. Jednocześnie 
brakuje jednoznacznych wytycznych dotyczących określenia ilości godzin na dobę 
przez jaki orteza powinna byś stosowana aby otrzymać pozytywne efekty. Uwagę 
zwraca także fakt, że orteza pomimo tego, że określana jest jako aktywna/ miękka 
może ograniczać aktywność pacjenta z większą niepełnosprawnością w niższych 
pozycjach – brakuje wytycznych dla pacjentów z których poziomów GMFCS 
zastosowanie ortezyprzynosi pozytywne efekty.  

Z uwagi na dość małe i niejednorodne grupy badawcze trudno uzyskać wniosków 
o charakterze ogólnym, konieczne jest rozszerzenie badań i opracowania standardów 
pracy z wykorzystaniem miękkiej ortotyki, także w perspektywie czasu i z uwzględ-
nieniem zmieniających się warunków rosnącego pacjenta.  
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Zastosowanie miękkiej ortotyki w rehabilitacji pediatrycznej 

Rozwój nowych technologii oraz nowych materiałów ma dużeznaczenie dla rozwoju ortotyki. Zaopatrzenie 

ortopedyczne ma być kompromisem pomiędzy nadmierną, a niewystarczającą stabilizacją, możliwe jak 

najbardziej zindywidualizowane, a zarazem funkcjonalne. Coraz częściej rezygnuje się z twardego 

zaopatrzenia ortopedycznego na rzecz miękkiej ortotyki która poza stabilizacją umożliwia pacjentowi 
aktywność oraz ma zapewniać większy komfort noszenia. W praktyce klinicznej w rehabilitacji pacjentów 

pediatrycznych wykorzystuje się miękką ortotykę w postaci kombinezonów, spodenek, rękawic. Miękka 

ortotyka staje się pewnym środek wsparcia, narzędziem. Jednak w praktyce klinicznej czasem nie obserwu-

jemy spodziewanego pozytywnego wpływu wykorzystania zaopatrzenia. Niniejsza praca jest stanowi 
przegląd doniesień naukowych w zakresie wykorzystanie miękkiej ortotyki w rehabilitacji pacjentów 

pediatrycznych w zakresie usprawnia funkcji motoryki dużej, szczególnie funkcji chodu.  

Badania z wykorzystaniem miękkiej ortotyki tułowia u pacjentów pediatrycznych są bardzo nieliczne, 

większość stanowią opisy przypadku, właściwe badania na grupach pacjentów, zwłaszcza z wykorzystaniem 
ortez tułowia są bardzo nieliczne. Wyniki badań w pewnych obszarach niejednoznaczne. Obserwuje się 

pozytywny wpływ miękkiej ortotyki na płynności i szybkość chodu, stabilizację posturalną, ale brakuje 

standardów wykorzystanie miękkiej ortotyki, a także jednoznacznych wytycznych dla których grup pacjentów 

stosowanie jest zasadne.  
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, fizjoterapia, zaopatrzenie ortopedyczne, chód 

Orthotic Garment Use in Pediatric Patients  

The development of new technologies and new materials is of great importance for the development 

of orthotics. Orthopedic supplies are to be a compromise between excessive and insufficient stabilization. 

Actions are taken to make it as individual as possible and functional. More and more often, the orthopedic 

traditional supply is replaced by soft orthotics, which, apart from stabilization, enables the patient to be 
active and to provide greater comfort. In clinical practice, pediatric patients use soft orthotics in the form 

of overalls, shorts and gloves. Soft orthotics become a sure means of support, a tool. However, in clinical 

practice, we sometimes do not observe the expected positive impact of the use of the supply. This work 

provides an overview of the use of soft orthotics in the rehabilitation of pediatric patients to improve the 
function of the gross motor functions, especially the gait function. 

The number of the publications on the usage of soft trunk orthotics in pediatric patients is very few. With 

the majority being case reports, and the appropriate tests on patient groups, especially with the use of trunk 

orthoses, are very few. Results in some areas are ambiguous. The research outcomes imply that there is 
a positive effect of soft orthotics usage on fluidity and speed of gait, postural stabilization. However there 

are no standards for the application of soft orthotics, as well as unambiguous guidelines for the use 

of appropriate groups of patients. 

Keywords: cerebral palsy, physical therapy, orthotic device, gait 
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Masaż jako metoda uśmierzania bólu porodowego 

1. Wstęp 

Poród wiąże się z wystąpieniem silnego bólu u rodzącej kobiety, jednak dostępnych 

jest obecniewiele metod jego łagodzenia, tak aby chwile te nie sprzyjały powstawaniu 

zjawiska „baby blues” czy depresji poporodowej. 

Zabieg masażu polega na przekazywaniu bodźców mechanicznych poprzez dotyk 

dłoni masującego na tkankę osoby masowanej. Jest to jedna z najczęściej stosowanych 

metod niefarmakologicznego uśmierzania bólu układu ruchu. Na salach porodowych 

ten rodzaj terapii także staje się coraz popularniejszy. Masaż dolnego odcinka pleców 

czy karku, wykonywany najczęściej przez partnera obecnego podczas porodu lub przez 

położną, przynosi kobiecie znaczną ulgę w odczuwanym podczas skurczy macicy bólu, 

a sam dotyk drugiego człowieka wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i wsparcia 

psychicznego. 

2. Cel pracy 

Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie przeglądu dostępnej literatury 

naukowej, korzyści płynących z wykorzystania różnego rodzaju masażu podczas akcji 

porodowej, przeciwwskazań oraz zasad wykonania zabiegu, którymi powinien kierować 

się specjalista bądź bliska osoba niosąca pomoc kobiecie podczas porodu. 

3. Ból porodowy i metody jego łagodzenia 

Zjawisko bólu wg definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu 

określane jest jako subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne, 

związane z istniejącym lub mogącym wystąpić uszkodzeniem tkanek [1]. 
Ból porodowy, ma kilka charakterystycznych cech: jest nieuniknionym zakoń-

czeniem fizjologicznego przebiegu ciąży, pojawia się z przerwami zachowując pewien 
rytm, szybko narasta i zazwyczaj ustępuje natychmiast po urodzeniu się dziecka. Ból 
porodowy jest najczęstszą przyczyną strachu i niepokoju rodzącej; może być spowo-
dowany: uciskiem zwojów nerwowych, rozciąganiem szyjki i ujścia macicy w czasie ich 
rozwierania, rozciąganiem otrzewnej pokrywającej macicę lub niedotlenieniem 
kurczącego się mięśnia macicy. Dodatkowo ból może być zlokalizowany w bliźnie 
macicy, zarazem związany z pęknięciem mięśnia macicy oraz krwawieniem z krocza. 
Do przyczyn somatycznych bólu porodowego wliczamy rozwieranie szyjki macicy, skąd 
odczucia bólowe przekazywane są włóknami czuciowymi do korzonków tylnych 
rdzenia kręgowego na wysokości Th 10 – L1 oraz rozciąganie pochwyi krocza, które 
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unerwiane są przez nerwy wychodzące z segmentów S2-S4 rdzenia kręgosłupa. Do 
przyczyn psychogennych bólu porodowego natomiast zalicza się napięcie związane 
z porodem oraz silniejsze odczuwanie bólu [2, 3]. 

Siła bólu zależy od wielu czynników: jakości i siły skurczu mięśnia macicy, przygo-
towania do porodu, odczuwania bólu, stanu fizjologicznego i stanu emocjonalnego 
rodzącej oraz wzajemnych stosunków między wymiarami płodu i miednicy. Silne 
odczuwanie bólu zwiększa stężenie kortyzolu i amin katecholowych we krwi – powo-
dując zmniejszenie przepływu krwi maciczno-łożyskowej. Zmniejszanie bólu porodo-
wego może zapobiec hiperwentylacji rodzącej, która może wywołać zasadowicę 
z objawami tężyczki u matki i zaburzenia rytmu serca u płodu [4, 5]. 

Dr Ronald Melzack, pionier terapii przeciwbólowej, twierdził że przeciętne nasilenie 
bólu porodowego jest nadzwyczaj duże, jednak istnieje duży rozrzut punktacji bólu 
porodowego. Najwięcej pierwiastek i wieloródek twierdzi, że ból podczas porodu był 
silny. Najmniej pierwiastek twierdzi, że ból był niewielki, a wśród wieloródek, że ból był 
bardzo silny [4]. Dlatego z biegiem czasu wprowadza się coraz to nowsze i lepsze 
metody łagodzenia bólu porodowego, tak, aby przynieść rodzącym kobietom ulgę 
w bólach porodowych. 

Wymienić można metody farmakologiczne i niefarmakologiczne łagodzenia bólu. Do 
metod niefarmakologicznych zalicza się: przezskórną elektryczną stymulację nerwów 
(TENS), masaż, akupunkturę i akupresurę, ciepłe i zimne okłady, ciepłe kąpiele 
i prysznice, pozycje przeciwbólowe, ćwiczenia na piłce/worku sako/materacu, ćwiczenia 
oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, a także aromaterapię, muzykoterapię, a nawet 
hipnozę. W metodach farmakologicznych wymienić można: środki układowe takie jak 
podawane domięśniowo i dożylnie opioidy czy halogenowe wziewne środki wziewne 
lub podtlenek azotu oraz środki przewodowe czyli blokady centralne oraz obwodowe 
nerwów [5, 6]. 

4. Wpływ masażu na organizm 

Zabieg masażu polega na przekazywaniu bodźców mechanicznych poprzez dotyk 
dłoni masującego na tkankę osoby masowanej. Działanie masażu dzieli się na lokalne 
oraz centralne. Energiczne pocieranie skóry o skórę przede wszystkim wywołuje efekt 
wytworzenia ciepła, a co za tym idzie przekrwienia masowanej tkanki. Dzięki posze-
rzeniu naczyń krwionośnych dochodzi do zwiększenia przepływu krwi przez mięśnie 
przyspieszając ich natlenienie, odżywienie oraz procesy usuwania zbędnych pro-
duktów przemiany materii. Jest to działanie lokalne. Wzrost przepływu krwi w naczy-
niach całego ciała będzie także działał przeciwzakrzepowo oraz korzystanie wpływał 
na usprawnienie pracy serca i innych narządów. Działanie centralne masażu polega na 
pobudzeniu układu nerwowego, kontrolującego działanie wszystkich innych narządów 
i układów całego organizmu. Bodźce mechaniczne odbierane przez receptory na skórze 
będą także wpływały na układ nerwowy w sposób relaksujący, uspokajający i przeciw-
bólowy. Na układ mięśniowy natomiast masaż, poprzez działanie rozgrzewające, 
zwiększa ich elastyczność, rozluźnia napięcia, przygotowuje do wysiłku oraz przyspie-
szanie powysiłkowych procesów regeneracyjnych [7]. 
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5. Wpływ masażu na rodzącą 

Masaż oddziałuje na tkanki miękkie, mięśnie i więzadła, rozluźniając obecne 

w nich napięcia oraz uśmierzając odczuwany ból. Poprzez obniżanie ciśnienia krwi 

i stymulację układu nerwowego zabieg ten działa także uspokajająco, obniżając poziom 

adrenaliny i noradrenaliny, redukuje poziom stresu i niepokoju, które niemal zawsze są 

obecne na sali porodowej. Wydzielane podczas zabiegu endorfiny, tzw. „hormony 

szczęścia” wzmagają także działanie relaksujące. Masowanie kobiety w trakcie trwania 

skurczów macicy, odwraca także jej uwagę od bólu, prawidłowo dostosowując siłę 

nacisku do siły skurczów można zaobserwować znaczącą poprawę odczuć pacjentkii 

ułatwić jej skupienie się na współpracy z personelem medycznym. Zwłaszcza 

w przypadku wystąpienia bóli skurczowych krzyżowych, masaż dolnego odcinka pleców 

daje najlepsze efekty. Sam zabieg wykonywany od wczesnych etapów porodu, może 

znacznie przyspieszyć akcję porodową, poprzez wzmożenie przepływu krwi, a co za 

tym idzie lepszego ukrwienia tkanek, ułatwić proces rozszerzania się ujścia szyjki 

macicy i przesuwania dziecka przez kanał rodny [5, 7÷11]. 

6. Przeciwwskazania do wykonania zabiegu 

Istnieje niewiele przeciwwskazań do stosowania tej formy uśmierzania bólu 

porodowego, większość wiąże się z nieprawidłowościami w obrębie masowanego 

obszaru (dysfunkcje, patologie, urazy, nie tylko układu ruchu ale także skóry), oraz 

obecność chorób przewlekłych ogólnoustrojowych związanych np. z układem krwio-

nośnym, czy też nerwowym. Ważnym przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu 

będzie też zwykłym brakiem chęci rodzącej do bycia dotykaną i masowaną przez inną 

osobę – w niektórych przypadkach stopień odczuwania bólu przez rodzącą jest na tyle 

silny, iż każdy dotyk odczuwa równie boleśnie i drażniąco. Istotnym jest też stopień 

przygotowania osoby mającej przeprowadzić tego rodzaju interwencję, zwłaszcza 

jeżeli nie jest to specjalista,ale osoba bliska uczestnicząca w porodzie. Osoba ta musi 

być pewna swojej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności i nie 

musi dać odczuć rodzącej, iż doskonale wie co robi. Tylko taka pewność będzie 

w stanie uspokoić i zrelaksować kobietęw bólach rodzącą swoje dziecko [12÷14]. 

7. Okolice masowane podczas porodu 

Najczęściej wykonywany i uznany za najskuteczniejszy jest masaż dolnego odcinka 

pleców, zwłaszcza okolic samej kości krzyżowej, gdzie często w końcowej fazie 

porodu odczuwane są bóle parte.  

Równie często jednak wykonuje się masaż szyi i karku oraz dłoni i stóp (szczególnie 

polecana jest znajomość punktów spustowych refleksologia/refleksoterapia stóp).  

8. Zasady wykonania masażu na sali porodowej 

Przed przystąpieniem do wykonania masażu kobiecie rodzącej należy się upewnić 

czy tego rodzaju zabieg jest właściwą formą terapii. Trzeba zapewnić odpowiednie 

warunki zabiegu, takie jak temperatura na sali (ciężarną można dodatkowo przykryć 
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kocem), spokój i atmosfera skupienia, przydatna jest też muzykoterapia i aromaterapia 

sprzyjająca atmosferze relaksu (takie możliwości zapewniają jednak tylko prywatne 

kliniki). Masaż można także przeprowadzić w połączeniu z działaniem ciepłej wody 

np. pod prysznicem. Masaż może być wykonywane podczas porodu bez względuna 

okres porodu, lub tylko podczas skurczów. 

Rodząca powinna znajdować się w pozycji siedzącej: na łóżku, na piłce, oparta na 

krześle, lub leżącej na boku, czy nawet siad na piętach z podparciem na worku sako  

– pozycja musi przede wszystkim odpowiadać kobiecie, być wygodna i pozwalać na 

rozluźnienie mięśniowe partii poddawanej masażowi. Najczęściej wykonywany masaż 

odcinka lędźwiowo-krzyżowego można przeprowadzić w każdej dowolnej, wygodnej 

dla rodzącej pozycji. Najczęściej stosuje się tego rodzaju masaż podczas gdy kobieta 

stoi w rozkroku na szerokość bioder i jest lekko pochylona i oparta o łóżko, krzesło itp. 

(pozycja ta z racji działania sił grawitacji sprzyja rozciąganiu się ujścia szyjki macicy 

i przyspieszeniu akcji porodowej), lub w leżeniu bokiem na łóżku, w momencie gdy 

przyszła matka nie ma już sił stać, kucać lub siedzieć – będzie to dla niej pozycja 

odpoczynkowa, a masaż będzie pogłębiał działanie uspakajające. W przypadku masażu 

nóg lub stóp wymagana jest pozycja siedząca lub półsiedząca – na piłce, worku sako, 

krześle lub po prostu łóżku [7, 9, 15]. 

Do wykonania masażu można użyć różnego rodzaju środków poślizgowych, dobrze 

byłoby gdyby ciężarna sama go wybrała przed porodem, tak aby zapach oliwki nie 

okazał się być dla niej drażniący. Najodpowiedniejsze byłyby naturalne oleje roślinne 

takie jak olej ze słodkich migdałów, olej kokosowy, olej arganowy. Równie dobre są 

oczywiście także gotowe oliwki dla dzieci lub kobiet w ciąży, które mogą dodatkowo 

charakteryzować się bardziej konkretnym przyjemnym zapachem [17, 18].  

Podczas wykonywania ruchu należy zachować kierunek dosercowy i odkręgo-

słupowy. Stosowane techniki to głaskanie: powodujące uspokojenie i rozluźnienie; 

rozcieranie: rozgrzewające i usuwające napięcia; ugniatanie: stymulujące mięśnie 

i tkankę tłuszczową działając przeciwbólowo; naciskanie: zmniejszające napięcie 

w mięśniach, a nawet można stosować opukiwanie stymulujące przepływ krwi. Do 

wykonania technik używa się całej powierzchni dłoni, lub samych opuszków palców 

2-5, lub kłębów kciuka, mocniej rozcierać można też pięścią (np. kość krzyżową). 

Zaleca się aby każda technika była powtórzona co najmniej 8 razy. Siłę nacisku należy 

dostosować do odczuć rodzącej oraz siły skurczu – im mocniejszy skurcz tym mocniej 

można masować. 

W trakcie masażu można dołączyć inne techniki działające relaksująco i przeciw-

bólowo. Rodząca powinna wykonywać w trakcie ćwiczenia oddechowe, a w przerwach 

masażu lub w ciągu jego trwania może przyjmować pozycje przeciwbólowe. 

Dodatkowo podczas masażu stosować można metody relaksacji takie jak trening 

autogenny Shultza (rodząca kieruje swoje skupienie m.in. na odczucie własnego 

ciężaru i ciepła w poszczególnych partiach ciała) lub trening progresywnej relaksacji 

Jacobsna (napinanie i następnie rozluźnianie kolejno wybranych grup mięśni), osoba 

blika wtedy przejmuje rolę prowadzącego ćwiczenie, rodząca słucha i wykonuje jego 

polecenia starając się zrelaksować w jak największym stopniu. W celu zwiększenia 
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działania przeciwbólowego, częstą praktyką jest łączenie masażu z termoterapią 

w postaci ciepłych lub zimnych okładów (a nawet masowaniem kostkami lodu). 

Najczęściej wybierana jest ciepła kąpiel pod prysznicem, gdzie osoba bliska może 

asystować i masować kark lub dolny odcinek pleców polewając te miejsca ciepłą 

wodą. Temperatura wody powinna utrzymywać się na poziomie 36-37 ℃, tak aby była 

wystarczająco ciepła do uzyskania efektu rozszerzenia naczyń, przyspieszenia krążenia 

krwi oraz rozluźnienia napięć w mięśniach, ale nie poparzyła skóry rodzącej. Takie 

połączenie masażu z działaniem ciepłej wody (kąpieli) często znacznie przyspiesza 

akcję porodową, poprzez ukojenie bólu, rozluźnienie napięć mięśniowych i uspoko-

jenie rodzącej wywołując bardziej efektywne skurcze macicy i szybsze rozwieranie się 

szyjki macicy [7, 9, 15, 16]. 

9. Współuczestnictwo partnera w porodzie 

Najlepsze rezultaty wykorzystania masażu jako niefarmakologicznej metody 

uśmierzania bólu porodowego osiąga się gdy osobą wykonującą zabieg jest osoba bliska 

rodzącej. Dotyk bliskiej osoby będzie dodatkowo wzmacniał poczucie bezpieczeństwa 

i wsparcia psychicznego, tak bardzo potrzebne w tych ważnych chwilach. Jeśli rodzącą 

masuje partner, stanowi to jego ważny udział w chwili narodzin dziecka, wzmacniając 

więzi emocjonalne pomiędzy przyszłymi rodzicami. Wykonanie tego rodzaju zabiegu 

przez przyszłego ojca stanowi także znaczna pomoc dla niego samego, mając konkretne 

zadanie do wykonania na którym może się skupić, mężczyzna poczuje się bardziej 

potrzebny na sali porodowej, co zmniejszy jego poziom stresu. Zasady wykonania 

masażu powinny być przekazane partnerom już w trakcie przygotowań do chwili 

narodzin, najlepiej przez położną lub fizjoterapeutę podczas spotkań patronażowych lub 

w szkole rodzenia [7, 9, 19, 20] .  

Badania potwierdzają, iż masaż partnerski nie tylko na sali porodowej, ale także 

w trakcie całej ciąży wpływa znacznie rozwijająco na związek przyszłych rodziców. 

Rola mężczyzny nie ogranicza się wtedy na wsparciu psychicznym partnerki, udziela on 

realnej, konkretnej pomocy, której nikt inny w ten sposób nie mógłby dokonać. Maso-

wanie kobiety przed i w trakcie porodu ma także potwierdzone działanie zapobiegające 

wystąpieniu efektu „baby blues” oraz depresji poporodowej, a także powstaniu szybkiej 

mocnej więzi pomiędzy matką a nowonarodzonym dzieckiem [21÷23]. 

10. Podsumowanie 

Masaż odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa wykonywany podczas porodu 

przynosi znaczną ulgę przyszłej matce. Wykorzystanie tego rodzaju terapii na oddzia-

łach położniczych jest co raz częstsze, jednak nadal niezwykle ważna jest edukacja 

położnych i partnerów na temat zasad prawidłowego wykonania masażu, tak aby był 

on prawdziwie skuteczną metodą ułatwienia naturalnego porodu 
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Masaż jako metoda uśmierzania bólu porodowego 

Wstęp: Naturalnym zakończeniem ciąży jest poród drogami i siłami natury, wiążący się z wystąpieniem 

silnego bólu u rodzącej kobiety. Specjaliści sprawujący opiekę nad procesem narodzin (lekarze ginekolodzy, 

pielęgniarki i położne) dysponują szeregiem farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego, jednak 

co raz częściej kobiety decydują się na wykorzystanie innych, alternatywnych i niefarmakologicznych metod, 
które mogą być przeprowadzane nie tylko przez specjalistów, ale także przez najbliższych. Masaż jest jedną 

z najczęściej stosowanych metod uśmierzania bólu układu ruchu. Także na salach porodowych ten rodzaj 

terapii staje się bardzo popularny, a wykonywany jest co raz częściej przez partnera obecnego podczas 

porodu. 
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie przeglądu dostępnej literatury naukowej, korzyści 

płynących z wykorzystania różnego rodzaju masażu podczas akcji porodowej, przeciwwskazań oraz zasad 

wykonania zabiegu, którymi powinien kierować się specjalista bądź bliska osoba niosąca pomoc kobiecie 

podczas porodu. 
Wyniki i wnioski: Masaż, jako zabieg oddziałujący na tkanki miękkie, mięśnie i więzadła, rozluźnia obecne 

w nich napięcia oraz łagodzi odczucia bólowe. Poprzez obniżanie ciśnienia krwi i stymulację układu 

nerwowego, masaż będzie działać także uspokajająco, obniżając poziom adrenaliny i noradrenaliny, 

zredukuje poziom stresu i niepokoju, które niemal zawsze są obecne na sali porodowej. Najczęściej 
wykonywany i uznany za najskuteczniejszy jest masaż dolnego odcinka pleców, zwłaszcza okolic samej kości 

krzyżowej, gdzie często w końcowej fazie porodu odczuwane są bóle parte. Równie często jednak wykonuje 

się masaż szyi i karku oraz dłoni i stóp. 

Słowa kluczowe: kobieta, ciąża, poród, masaż, fizjoterapia 

Massage as a method for pain relief in labor 

Background: The natural end of pregnancy is the delivery of the baby by the forces of nature, which is 
associated with the occurrence of severe pain in the woman giving birth. Specialists who are responsible 

for the birth process (gynecologists, nurses and midwives) have a number of pharmacological methods to 

alleviate labor pain, but more often, women choose to use other, alternative and non-pharmacological 

methods that can be carried out not only by professionals but also a partner. Massage is one of the most 
commonly used methods of relieving pain of the musco-skeletal system. Also in the labor rooms this type 

of therapy becomes very popular and is performed more frequently by the partner present during labor. 

Aim: The aim of the study was to present, based on a review of available scientific literature, the benefits 

of the use of various types of massage during labor, contraindications and rules of procedure to be followed 
by a specialist or a close person carrying for a woman during labor. 

Results: Massage, as a treatment affecting on soft tissues, muscles and ligaments, relaxes the tension and 

alleviates pain. By lowering blood pressure and stimulating the nervous system, massage will also work 

calmingly, lowering adrenaline and noradrenaline levels, reducing the level of stress and anxiety that is 
almost always present in the labor room. The most frequently performed and recognized as the most 

effective is the lower back massage, especially in the area of the cross bone, where often the pain of labor 

is cumulating. Equally often used, is however the massage of the neck and shoulders, of the hands and feet. 

Keywords: woman, pregnancy, childbirth, massage, physiotherapy 
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Aktywność fizyczna kobiet w ciąży – przegląd literatury 

1. Wstęp 

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka w kontekście zachowania zdrowia jest 

regularnie podejmowana aktywność fizyczna. Wpływ ruchu na organizm człowieka 

jest niezastąpiony. Aktywność ruchowa wpływa nie tylko na układ mięśniowy, czy 

kostno-stawowy, ale oddziałuje na każdą część ludzkiego ciała, stając się podstawą do 

zachowania odpowiedniej kondycji, funkcji i sprawności całego organizmu [1, 2]. Brak 

ruchu, jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest przyczyną 6% wszystkich 

zgonów na świecie [3]. 

Aktywnośc fizyczna powinna być propagowana we wszystkich grupach społecz-

nych. Odpowiednio dobrana forma ruchowa do potrzeb danej osoby daje szanse 

utrzymania dobrostanu fizycznego, jak i psychicznego [2].  

Przez lata uważano, że aktywność fizyczna może mieć niekorzystny wpływ na 

organizm kobiet będących w ciąży. W ostatnim czasie powstało wiele prac negujących 

to stwierdzenie potwierdzajacych, że ruchu wpływa jednak korzystnie na ciężarne 

kobiety.  

Niestety mimo zmiany stanowiska w sprawie aktywnosci fizycznej ciężarnych 

wiele kobiet dalej preferuje mało aktywne spędzanie wolnego czasu, co sprawia, że 

utarty w przeszłości stereotyp dalej jest aktualny. Potwierdzają to doniesienia naukowe 

krajowe i zagraniczne.  

2. Cel pracy 

Celem pracy było omówienie wpływu aktywności fizycznej kobiet w ciąży oraz 

zwrócenie uwagi na istotę utrzymania odpowiedniej sprawność w trakcie jej trwania, 

na podstawie dosępnej literatury. 
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3. Materiał i Metody 

Metodą pracy był przegląd dostępnej literatury dotyczącej aktywności fizycznej 

kobiet w ciąży. W tym celu przeanalizowano bazę elektroniczną PubMed oraz PBL, 

wykorzystując następujące słowa kluczowe: „pregnant woman”, „physical activity 

during pregnancy”, „health care for pregnant women”, „pregnant physiotherapy”. Do 

pracy wykorzystano publikacje powstałe w latach 2010-2017, które poruszały 

tematykę podejmowania aktywności fizycznej i jej wpływu na kobiety w ciąży. Nie 

brano pod uwagę prac nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów. 

4. Zmiany w układzie ruchu zachodzące w trakcie ciąży  

Ciąża to okres dużych zmian w ciele kobiety. Najbardziej zauważalny jest przyrost 

masy ciała, który najszybciej następuje w II trymestrze ciąży. Wynika ona m.in. ze 

wzrostu objętości tkanki tłuszczowej, jak i zatrzymania wody w organizmie. Stąd też 

kobiety w ciąży mają problem z obrzękami (głównie kończyn dolnych).  

Wzrost masy ciała powoduje zmianę ustawienia miednicy, która zwiększa swoje 

przodopochylenie, w wyniku czego dochodzi do powiększenia lordozy lędźwiowej. To 

z kolei inicjuje nieprawidłową pracę mięśni zlokalizowanych w odcinku lędźwiowym 

wpływając na ich przeciążanie i dolegliwości bólowe. 

W trakcie ciąży z tygodnia na tydzień wzrasta objętość brzucha, przez co mięśnie 

zlokalizowane w jego obrębie ulegają nadmiernemu rozciągnięciu. Często spotykaną 

przypadłością kobiet w ciąży jest rozchodzenie się kresy białej oraz innych narażonych 

na rozciąganie miejsc o zmniejszonej odporność [4, 5] 

Tak wiele zmian zachodzących w ciele kobiety w trakcie trwania ciąży sprawia, że 

biomechanika funkcjonowania jej ciała zostaje zupełnie zachwiana. Przesunięcie 

środka ciężkości do przodu, zaburzona praca oraz funkcja mięśni, rozmiękczanie 

chrząstek stawowych i więzadeł, zmieniony kształt krzywizn kręgosłupa stwarza 

ryzyko wielu przeciążeń, które mogą stać się źródłem dolegliwość bólowych [4, 6]. 

Dlatego istotne jest w trakcie trwania ciąży podtrzymanie sprawność organizmu na 

odpowiednim poziomie, poprzez m.in. podejmowanie aktywności ruchowych [1, 2, 7, 8]. 

5. Wpływ aktywności fizycznej na organizm ciężarnej kobiety 

W zdrowym ciele zdrowy duch. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. 

Niezastąpionym łącznikiem między ciałem, a duchem pozostaje aktywność fizyczna. 

Systematycznie podejmowany ruchu zwiększa wydolność organizmu człowieka. Dla 

ciężarnych kobiet jest to bardzo istotne, w kontekście wielkich zmian jakie zachodzą 

w ich ciele. Amerykańskie Stowarzyszenie Położników i Ginekologów (ACOG) kilka 

lat temu opublikowało zalecenia dla kobiet w ciąży, w których rekomendowało co 

najmniej 30 minut aktywności fizycznej na dzień [9]. 

Zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej, poprawa wentylacji organizmu 

matki dają korzystne warunki dla rozwijającego się dziecka. Odpowiednio dawkowany 

ruch przygotowuje układ kostno-stawowy oraz mięśniowy do wzrastających obciążeń 

wynikających ze wzrostu masy ciała oraz zmiany układu miednicy i lędźwiowego 
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odcinka kręgosłupa, dzięki czemu kobieta łatwiej znosi przeciążenia, którym jest pod-

dawana [7, 8]. Utrzymywana w trakcie ciąży aktywność fizyczna gwarantuje także 

szybszy powrót do pełni sił po porodzie [8]. Sam poród u kobiet aktywnych 

przeważnie trwa krócej i mniej boleśnie. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko wystą-

pienia cukrzycy typu 2 [10÷14], a także pojawienia się nadciśnienia, które w Stanach 

Zjednoczonych jest przyczyną 15% wszystkich zgonów okołoporodowych [15]. 

Częstym problemem, który uniemożliwia podjęcie aktywności fizycznej są wahania 

nastroju jakim ulegają kobiety w ciąży. Z problemami depresyjnymi może się borykać 

co trzecia ciężarna kobieta, a poporodowe przygnębienie może dotyczyć nawet ponad 

połowy rodzących kobiet [16]. Spadek nastroju powoduje, że często uprawiany 

wcześniej sport zostaje odsunięty na dalszy plan [17]. Kobiety, którym nie udaje się 

podtrzymać aktywności fizycznej w trakcie ciąży częściej odczuwają oznaki depresyjne 

i niższą jakość życia, w porównaniu do tych, które aktywnie spędzają wolny czas [17, 

18]. Kontynuowanie lub wprowadzanie aktywności ruchowych prowadzi do większej 

świadomość własnego ciała. Sprawia to poczucie większego komfortu i bezpieczeństwa 

dzięki czemu kobiety mniej obawiają się o przebieg ciąży.  

6. Aktywność fizyczna, a przebieg ciąży 

Według badań prowadzonych przez Dorotę Torbę, kobiety wskazały, że najbardziej 

odpowiednim czasem na rozpoczęcie ćwiczeń jest czas przed planowaną ciążą. Przyszłe 

mamy, które były aktywne przed zajściem w ciąże nie mają przeważnie problemu 

z utrzymaniem aktywności ruchowej w trakcie jej trwania. Dla kobiet, które preferowały 

bardziej bierny wypoczynek odpowiednim czasem na rozpoczęcie aktywności fizycznej 

jest II trymestr ciąży [19]. 

Pierwszy trymestr ciąży to najbardziej burzliwy okres w trakcie jej trwania. Duże 

zmiany zachodzące w ciele kobiety sprawiają, że jest to mało komfortowy dla niej czas. 

Nudności, wymioty, ciągłe przemęczenie sprawiają, że kobiety przeważanie w tym 

okresie nie mają ochoty na podejmowanie aktywności fizycznej.  

Drugi trymestr ciąży to okres, kiedy łatwiej kobietom myśleć o aktywnym spędzaniu 

wolnego czasu. Według badań prowadzonych przez Wójtowicza, ponad połowa kobiet 

biorących udział w badaniu (65%) uznała ten czas jako najbardziej odpowiedni do 

rozpoczęcia ćwiczeń. Podobnie jest w trymestrze trzecim. Zmiany w organizmie nie są 

już tak dynamiczne, a kobieta jest bardziej świadoma swojego zmienionego ciała [2]. 

Ćwiczenia prowadzone w trakcie II i III trymestru mają przygotować kobietę do 

porodu, jak i umożliwić jej jak najszybszy powrót do sprawności po nim. Nauka 

napinania mięśni dna miednicy, wzmacnianie mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa, 

umiejętne wzmacnianie mięśni brzucha to nieodzowne elementy treningu konieczne do 

wprowadzenia u kobiet ciężarnych [2, 7, 8].  

7. Rodzaj aktywności fizycznej preferowany dla kobiet w ciąży 

W kwestii doboru odpowiedniej aktywności fizycznej konieczna jest konsultacja 

z lekarzem prowadzącym zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z ciążą przebiegającą 
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nieprawidłowo. Przy wykonywaniu ćwiczeń należy zwracać uwagę na nadmierne 

przegrzewanie organizmu. Zbyt intensywny wysiłek może spowodować znaczne 

podniesienie temperatury ciała, co będzie miało niekorzystny wpływ na rozwijające się 

dziecko. Istotna jest także odpowiednio dobrana pozycja oraz unikanie aktywności 

znacząco wzmagających pracę mięśni brzucha [18]. 

Wpływ ruchu na organizm kobiety w ciąży jest nieodzowny. Potwierdza to wiele 

badań. Kobiety, które przed zajściem w ciąże uprawiały jakąś dyscyplinę sportową 

przeważnie mogą ją kontynuować w trakcie ciąży. Wiadome jest, że należy unikać 

sportów ekstremalnych, bezpośrednio zagrażających zdrowiu matki i dziecka oraz 

ćwiczeń niedozwolonych przez lekarza.  

Do najczęściej preferowanych form ruchowych podejmowanych w takcie ciąży 

zaliczane są spacery, gimnastyka, pilates czy pływanie i aerobic w wodzie. Systema-

tyczny ruch wpływa na ogólną sprawność matki, jak i stwarza lepsze warunki do 

prawidłowego rozwijania się płodu [2, 7, 20].  

Bardzo ważna dla utrzymania sprawności organizmu jest nauka przyjmowania 

prawidłowej postawy ciała, oddychania torem przeponowym oraz ergonomii dnia 

codziennego [20]. Kontrola pozycji i postawy uchroni ciało kobiety przed potencjalnymi 

przeciążeniami, z kolei nauka oddychania torem przeponowym przygotuje przyszłą 

mamę do akcji porodowej, gdzie w trakcie skurczów będzie to konieczne. 

8. Fizjoterapia w okresie ciąży 

Wiele zmian zachodzący w aparacie ruchu ciężarnej kobiety wymaga często 

konsultacji z fizjoterapeutą. Jego rolą jest skorygowanie powstałych deficytów, złych 

nawyków oraz zmian w obrębie ciała [21]. 

Jednym z częstszych problemów z jakimi borykają się kobiety w ciąży są problemy 

bólowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Zmiana ustawienia miednicy w kierunku 

przodopochylenia prowadzi do skrócenia mięśni przykręgosłupowych odcinka lędź-

wiowego, które szybciej ulegają przeciążeniu. W konsekwencji ich zaburzonej pracy 

dochodzi do pojawienia się bólu [21]. 

W takim przypadku zalecaną formą aktywności są ćwiczenia w wodzie. Środo-

wisko to stwarza warunki odciążenia organizmu, dzięki czemu łatwiej uzyskać efekt 

zmniejszenia napięcia mięśniowego. Sam ruch wody działa rozluźniająco na przemę-

czone struktury [2]. 

W trakcie trwania ciąży, w celu redukcji dolegliwości bólowych lędźwiowego 

odcinka kręgosłupa często stosuje się metodę Kinesio-Tapingu. Odpowiednia aplikacja 

plastra w obrębie przeciążanych struktur wpływa pośrednio na trofikę tkanki poprzez 

zwiększenie ich separacji [21]. Lepsza przesuwalność tkanek względem siebie stwarza 

możliwość odprowadzenia powstałych metabolitów i dotlenienia bolesnych miejsc, 

dzięki czemu bolesność mięśniowa zmniejsza się.  

Odpowiednia konsultacja fizjoterapeutyczna odgrywa istotną rolę w utrzymaniu 

odpowiedniej sprawności kobiet w trakcie ciąży oraz umożliwia sprawny powrót do 

formy po porodzie. Jak wynika z badań [22] aktywność fizyczna zmniejsza dolegliwości 

bólowe kręgosłupa, tym bardziej gdy jest prowadzona według ścisłych zaleceń.  
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9. Przeciwskazania do aktywności fizycznej w okresie ciąży 

Okresem w którym należy szczególnie uważać podczas podejmowania aktywności 

fizycznej są pierwsze trzy miesiące ciąży. Wiąże się to z ryzykiem wystąpienia poronień. 

Według ACOG (the American Congress of Obstetricians and Gynecologists) do 

głównych przeciwwskazań podejmowania wysiłku fizycznego przez kobiety ciężarne są: 

choroby płuc, choroby serca, opierścieniowanie szyjki macicy, ryzyko przedwczesnego 

porodu, krwawienia w trakcie II i III semestru, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, 

przodujące łożysko, pęknięcie worka owodniowego [2].  

Jest także wiele sytuacji w których trzeba zachować ostrożność, takich jak niedo-

krwistość, zaburzenia rytmu serca matki, utrzymujące się zapalenie oskrzeli, brak 

aktywności fizycznej przed ciążą, czy obrzęki kończyn dolnych, mogące świadczyć 

o niewydolności żylnej. 

10. Podsumowanie 

Wpływ ruchu na ciało człowieka jest niepodważalny. Systematycznie podejmowana 

aktywność fizyczna jest konieczna do zachowania sprawności organizmu na odpo-

wiednim poziomie. Zmiany zachodzące w ciele ciężarnych kobiet wymagają sprawnego 

wprowadzania aktywności ruchowych w codziennym grafiku. Aktywnie spędzany 

wolny czas może uchronić organizm przed niekorzystnymi zmianami, do których 

doprowadza zmiana biomechaniki ciała kobiety. Jak wynika z wielu badań coraz więcej 

kobiet propaguje aktywne spędzenie wolnego czasu w trakcie ciąży, lecz mimo to dalej 

wiele z nich unika ruchu z obawy o zdrowie.  

Wielu trenerów personalnych pracujących na siłowniach, w klubach fitness nie 

posiada dostatecznej wiedzy w kwestii doboru i czasu w jakim można wprowadzać 

aktywność fizyczną w trakcie ciąży [8]. Często zdarza się także, że w nadmiernej trosce 

o pacjentkę lekarze zalecają unikania wzmożonej aktywności fizycznej (mimo, że ciąża 

nie jest zagrożona) co jeszcze bardziej odciąga kobiety ciężarne od ruchu. Wiadome jest, 

że nadmierny wysiłek prowadzący do przemęczenia i przegrzania organizmu jest 

przeciwwskazany, ale indywidualnie dobrane ćwiczenia o umiarkowanej intensywności 

są niezastąpione w kwestii zachowania zdrowia.  

Istotne jest edukowanie kobiet planujących zajście w ciąże. Odpowiednie przygoto-

wanie mentalne może stać się kluczem do bardziej aktywnego prowadzenia ciąży. 

Przyszłe mamy, które przed ciążą wprowadzą systematyczną aktywność fizyczną będą 

miały na pewno łatwiejszą drogę do wzmacniania zmieniającego się ciała już w trakcie 

ciąży.  

Ważną kwestią jest też uświadamianie osób do których kobiety zwracają się o pomoc 

w sprawie doboru ćwiczeń, czy aktywności ruchowej. Ciąża sama w sobie nie jest 

przeciwwskazaniem do uprawiania sportu. Istotne jest umiejętne dostosowanie danych 

dyscyplin oraz aktywności do stanu funkcjonalnego kobiety.  
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Aktywność fizyczna kobiet w ciąży 

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka niezbędnych do zachowania zdrowia jest podejmowanie 

aktywności fizycznej. Zmiany fizjologiczne zachodzące w ciele kobiety w trakcie ciąży sprawiają, że jest 
ona narażona na wiele przeciążeń. Odpowiednio dobrana aktywność ruchowa może zapobiec dolegli-

wościom bólowym, niekorzystnym zmianom w obrębie aparatu ruchu, a także dać szansę do szybkiego 

powrotu do pełni sił po porodzie. Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku kobiet ciężarnych 

w ostatnich latach znacznie wzrosła. Mimo to wiele kobiet w obawie o własne zdrowie i zdrowie dziecka 
unika ruchu, nie zdając sobie sprawy z tego, że działa na szkodę obojgu. Istotne jest, aby podjąć szeroko 

zakrojone działanie uświadamiające kobiety, jak ważne jest podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie 

ciąży.  

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ciąża, fizjoterapia 

Physical acitivity during pregnancy 

One of the basic human needs necessary to maintain health is physical activity. Physiological changes 
during pregnancy make a woman's body exposed to a lot of strain. Properly chosen physical activity can 

prevent pain and adverse changes within the musculoskeletal system, as well as give a chance to make 

a rapid recovery after childbirth. The promotion of physical activity among expectant women has increased 

significantly in recent years. Still, many women, being concerned about their own health and the health 
of their children, avoid exercise without realizing that it causes harm to both of them. It is crucial to take 

extensive measures to raise awareness among women about the importance of physical activity during 

pregnancy. 

Key words: physical activity, pregnancy, physiotherapy 
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Balans i symetria obciążeń kończyn dolnych w populacji 

chłopców i dziewcząt w poszczególnych kategoriach 

wiekowych w młodszym wieku szkolnym 7-9 lat 

1. Wstęp 

„Każde dziecko rozwija się w innym tempie, w odmiennych warunkach środo-

wiskowych, każdy jest odrębną indywidualnością. Ponadto różni się od swoich rówieś-

ników rozmaitymi cechami psychicznymi i fizycznymi” [1]. Dzieci, które wstępują do 

szkoły znacznie się różnią od siebie pod względem rozwoju psychofizycznego oraz 

stopnia przygotowania się do podjęcia nauki szkolnej. Rozwój fizyczny nigdy się nie 

cofa ale może ulegać zahamowaniu. Natomiast rozwój psychiczny jest bardziej 

złożony, dlatego istnieją okresy równowagi i nierównowagi w życiu dziecka [2]. 

Najbardziej intensywny rozwój wszystkich układów człowieka przebiega w ciągu 

pierwszych 7 lat życia. W wieku kalendarzowym 7 lat organizm ludzki staje się dojrzały 

pod względem morfologicznym do podjęcia wyższych czynności psychofizycznych [3]. 

Umiejętność stabilizacji ciała polega na minimalizowaniu jego wychwiań, tak aby 

w anatomicznych granicach stabilności wyznaczonych przez pole powierzchni podstawy 

stóp utrzymać rzut pionowy środka masy ciała. Proces ten wymaga współpracy układów 

sensorycznych: wzrokowego, somatosensorycznego i westybularnego. W warunkach 

fizjologicznych informacje z nich docierające umożliwiają prawidłową orientację ciała 

w przestrzeni [4÷7]. Pewna niezborność ruchowa w młodym wieku przejawia się m.in. 

w zmiennym nacisku stóp, którego zadaniem jest korekcja wychyleń ciała. W czasie 

rozwoju ma miejsce proces kształtowania się czynnościowej dominacji jednej kończyny 

dolnej. Może się to przejawiać przenoszeniem ciężaru ciała na drugą niedominującą. 

Ostatecznie asymetria funkcji aktywności stabilizacyjnej jednej z kończyn dolnych może 

być przyczyną nierównomiernego och obciążania [8÷11]. Funkcja stabilizacyjna 

i obciążenie pionowe składają się na funkcje podporową kończyn dolnych. Kończyna 

która pełni funkcję stabilizacyjną minimalizuje wychwiania ciała, natomiast funkcja 

podparcia realizowana przez druga kończynę przyjmuje większe obciążenia podczas 

stania [10, 12÷14]. Można zauważyć pewne nawykowe obciążanie jednej kończyny 

z różnych przyczyn, jednakże normą jest symetryczne obciążanie obu kończyn dolnych 

z tendencją do obciążania kończyny pełniącej funkcję podporową. Badanie procesów 

równowagi w aspekcie aktywności motorycznej kończyn dolnych może uzupełniać 

wiedzę o ich roli w utrzymaniu stabilnej postawy ciała w rożnych okresach życia i być 

elementem diagnostycznym [15÷17]. 
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2. Cel pracy 

Celem pracy było zbadanie poziomu asymetrii funkcji stabilizacyjnej kończyn 

dolnych pomiędzy dziewczynkami i chłopcami przez analizę symetrii obciążania 

kończyn dolnych (balans ciała) i różnicy balansu między prawą i lewą kończyną dolną 

w pozycji z oczami otwartymi i zamkniętymi. 

3. Materiał i metoda badań 

Analiza objęła 145 dzieci w wieku kalendarzowym 7-9 lat. Liczebność poszcze-

gólnych grup wiekowych z uwzględnieniem podziału względem płci oraz charakte-

rystykę antropometryczną osób uczestniczących w badaniu przedstawiono w poniż-

szych tabelach (tab.1, 2).  

Tabela 1. Opis grup uczestniczących w eksperymencie 

Wiek [w latach] 
Płeć 

Razem 
dziewczynki chłopcy 

7 20 23 43 

8 33 22 55 

9 26 21 47 

Razem  79 66 145 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 2. Charakterystyka antropometryczna dzieci uczestniczących w badaniu (wzrost, masa ciała) 

Wiek [lata] 

Wzrost [cm] 

dziewczynki chłopcy 

x  Me s min max V x  Me s min max V 

7 124,4 125,0 4,4 114 133 3,6% 124,0 125,0 6,2 109 137 5,0% 

8 128,5 129,0 5,8 118 144 4,5% 130,8 129,0 6,0 122 144 4,6% 

9 135,8 135,0 6,4 120 147 4,7% 136,0 137,0 5,3 122 144 3,9% 

Wiek [lata] 

Masa ciała [kg] 

dziewczynki chłopcy 

 Me s min max V  Me s min max V 

7 24,9 24,1 4,0 19,3 34,5 16,2% 25,1 22,8 6,2 16,0 40,2 24,9% 

8 26,6 26,2 5,5 18,6 41,3 20,5% 28,6 27,1 5,7 20,8 42,8 19,9% 

9 29,7 29,0 5,9 21,6 48,6 19,9% 33,6 33,9 7,1 21,5 51,5 21,2% 

Źródło: opracowanie własne 

W badaniu równowagi zastosowano Komputerową Platformę Stabilometryczną CQ 

Stab. 2P. Pomiar równowagi składał się z dwóch prób w różnych pozycjach, w których 

rejestrowano przez 30 sekund  

x x
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zmiany balansu ciała dla prawej i lewej kończyny dolnej: podstawa otwarta (pięty 

osobno w postawie swobodnej) oczy otwarte (EO) i zamknięte (EC).  

 Uzyskane dane poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem pakietu Statistica. 

Wykorzystano statystykę opisową rejestrowanych zmiennych (Stanisz 2006, Łomnicki 

2014). Dla różnic balansu DB współczynnik zmienności nie mógł być wyznaczony 

z uwagi na fakt przyjmowania przez daną zmienną wartości ujemnych. Z pośród wielu 

różnych obliczeń, jakie dokonała platforma przeanalizowano: 

 Balans L%EO – balans na lewa nogę (EO) i (EC); 

 Balans P%EO – balans na prawą nogę (EO) i (EC); 

 DB – różnice balansu [%] (EO i EC);  

 MNDB – średnia arytmetyczna różnicy balansu; 

 MinDB – minimum różnicy balansu;  

 MaxDB – maksimum różnicy balansu. 

Wynikiem testu statystycznego jest tzw. prawdopodobieństwo testowe (p). Przyjęto 

najczęściej występujące reguły: p< 0,05 statystycznie istotna zależność (*), p< 0,01 

wysoce istotna statystycznie zależności (**), p< 0,001 bardzo wysoko istotna sta-

tystycznie zależność (***). Ilustrację graficzną stanowią wykresu typu ramka-wąsy, na 

których przedstawiono wartość średniej arytmetycznej, 95% przedziału ufności oraz 

typowego przedziału zmienności poszczególnych cech w wyodrębnionych grupach. 

4. Analiza wyników 

4.1. Wyniki pomiarów parametrów balansu i różnicy balansu w grupie  

7-9 lat w pozycji z oczami otwartymi (EC) i zamkniętymi (EC) 

Głównym celem analizy była ocena symetryczności balansu prawej i lewej kończyny 

dolnej i oparto się na wartościach bezwzględnych różnic wyników dla obu kończyn. 

Rozkład obciążeń prawej i lewej kończyny dolnej dla prób z oczami otwartymi (EO) 

i zamkniętymi (EC) w grupie dzieci 7-9 lat wykazał statystycznie istotną różnicę jedynie 

w wartości maksimum różnicy balansu (Max DB) obciążając bardziej prawą kończynę 

dolną w pozycji bez kontroli wzroku (10,8/ 10,0). Jednocześnie parametr ten w pozycji 

EC wykazał największą zmienność spośród badanych tj. 91,6% (tab. 3). 
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Tabela 3. Wartości balansu na lewą i prawą nogę oraz różnice balansu w grupie dzieci 7-9 lat w pozycji 

z oczami otwartymi (EO) i zamkniętymi (EC), p- test Wilcoxona 

Balans (EO) x  Me s c25 c75 min max V 

Balans L [%] 48,5 49 5,0 46 52 35 63 10,4% 

Balans P [%] 51,5 51 5,0 48 54 37 65 9,8% 

Balans (różnica) [%] 8,1 6 6,6 4 12 0 30 82,3% 

MNDB 8,2 6 6,8 3 11 0 33 82,2% 

MinDB 8,4 8 8,7 3 15 0 42 83,9% 

MaxDB 10,0 7 7,0 3 13 0 41 81,2% 

Balans (EC)  

Balans L [%] 48,1 48 5,4 45 52 28 67 11,2% 

Balans P [%] 51,9 52 5,4 48 55 33 72 10,4% 

Balans (różnica) [%] 8,4 6 7,6 4 10 0 44 89,9% 

MNDB 7,9 6 6,9 3 10 0 36 86,9% 

MinDB 8,6 9 8,2 5 15 0 45 78,2% 

MaxDB 10,8 7 7,7 3 11 0 49 91,6% 

Balans (EC vs. EO) x  Me s c25 c75 min max p 

Balans L [%] -0,4 0 3,9 -2 1 -13 20 0,0774 

Balans P [%] 0,4 0 3,9 -1 2 -20 13 0,0774 

Balans (różnica) [%] 0,4 0 6,2 -2 4 -20 28 0,5046 

MNDB -0,3 0 5,7 -3 2 -19 31 0,4197 

MinDB 0,1 0 8,2 -3 5 -40 31 0,4170 

MaxDB 0,8 -1 6,0 -3 3 -16 31  0,0512* 

Źródło: opracowanie własne 

Za pomocą wykresu rozrzutu dokonywano porównania poziomu poszczególnych 

zmiennych, zmierzonych u tych samych osób, w dwóch różnych badaniach. Na osi 

poziomej odkładano wartości zmierzone we badaniu EO zaś na osi pionowej 

w badaniu EC. Pomocnicza prosta o równaniu y = x pozwala na łatwe określenie, czy 

u większości analizowanych osób zanotowano większe wartości danego parametru dla 

badania EO czy EC. Punkty odpowiadające osobom, u których wartość analizowanej 

cechy była wyższa w badaniu EC leżą nad prostą. Osobom, u których wartość 

parametru jest jednakowa w obu badaniach, odpowiadają znaczniki leżące na prostej. 

Znaczniki leżące pod pomocniczą prostą odpowiadają osobom, u których zanotowano 

niższą wartość w badaniu EC. Im większa odległość znacznika od prostej o równaniu 

y = x (w pionie lub poziomie), tym większa różnica pomiędzy wynikami badania EC 

i EO. Z wykresów rozrzutu wynika, że większe wartości parametrów w pozycji EC 

dotyczą maksimum różnicy balansu (rys.1).  

Jak wynika z tabeli 4 u ok. połowy badanych wyższe wartości balansu L odnoto-

wano w badaniu pod kontrolą oczu EO (49,0%, tj. 71 dzieci), u około jednej trzeciej 

w badaniu bez kontroli oczu EC (33,1%, tj. 48 dzieci), zaś u mniej więcej co szóstej 
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osoby balans L wynosił tyle samo w badaniu EC i EO (17,9%, tj. 26 dzieci). Wyniki dla 

balansu P są analogiczne, ale wartości są przeciwieństwem do balansu L tzn., że 

w badaniu EC 49,0% wykazało większe obciążenie na prawą nogę, a na lewą 33,1%. 

Wartość bezwzględna różnicy balansu P i L ma bardzo zbliżony rozkład w badaniu 

w pozycji EC i EO. Choć dla poszczególnych osób różnice w wynikach badania EC i EO 

były bardzo znaczne – widać to i na wykresie, i w poniższych tabelach (np. średnia 

różnica pomiędzy EC i EO to 0,4%, natomiast zmienność tych różnic jest bardzo duża  

– odchylenie standardowe wynosi ponad 6% dla różnicy pomiędzy badaniem EC i EO). 

Tym niemniej, brak statystycznie istotnych różnic jest dowodem na to, że brak 

systematycznego ukierunkowania różnic pomiędzy badaniem EC i EO dla rozważanego 

parametru. Również kolejne parametry ma bardzo zbliżony rozkład w badaniu EC i EO 

(brak istotności statystycznej różnic pomiędzy obydwoma badaniami). Natomiast 

zmienność osobnicza jest bardzo wysoka 86,9% EC i 82,2 % EO dla MnDB oraz 78,2 % 

EC i 83,9% EO dla Min DB, co doskonale widać na wykresie. Jednak punkty układają 

się równomiernie po obu stronach pomocniczej prostej, co oznacza, iż średnio wyniki dla 

badania EC i EO są podobne (tab.4, rys, 1). 
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Tabela 4. Liczebność i udział procentowy różnic badanych parametrów pomiędzy pozycją z oczami 

otwartymi (EO) i zamkniętymi (EC) 

Balans L [%] EC vs. EO Liczebność Procent 

EC < EO 71 49,0% 

EC = EO 26 17,9% 

EC > EO 48 33,1% 

Balans P [%] EC vs. EO  

EC < EO 48 33,1% 

EC = EO 26 17,9% 

EC > EO 71 49,0% 

Balans (różnica)[%] EC vs. EO  

EC < EO 61 42,1% 

EC = EO 27 18,6% 

EC > EO 57 39,3% 

MNDB EC vs. EO  

EC < EO 64 44,1% 

EC = EO 20 13,8% 

EC > EO 61 42,1% 

Min DB EC vs. EO  

EC < EO 64 44,1% 

EC = EO 11 7,6% 

EC > EO 70 48,3% 

Max DB EC vs. EO  

EC < EO 74 51,0% 

EC = EO 13 9,0% 

EC > EO 58 40,0% 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek.1. Wykresy rozrzutu i istotność statystyczna p (test Wilcoxona) wartości balansu na lewą i prawą 

nogę w grupie dzieci 7-9 lat w pozycji z oczami otwartymi (EO) i zamkniętymi (EC) [opracowanie własne] 

4.2. Porównanie parametrów balansu i różnicy balansu u dzieci 

w kategoriach wiekowych 7 i 8 lat, 7 i 9 lat oraz 8 i 9 lat w pozycji z oczami 

otwartymi (EO) 

W badanej kategorii wiekowej 7 i 8 lat zanotowano statystycznie istotna różnicę 

w minimum różnicy balansu MinDB. Dotyczy ona chłopców (9,8%/16,8%) z wartoś-

ciami większymi w wieku 8 lat. Grupa wiekowa 7 i 8 lat ma nieznaczną tendencję do 

obciążania prawej kończyny dolnej jednak statystyczność istotna jest niska (tab. 5,  

rys. 2,3)  
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Tabela 5. Wartości balansu na lewą i prawą nogę oraz różnice balansu w grupie dzieci, dziewczynek 

i chłopców w kategorii wiekowej 7 i 8 lat w pozycji z oczami otwartymi (EO), p – test Manna Whitneya 

Balans (EO) 

Cała grupa 

p 7 lat (N = 43) 8 lat (N = 55) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 49,0 50,0 5,0 37 62 48,0 48,0 5,4 35 63 0,3247 

Balans P [%] 51,0 50,0 5,0 38 63 52,0 52,0 5,4 37 65 0,3247 

Balans (różnica) [%] 8,0 6,0 6,3 0 26 8,8 6,0 7,4 0 30 0,8474 

MNDB 8,0 6,0 6,6 0 29 8,7 6,0 7,9 0 33 0,9262 

MinDB 9,3 7,0 8,5 0 36 12,2 12,0 10,1 0 42 0,1487 

MaxDB 9,0 8,0 6,9 0 34 8,8 7,0 8,0 0 41 0,5685 

Balans (EO) 

Dziewczęta 

p 7 lat (N = 20) 8 lat (N = 33) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 48,5 48,5 4,0 41 55 48,8 49,0 4,9 39 63 0,8202 

Balans P [%] 51,5 51,5 4,0 45 59 51,2 51,0 4,9 37 61 0,8202 

Balans (różnica) [%] 6,7 6,0 5,1 0 18 7,5 6,0 6,5 0 26 0,9348 

MNDB 6,2 5,0 4,7 0 19 7,6 5,0 7,2 0 30 0,7781 

MinDB 8,6 6,5 7,9 0 33 9,2 6,0 8,2 0 29 0,9638 

MaxDB 6,7 5,0 5,1 0 18 7,8 5,0 8,4 0 41 0,9348 

Balans (EO) 

Chłopcy 

p 7 lat (N = 23) 8 lat (N = 22) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 49,5 50,0 5,9 37 62 46,8 47,0 6,1 35 61 0,1206 

Balans P [%] 50,5 50,0 5,9 38 63 53,2 53,0 6,1 39 65 0,1206 

Balans (różnica) [%] 9,1 8,0 7,1 0 26 10,7 9,0 8,4 0 30 0,5815 

MNDB 9,6 7,0 7,6 0 29 10,4 7,5 8,8 0 33 0,8134 

MinDB 9,8 7,0 9,1 0 36 16,8 14,5 11,2 2 42 0,0201* 

MaxDB 11,1 10,0 7,7 0 34 10,2 8,5 7,3 2 31 0,6774 

Źródło: opracowanie własne 

Balans mierzony w kategorii wiekowej 8 i 9 lat wykazał statystycznie istotną różnicę 

także dla minimum różnicy balansu MinDB (16,8%/8%) i dotyczyły chłopców 

z większymi parametrami dla 8-latków (tab. 6, rys. 2,3) 
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Tabela 6. Wartości balansu na lewą i prawą nogę oraz różnice balansu w grupie dzieci, dziewczynek 

i chłopców w kategorii wiekowej 8 i 9 lat w pozycji z oczami otwartymi (EO), p – test Manna Whitneya 

Balans (EO) 

Cała grupa 

p 8 lat (N = 55) 9 lat (N = 47) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 48,0 48,0 5,4 35 63 48,7 48,0 4,5 35 56 0,4030 

Balans P [%] 52,0 52,0 5,4 37 65 51,3 52,0 4,5 44 65 0,4030 

Balans (różnica) [%] 8,8 6,0 7,4 0 30 7,3 6,0 6,0 0 30 0,4909 

MNDB 8,7 6,0 7,9 0 33 7,9 7,0 5,5 0 24 0,9095 

MinDB 12,2 12,0 10,1 0 42 9,3 9,0 6,7 0 32 0,2933 

MaxDB 8,8 7,0 8,0 0 41 8,2 7,0 6,0 0 21 0,9520 

Balans (EO) 

Dziewczęta 

p 8 lat (N = 33) 9 lat (N = 26) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 48,8 49,0 4,9 39 63 47,7 48,0 4,6 35 56 0,4257 

Balans P [%] 51,2 51,0 4,9 37 61 52,3 52,0 4,6 44 65 0,4257 

Balans (różnica) [%] 7,5 6,0 6,5 0 26 7,5 6,0 6,9 0 30 0,9095 

MNDB 7,6 5,0 7,2 0 30 8,1 6,0 6,3 0 24 0,4997 

MinDB 9,2 6,0 8,2 0 29 10,3 10,0 7,4 1 32 0,3426 

MaxDB 7,8 5,0 8,4 0 41 7,9 5,0 6,7 1 21 0,8026 

Balans (EO) 

Chłopcy 

p 8 lat (N = 22) 9 lat (N = 21) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 46,8 47,0 6,1 35 61 50,0 51,0 4,2 40 56 0,0628 

Balans P [%] 53,2 53,0 6,1 39 65 50,0 49,0 4,2 44 60 0,0628 

Balans (różnica) [%] 10,7 9,0 8,4 0 30 7,0 6,0 4,6 0 20 0,1958 

MNDB 10,4 7,5 8,8 0 33 7,5 7,0 4,5 1 18 0,6049 

MinDB 16,8 14,5 11,2 2 42 8,0 7,0 5,7 0 22 0,0039** 

MaxDB 10,2 8,5 7,3 2 31 8,6 9,0 5,2 0 17 0,5393 

Źródło: opracowanie własne 

W kategorii wiekowej 7 i 9 lat nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic 

(tab. 7, rys. 2,3) 
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Tabela 7. Wartości balansu na lewą i prawą nogę oraz różnice balansu w grupie dzieci, dziewczynek 

i chłopców w kategorii wiekowej 7 i 9 lat w pozycji z oczami otwartymi (EO), p – test Manna Whitneya 

Balans (EO) 

Cała grupa 

p 7 lat (N = 43) 9 lat (N = 47) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 49,0 50,0 5,0 37 62 48,7 48,0 4,5 35 56 0,9040 

Balans P [%] 51,0 50,0 5,0 38 63 51,3 52,0 4,5 44 65 0,9040 

Balans (różnica) [%] 8,0 6,0 6,3 0 26 7,3 6,0 6,0 0 30 0,6352 

MNDB 8,0 6,0 6,6 0 29 7,9 7,0 5,5 0 24 0,7539 

MinDB 9,3 7,0 8,5 0 36 9,3 9,0 6,7 0 32 0,5572 

MaxDB 9,0 8,0 6,9 0 34 8,2 7,0 6,0 0 21 0,6642 

Balans (EO) 

Dziewczęta 

p 7 lat (N = 20) 9 lat (N = 26) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 48,5 48,5 4,0 41 55 47,7 48,0 4,6 35 56 0,6687 

Balans P [%] 51,5 51,5 4,0 45 59 52,3 52,0 4,6 44 65 0,6687 

Balans (różnica) [%] 6,7 6,0 5,1 0 18 7,5 6,0 6,9 0 30 0,8866 

MNDB 6,2 5,0 4,7 0 19 8,1 6,0 6,3 0 24 0,3613 

MinDB 8,6 6,5 7,9 0 33 10,3 10,0 7,4 1 32 0,2757 

MaxDB 6,7 5,0 5,1 0 18 7,9 5,0 6,7 1 21 0,8349 

Balans (EO) 

Chłopcy 

p 7 lat (N = 23) 9 lat (N = 21) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 49,5 50,0 5,9 37 62 50,0 51,0 4,2 40 56 0,7271 

Balans P [%] 50,5 50,0 5,9 38 63 50,0 49,0 4,2 44 60 0,7271 

Balans (różnica) [%] 9,1 8,0 7,1 0 26 7,0 6,0 4,6 0 20 0,4419 

MNDB 9,6 7,0 7,6 0 29 7,5 7,0 4,5 1 18 0,6584 

MinDB 9,8 7,0 9,1 0 36 8,0 7,0 5,7 0 22 0,8524 

MaxDB 11,1 10,0 7,7 0 34 8,6 9,0 5,2 0 17 0,3884 

Źródło: opracowanie własne 
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Rozkład każdego z sześciu analizowanych parametrów w pozycji z oczami otwartymi 

EO przedstawiono w formie graficznej z wyodrębnieniem podziału względem płci 

i wieku. Na wykresach przedstawiono informację o wartości średniej (punkt środkowy), 

oszacowaniu wartości przeciętnej w populacji (tzw. 95% przedział ufności) – zakres 

ramki oraz typowym przedziale zmienności – zakres wąsów (rys. 2,3).  

 

Rysunek 2. Porównanie symetrii obciążania kończyn dolnych w grupie dziewczynek 7-9 lat  

w pozycji z oczami otwartymi (EO) [opracowanie własne 
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Rysunek 3. Porównanie symetrii obciążania kończyn dolnych w grupie chłopców 7-9 lat  

w pozycji z oczami otwartymi (EO) [opracowanie własne] 
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4.3. Porównanie parametrów balansu i różnicy balansu u dzieci 

w kategoriach wiekowych 7- i 8 lat, 7 i 9 lat oraz 8 i 9 lat w pozycji 

z oczami zamkniętymi (EC) 

W badanej kategorii wiekowej 7 i 8 lat zanotowano statystycznie istotna różnicę 

w minimum różnicy balansu MinDB. Dotyczy ona chłopców (10, 1%/15,7%) z war-

tościami większymi w wieku 8 lat. Grupa wiekowa 7 i 8 lat nieznaczną tendencję do 

obciążania prawej kończyny dolnej jednak statystyczność istotna jest niska (tab.8, 

rys.4,5)  

Tabela 8. Wartości balansu na lewą i prawą nogę oraz różnice balansu w grupie dzieci, dziewczynek 

i chłopców w kategorii wiekowej 7 i 8 lat w pozycji z oczami zamkniętymi (EC), p – test Manna Whitneya 

Balans (EC) 

Cała grupa 

p 7 lat (N = 43) 8 lat (N = 55) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 48,9 49,0 5,5 39 67 47,7 48,0 6,1 28 67 0,3725 

Balans P [%] 51,1 51,0 5,5 33 61 52,3 52,0 6,1 33 72 0,3725 

Balans (różnica) [%] 8,2 6,0 7,7 0 34 9,5 6,0 9,0 0 44 0,4497 

MNDB 8,3 6,0 7,2 0 33 8,7 6,0 7,9 0 36 0,8196 

MinDB 9,7 8,0 7,7 0 28 11,7 11,0 9,9 0 45 0,3841 

MaxDB 9,6 8,0 8,4 0 42 9,0 7,0 8,7 0 49 0,7003 

Balans (EC) 

Dziewczęta 

p 7 lat (N = 20) 8 lat (N = 33) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 47,9 48,5 3,9 39 53 48,8 49,0 5,2 40 67 0,7366 

Balans P [%] 52,1 51,5 3,9 47 61 51,2 51,0 5,2 33 60 0,7366 

Balans (różnica) [%] 6,8 4,0 5,6 0 22 7,6 6,0 7,2 0 34 0,9638 

MNDB 7,0 4,5 5,3 0 20 7,1 5,0 6,9 0 30 0,9204 

MinDB 9,1 7,5 7,1 1 24 9,0 8,0 6,8 0 24 0,9782 

MaxDB 6,0 5,0 4,9 0 19 8,4 7,0 9,1 0 49 0,4498 

Balans (EC) 

Chłopcy 

p 7 lat (N = 23) 8 lat (N = 22) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 49,7 50,0 6,6 40 67 46,0 46,0 7,2 28 62 0,0909 

Balans P [%] 50,3 50,0 6,6 33 60 54,0 54,0 7,2 38 72 0,0909 

Balans (różnica) [%] 9,5 8,0 9,1 0 34 12,3 8,0 10,7 0 44 0,3048 

MNDB 9,3 7,0 8,5 0 33 11,0 8,0 8,9 3 36 0,3734 

MinDB 10,1 8,0 8,4 0 28 15,7 12,5 12,5 1 45 0,0520* 

MaxDB 12,8 13,0 9,5 1 42 10,0 7,0 8,0 2 30 0,3267 

Źródło: opracowanie własne 
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W kategorii wiekowej 8 i 9 lat nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic  

(tab. 9, rys. 4,5) 

Tabela 9. Wartości balansu na lewą i prawą nogę oraz różnice balansu w grupie dzieci, dziewczynek 
i chłopców w kategorii wiekowej 8 i 9 lat w pozycji z oczami zamkniętymi (EC), p – test Manna Whitneya 

Balans (EC) 

Cała grupa 

p 8 lat (N = 55) 9 lat (N = 47) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 47,7 48,0 6,1 28 67 48,0 48,0 4,2 37 56 0,7534 

Balans P [%] 52,3 52,0 6,1 33 72 52,0 52,0 4,2 44 63 0,7534 

Balans (różnica) [%] 9,5 6,0 9,0 0 44 7,4 6,0 5,4 0 26 0,5473 

MNDB 8,7 6,0 7,9 0 36 6,8 6,0 5,1 0 26 0,5122 

MinDB 11,7 11,0 9,9 0 45 9,8 8,0 6,1 0 30 0,6398 

MaxDB 9,0 7,0 8,7 0 49 6,6 5,0 5,4 0 23 0,2128 

Balans (EC) 

Dziewczęta 

p 8 lat (N = 33) 9 lat (N = 26) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 48,8 49,0 5,2 40 67 47,5 47,0 3,7 37 54 0,3349 

Balans P [%] 51,2 51,0 5,2 33 60 52,5 53,0 3,7 46 63 0,3349 

Balans (różnica) [%] 7,6 6,0 7,2 0 34 7,0 6,0 5,5 0 26 0,9216 

MNDB 7,1 5,0 6,9 0 30 6,5 6,0 5,3 0 26 0,8856 

MinDB 9,0 8,0 6,8 0 24 9,7 8,5 6,4 0 30 0,6548 

MaxDB 8,4 7,0 9,1 0 49 6,0 4,5 4,9 0 23 0,3996 

Balans (EC) 

Chłopcy 

p 8 lat (N = 22) 9 lat (N = 21) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 46,0 46,0 7,2 28 62 48,6 49,0 4,7 40 56 0,1362 

Balans P [%] 54,0 54,0 7,2 38 72 51,4 51,0 4,7 44 60 0,1362 

Balans (różnica) [%] 12,3 8,0 10,7 0 44 7,9 6,0 5,5 2 20 0,1794 

MNDB 11,0 8,0 8,9 3 36 7,1 6,0 4,9 0 18 0,2132 

MinDB 15,7 12,5 12,5 1 45 10,0 8,0 6,0 1 23 0,1794 

MaxDB 10,0 7,0 8,0 2 30 7,3 8,0 5,9 0 18 0,2828 

Źródło: opracowanie własne 

W kategorii wiekowej 7 i 9 lat stwierdzono różnice dla maksimum różnicy balansu 

w przypadku chłopców (12,8%/7, 3%). Parametr ten wpłynął jednak na całą grupę 

różnicując ją po względem tego parametru wartościami większymi dla dzieci 7-letnich 

(9,6%/6,6%) (tab. 10, rys. 4,5).  
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Tabela 10. Wartości balansu na lewą i prawą nogę oraz różnice balansu w grupie dzieci, dziewczynek 

i chłopców w kategorii wiekowej 7 i 9 lat w pozycji z oczami zamkniętymi (EC), p – test Manna Whitneya 

Balans (EC) 

Cała grupa 

p 7 lat (N = 43) 9 lat (N = 47) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 48,9 49,0 5,5 39 67 48,0 48,0 4,2 37 56 0,5148 

Balans P [%] 51,1 51,0 5,5 33 61 52,0 52,0 4,2 44 63 0,5148 

Balans (różnica) [%] 8,2 6,0 7,7 0 34 7,4 6,0 5,4 0 26 0,8723 

MNDB 8,3 6,0 7,2 0 33 6,8 6,0 5,1 0 26 0,6012 

MinDB 9,7 8,0 7,7 0 28 9,8 8,0 6,1 0 30 0,5358 

MaxDB 9,6 8,0 8,4 0 42 6,6 5,0 5,4 0 23 0,0582* 

Balans (EC) 

Dziewczęta 

p 7 lat (N = 20) 9 lat (N = 26) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 47,9 48,5 3,9 39 53 47,5 47,0 3,7 37 54 0,6527 

Balans P [%] 52,1 51,5 3,9 47 61 52,5 53,0 3,7 46 63 0,6527 

Balans (różnica) [%] 6,8 4,0 5,6 0 22 7,0 6,0 5,5 0 26 0,6370 

MNDB 7,0 4,5 5,3 0 20 6,5 6,0 5,3 0 26 0,8008 

MinDB 9,1 7,5 7,1 1 24 9,7 8,5 6,4 0 30 0,7009 

MaxDB 6,0 5,0 4,9 0 19 6,0 4,5 4,9 0 23 0,9912 

Balans (EC) 

Chłopcy 

p 7 lat (N = 23) 9 lat (N = 21) 

x  Me s min max x  Me s min max 

Balans L [%] 49,7 50,0 6,6 40 67 48,6 49,0 4,7 40 56 0,7624 

Balans P [%] 50,3 50,0 6,6 33 60 51,4 51,0 4,7 44 60 0,7624 

Balans (różnica) [%] 9,5 8,0 9,1 0 34 7,9 6,0 5,5 2 20 0,9259 

MNDB 9,3 7,0 8,5 0 33 7,1 6,0 4,9 0 18 0,7271 

MinDB 10,1 8,0 8,4 0 28 10,0 8,0 6,0 1 23 0,7447 

MaxDB 12,8 13,0 9,5 1 42 7,3 8,0 5,9 0 18 0,0245* 

Źródło: opracowanie własne 

Rozkład każdego z sześciu analizowanych parametrów w pozycji z oczami zam-

kniętymi EC przedstawiono także w formie graficznej wg zasady jak w pozycji z oczami 

otwartymi (rys. 4,5). 
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Rysunek 4. Porównanie symetrii obciążania kończyn dolnych w grupie dziewczynek 7-9 lat  

w pozycji z oczami zamkniętymi (EC) [opracowanie własne] 



 

 

Anna Mazur-Rylska 

 

146 

 

Rysunek 5. Porównanie symetrii obciążania kończyn dolnych w grupie chłopców 7-9 lat  

w pozycji z oczami otwartymi (EO) [opracowanie własne] 
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5. Podsumowanie 

Asymetria w funkcjonowaniu i budowie organizmu człowieka jest do pewnego 

stopnia zjawiskiem normalnym, a doskonałej symetrii w układzie biologicznym nie 

ma. Naturalna asymetria ciała wyraźnie zaznacza się podczas procesów wzrostowych 

(Malinowski 2004). Dzieci 5-letnie i starsze wykazują równomierne obciążenie kończyn 

dolnych (Greve i wsp. 2007), jednakże intensywny przyrost długości kończyn powo-

dujący obniżenie ogólnego środka masy ciała w wieku 7 lat może powodować przej-

ściową nieznaczną asymetrię aktywności stabilizacyjnej jednej z kończyn dolnych, a to 

może być przyczyną nierównomiernego ich obciążania. Wiek 7 lat uważany jest za wiek 

„skoku szkolnego” tj. przyśpieszenia przyrostu wysokości ciała, co powoduje obniżenie 

ogólnego środka ciężkości ciała, który może powodować zaburzenia statyki ciała. 

Uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań wyniki pozwoliły ocenić balans 

i obciążenie prawej lewej kończyny dolnej w oparciu o pomiary stabilograficzne 

w pozycji z oczami otwartymi (EO) i bez kontroli oczu (EC) w poszczególnych 

kategoriach wiekowych w młodszym wieku szkolnym. Większość z badanych prób 

charakteryzuje znikoma asymetria rozkładu obciążeń kończyn dolnych, przy czym 

obciążenia przyjmuje kończyna prawa dolna jako kończyna niedominująca. Badana 

populacja obciąża bardziej kończynę prawą niezależnie od kontroli wzroku ale istotność 

statystyczna dotyczy jednego parametru określającego większe wartości maksimum 

różnicy balansu w pozycji EC. 

Badane kategorie wiekowe wskazały na pewną powtarzającą się tendencję. Chłopcy 

w wieku 8 lat stanowią grupę różnicującą badaną grupę pod względem minimum różnicy 

balansu w pozycji pod kontrolą oczu, jednakże nie ma to wpływu na ostateczną różnicę 

pomiędzy 7- i 9-letnimi chłopcami.  

Natomiast w przypadku pozycji bez kontroli wzroku parametr ten wyróżnia swoimi 

wartościami chłopców 8-letnich. Natomiast parametrem różnicującym pomiędzy grupą 

7- i 9-letnią jest maksimum różnicy balansu, który w sposób statystycznie istotny 

polaryzuje zarówno grupę chłopców jak i całą kategorię wiekową.  

Brak kontroli wzrokowej powoduje zwiększenie wartości różnic balansu i większe 

obciążenie prawej kończyny szczególnie w grupie chłopców w młodszym wieku 

szkolnym i ma większy wpływ na różnice pomiędzy dziećmi 7 i 9 letnimi z większymi 

wartościami w grupie młodszej. Wiek 7 lat jest początkiem etapu „dziecka doskonalego” 

pod względem rozwoju psychomotorycznego. Brak istotnych zmian w badanych 

parametrach utrzymuje się u 11-letnich chłopców i 10-letnich dziewczynek będących 

u progu momentu rozpoczęcia pokwitania [15]. 
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Balans i symetria obciążeń kończyn dolnych w populacji chłopców i dziewcząt 

w poszczególnych kategoriach wiekowych w młodszym wieku szkolnym 7-9 lat 

Uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań wyniki pozwoliły ocenić balans i obciążenie prawej i lewej 
kończyny dolnej w oparciu o pomiary stabilograficzne w pozycji z oczami otwartymi (EO) i bez kontroli 

oczu (EC) w poszczególnych kategoriach wiekowych 7-9 lat w młodszym wieku szkolnym. W badaniu 

równowagi zastosowano Komputerową Platformę Stabilometryczną CQ Stab. 2P. Pomiar równowagi 

składał się z dwóch prób w różnych pozycjach, w których rejestrowano przez 30 sekund zmiany balansu 
ciała dla prawej i lewej kończyny dolnej: podstawa otwarta (pięty osobno w postawie swobodnej) oczy 

otwarte (EO) i zamknięte (EC).Większość z badanych prób charakteryzuje znikoma asymetria rozkładu 

obciążeń kończyn dolnych, przy czym obciążenia przyjmuje kończyna prawa dolna jako kończyna 

niedominująca. Badana populacja obciąża bardziej kończynę prawą niezależnie od kontroli wzroku ale 
istotność statystyczna dotyczy jednego parametru określającego większe wartości maksimum różnicy 

balansu w pozycji EC. Badane kategorie wiekowe wskazały na pewną powtarzającą się tendencję. Chłopcy 

w wieku 8 lat stanowią grupę różnicującą badaną grupę pod względem minimum różnicy balansu 

w pozycji pod kontrolą oczu i bez. Brak kontroli wzrokowej powoduje zwiększenie wartości różnic 
balansu i większe obciążenie prawej kończyny szczególnie w grupie chłopców w młodszym wieku 

szkolnym i ma większy wpływ na różnice pomiędzy dziećmi 7 i 9 letnimi z większymi wartościami 

w grupie młodszej. Badanie procesów równowagi w aspekcie aktywności motorycznej kończyn dolnych 

może uzupełniać wiedzę o ich roli w utrzymaniu stabilnej postawy ciała w rożnych okresach życia i być 
elementem diagnostycznym 

Słowa kluczowe: balans, symetria obciążeń kończyn, stabilografia 

Balance and symmetry of load in lower limbs in the population of boys and girls 

in each age category 7-9 years in the younger school age 

Obtained results of the study allowed to evaluate balance and load right and left lower limb based on 

stabliographic measurements in position with eyes open (EO) and without the control eyes (EC) in each 

age category 7-9 years in the younger school age. In the study was used the Computer Stabilometric 
Platform CQ Stab. 2P. Measuring of the balance consisted of two trials in different positions: eyes open 

and close, which was recorded for 30 seconds. Most of respondents trial has negligible asymmetry of the 

load distribution of the lower limbs, the load takes the right lower limb as a non-dominant limb. The study 

population greater stresses on a right limb irrespective of the inspection of sight but statistical significance 

refers to one parameter defining the higher value of the maximum difference in balance position EC. 

Tested age categories indicated on a repeating trend. The boys in the age of 8 are a group of differentiating 

study group in terms of the minimum balance a difference in the position under the control of eye and 

without. Lack of visual control increases the value of balance differences and higher load of the right limb 
particularly among boys at younger school age and has a greater impact on differences between children 7 

and 9 year old with higher values in the younger group. Investigation of balance in terms of motor activity 

of the lower limbs can complement the knowledge of their role in maintaining a stable posture in various 

stages of life and to be part of the diagnostic 

Key words: balance, symmetry of load in lower limbs, stabilography  
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Czy ruch jest ważny tylko na lekcjach WF?  

Znaczenie ruchu w rozwijaniu zdolności poznawczych 

1. Wprowadzenie 

Ruch jest niezmiernie ważnym elementem naszego życia. Powszechnie wiadomo 

jak duże znaczenie ma dla zdrowia i prawidłowego rozwoju. Nie bez powodu lekcje 

WF są obowiązkowe, zarówno w szkołach jak i na uczelniach wyższych. Okazuje się, 

że istnieją również bardzo nieoczywiste pozytywne strony aktywności ruchowej. Jak 

sugerują badania [1, 2] trening ruchowy niesie w sobie wielki potencjał w przypadku 

edukacji i procesów związanych z nabywaniem wiedzy. Niebagatelne znaczenie ma 

również wykorzystanie w tym kontekście nowoczesnych technologii. 

Celem niniejszej pracy jest wskazanie możliwości wykorzystania gier kompute-

rowych zarówno w edukacji jak i terapii oraz omówienie znaczenia treningu poznawczo-

ruchowego w nabywaniu wiedzy. Gry komputerowe są coraz prężniej rozwijającym się 

medium, znajdującym się w centrum zainteresowania licznych badań naukowych. 

Okazują się niezwykle angażującym treningiem, co wraz z aspektem rozrywkowym 

przesądza o ich szczególnej funkcjonalności. Metodą zastosowaną w niniejszej pracy jest 

przegląd literatury naukowej. 

2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu 

Dzisiejsza edukacja znacząco różni się od tej sprzed kilkunastu lat. Zmieniają się 

zarówno możliwości technologiczne jak i podejście do ucznia i do samego celu procesu 

nauczania. Następuje również rozwój merytoryczny. Wiemy coraz więcej o tym jak 

przebiegają procesy nabywania wiedzy i z jakimi problemami mogą się wiązać. Zmienia 

się sposób prowadzenia lekcji, a uczeń w coraz większym stopniu zyskuje podmio-

towość. Kładzie się większy nacisk na indywidualizację nauki. Nauczyciele muszą być 

elastyczni, dostosowywać się do wymagań i oczekiwań uczniów i odpowiadać na ich 

potrzeby [3]. Coraz częściej zauważa się również wartość nauki przez doświadczenie, 

która jest nie tylko bardziej efektywna, ale też podnosi motywację i zaangażowanie [4]. 

Jak zauważają Boud i Prosser [5] nowe spojrzenie na edukację odchodzi od nauki jako 

obowiązku ucznia i skupia się na nauce jako wyzwaniu dla nauczyciela. W realizacji 

tego wzoru nauczania pomagają nowe technologie sukcesywnie implementowane do 

edukacji. 

Nowoczesne technologie wywierają ogromny wpływ na życie ludzi. Stają się jego 

nieodłącznym elementem. Około 74% Polaków ma dostęp do Internetu, a 77% 
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gospodarstw domowych posiada przynajmniej jeden komputer [6]. „Szacuje się, że aż 

połowę swojej wiedzy ludzie zdobywają za pomocą mediów, głównie Internetu” [3]. 

Stąd coraz większe zainteresowanie nowymi technologiami w kontekście edukacyjnym. 

Mogą one ułatwić i uatrakcyjnić naukę, zarówno tradycyjną, jak i tą skierowaną do 

osób ze szczególnymi deficytami. Ponadto, nauka wsparta komputerem znacząco 

podnosi poziom motywacji i zaangażowania uczniów, czynników niezbędnych w pro-

cesach nabywania wiedzy [7]. 

Szkoły są otwarte na stosowanie nowych narzędzi i metod nauczania. Aż 94% 

polskich nauczycieli korzysta ze sprzętu komputerowego na zajęciach. Najczęściej 

wykorzystywane są prezentacje multimedialne i materiały pomocnicze pozyskane 

z Internetu [8]. Do urządzeń z zakresu nowoczesnej technologii należą zarówno inter-

netowe dzienniki szkolne, komputery, tablice interaktywne czy rzutniki, jak również 

platformy e-learningowe i edukacyjne gry komputerowe. Aż 67% nauczycieli jest 

zainteresowanych wykorzystywaniem nowych technologii w nauczaniu i deklaruje, że 

chętnie używałoby ich na swoich lekcjach [8]. Co więcej, tego rodzaju metody znajdują 

uznanie wśród uczniów. Wszyscy ankietowani uczniowie zgadzają się z opinią, że 

nowoczesne technologie mogą uatrakcyjnić zajęcia szkolne, jak również potwierdzają, że 

chętnie biorą udział w zajęciach wykorzystujących tego rodzaju metody i narzędzia [9]. 

3. Gra jako nowa forma zdobywania wiedzy 

Jedną z technologii, która zyskuje coraz większą popularność pod względem 

możliwości edukacyjnych, jest gra komputerowa. Jest to rodzaj rozrywki silnie anga-

żujący i dający duże poczucie satysfakcji. Większość młodych ludzi spędza ok. 7 godzin 

tygodniowo na graniu [10]. Badacze szybko zauważyli jakie możliwości daje wyko-

rzystanie potencjału gier. Bardzo dobrze sprawdzają się one jako narzędzie terapeutyczne 

i edukacyjne przede wszystkim dzięki możliwości zindywidualizowania nauki. Stopień 

trudności powinien być dostosowany do wymogów poznawczych gracza i rosnąć 

dopiero po osiągnięciu odpowiedniego poziomu kompetencji. Dzięki temu każdy 

przechodzi trening we własnym tempie [7]. Cel jest zawsze możliwy do osiągnięcia, 

choć nie może być zbyt łatwy, w skutek czego gra nie jest nudna i stanowi motywujące 

wyzwanie [11]. Gry edukacyjne pozwalają łatwo dostrzegać mocne i słabe strony osoby 

trenującej, dają jasny, szybki, sprecyzowany i zindywidualizowany feedback (szczegó-

łowy opis wyników i postępów) łatwy do porównania z innymi graczami [12]. Mogą 

adaptować różne środowiska multimedialne (takie jak teksty, pliki audio, zdjęcia, 

obrazki, wideo i animacje 3D), co dodatkowo uatrakcyjnia rozgrywkę [7]. 

Ważnym aspektem dyskusji o grach komputerowych, mającym niebagatelne 

znaczenie w kontekście edukacyjnym jest motywacja. Jest to najważniejszy czynnik, 

który wpływa na jakość i szybkość uczenia się. Oznacza głębokie wewnętrzne 

zaangażowanie w daną czynność, nie wywołane przymusem lecz chęcią [11]. Gry kom-

puterowe silnie oddziałują właśnie na motywację i zaangażowanie gracza. Odpowiednio 

zaprojektowane mogą ją podtrzymywać i podsycać [11]. Czynnikami najsilniej wpływa-

jącymi na poziom motywacji są aspekty rozrywkowe gry (nauka poprzez zabawę), 

wyzwania i możliwość osiągania różnorodnych celów, nagradzanie wysiłku, infor-



 

 

Katarzyna Mańkowska, Małgorzata Gut 

 

152 

macja zwrotna (feedback), interakcja, nieprzewidywalność (nowe zaskakujące poziomy 

i zadania, których gracz się nie spodziewał) oraz elementy fabularyzacji [10]. Z moty-

wacją i zaangażowaniem wiąże się również zjawisko immersji (efekt głębokiego 

emocjonalnego wejścia w grę, poczucie bycia elementem fantastycznego świata). Jak 

piszą Shaffer i współpracownicy [13] zjawisko to wspomaga nabywanie wiedzy. Nauka 

przychodzi łatwiej, w dużym stopniu nieświadomie, bardziej jako dodatkowa korzyść 

z przyjemnej i rozrywkowej aktywności. 

Istnieje szereg innych czynników wyróżniających gry komputerowe na tle innych 

narzędzi edukacyjnych. Motywują one gracza do niestandardowego myślenia, szukania 

nowych rozwiązań i nieschematycznych sposobów rozumowania [10], pozytywnie 

wpływają na poczucie własnej wartości, poczucie sprawstwa, pewność siebie i wiarę 

we własne umiejętności [10]. Dzięki treningowi grą poprawia się mechanizm 

wnioskowania probabilistycznego (polegający na wyciąganiu wniosków z niepełnych 

danych z wykorzystaniem zasad rachunku prawdopodobieństwa) [14]. Gry oddziałują 

również na wyobraźnię wplatając do obrazów rzeczywistego świata elementy fantazji 

i baśni. Pozwalają robić rzeczy, które na co dzień są niemożliwe do wykonania 

i zaprzeczają prawom fizyki [10]. Ważnym czynnikiem jest również dostępność gier. 

Większość z nich może funkcjonować na wielu różnych urządzeniach (komputer, 

tablet a nawet telefon komórkowy) dzięki czemu ogromna część populacji ma do nich 

dostęp i może z nich z łatwością korzystać [10]. 

Gry mają też duże znaczenie społeczne. W tym kontekście najlepiej sprawdzają się 

gry społecznościowe typu MUD (Multi-User Domains). Uczą kooperacji, pracy zespo-

łowej, logicznego podziału zadań, wykorzystywania zalet i markowania niedosko-

nałości każdej postaci, czy też budowania strategii [10]. Są również pretekstem do 

nauki języków [11]. Tego rodzaju gry umożliwiają nabywanie umiejętności możliwych 

do zdobycia jedynie poprzez interakcję z innymi, nie poprzez samą naukę [11]. 

Ponieważ gry komputerowe są narzędziem, które może mieć szerokie zastosowanie 

w nauczaniu powstaje coraz więcej edukacyjnych i terapeutycznych gier przezna-

czonych dla najróżniejszego typu odbiorców. Jedną z nich jest „Packy i Marlon” 

stworzona z myślą o dzieciach chorujących na cukrzycę [15]. Poruszając się po świecie 

jednym z dwóch bohaterów gracz ma za zadanie kontrolować poziom cukru w jego 

organizmie, nie dopuścić do pogorszenia samopoczucia i poszerzać swoją wiedzę na 

temat choroby. Innym interesującym przykładem jest gra „SPARX” przeznaczona dla 

osób chorujących na depresję. Ma ona charakter RPG (role-playing game). Poruszając 

się po wirtualnym świecie poznajemy różnych bohaterów i ich historie. Systema-

tycznie uczymy się jak rozpoznawać objawy depresji, ich przyczyny oraz propozycje 

w jaki sposób należy z takim problemem walczyć [16]. Innym przykładem gry 

o charakterze edukacyjnym jest „Quest Atlants”. Zadaniem jest zapewnienie bezpie-

czeństwa i rozwoju wyspie i jej mieszkańcom poprzez poszerzanie swojej wiedzy na 

temat środowiska, ekonomii, geografii, historii, technologii, sztuki czy zdrowia 

człowieka i umiejętne wykorzystywanie jej [4]. Grą o charakterze terapeutycznym 

nakierowaną na szczególny rodzaj zaburzenia jest z kolei „Dig Rush”. Została stworzona 

z myślą o pacjentach cierpiących na ambliopię (tzw. leniwe oko). Wykorzystuje jedną 
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z pierwszych form okularów 3D zmuszając każde z oczu do równego wysiłku [16]. 

Istnieje również wiele gier przeznaczonych do nauki konkretnych zagadnień. Dobrym 

przykładem są gry matematyczne [17] takie jak „Number Worlds”, „Building Blocks” 

[7] czy „Number Race” [18]. 

4. Znaczenie ruchu w nabywaniu wiedzy i w terapii poznawczej 

Z każdym rokiem coraz więcej specjalistów interesuje się znaczeniem ruchu 

w procesach uczenia się. Zgodnie z badaniami Kenewell i współpracowników [19] aż 

15% populacji stanowią kinestetycy – osoby, które potrzebują ruchu i ruchowej 

wizualizacji, by zapamiętać nabywany materiał. Okazuje się jednak, że ruch koreluje 

z procesami uczenia się i wpływa na nie pozytywnie nie tylko w tej grupie. Jak 

wykazał Reikerås i współpracownicy [20] sprawność motoryczna dziecka ma związek 

z poziomem jego umiejętności matematycznych. Badacze poddali obserwacji 1093 

trzyletnich dzieci (każdemu z nich przyglądali się przez trzy miesiące podczas zabaw 

i codziennych czynności w środowisku przedszkolnym notując częstotliwość ustalonych 

rodzajów zachowań). Po tym czasie dzieci podzielono na 3 grupy: tę o najniższym 

i najwyższym poziomie zdolności motorycznych oraz grupę o poziomie zbliżonym do 

średniej całej próby (grupa kontrolna). Okazało się, że dzieci z grupy o najwyższym 

poziomie sprawności motorycznej radziły sobie zdecydowanie lepiej w prostych 

zadaniach matematycznych niż te z grupy o najniższym poziomie. 

W innym badaniu Florence i współpracownicy [21] sprawdzali jaki jest wpływ ruchu 

na naukę reguł fonetycznych. Grupę badawczą stanowiły dzieci w wieku pięciu lat. 

Zadanie polegało na ćwiczeniu poprawnej wymowy słów poprzez powtarzanie ich (za 

eksperymentatorem). W pierwszej grupie dzieci jedynie powtarzały słowa, w drugiej zaś 

dodatkowo rysowały pojedyncze litery palcem wskazującym w powietrzu. Okazało się, 

że druga grupa odniosła dużo lepsze i szybsze rezultaty w nauce poprawnej wymowy [22].  

Fischer i współpracownicy [7] postanowili sprawdzić czy trening ruchowy okaże się 

pomocny w przypadku nauki posługiwania się osią liczbową oraz kształtowaniem się jej 

mentalnej reprezentacji. Grupę badawczą stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym, 

a głównym narzędziem była mata taneczna. Na ekranie komputera wyświetlano dwie 

cyfry – główną i porównawczą. Zadaniem dziecka było określenie czy cyfra porów-

nawcza jest większa (krok w prawo) czy mniejsza (krok w lewo) od głównej. W grupie 

kontrolnej polecenie było takie samo, ale gra wyświetlana była na tablecie, a odpowiedzi 

udzielano dotykając ekranu. Trening kinetyczny okazał się dużo bardziej efektywny. 

Zaobserwowano również poprawę umiejętności wykonywania prostych operacji 

arytmetycznych, porównywania wielkości liczb i posługiwania się osią liczbową. Co 

ciekawe, dzieci z grupy eksperymentalnej osiągały lepsze wyniki w zadaniach pozornie 

nie związanych z trenowaną umiejętnością (liczenie dwójkami czy liczenie do tyłu), 

które nie odnosiły się wprost do połączenia wartości liczbowych z przestrzenią. 

Podobne badania przeprowadzili Link i współpracownicy [23, 24]. Celem pierwszego 

z nich było sprawdzenie wpływu treningu ruchowego na kształtowanie mentalnej 

reprezentacji osi liczbowej. Wzięła w nim udział grupa uczniów klas pierwszych 

szkoły podstawowej. Na ekranie były wyświetlane liczby z zakresu od 0 do 100, 
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a mata taneczna miała 3 metry długości. Zadaniem dziecka było stanąć w miejscu, 

w którym jego zdaniem powinna znajdować się proponowana liczba. Grupa kontrolna 

wykonywała to samo zadanie korzystając z tabletu. Wyniki znów potwierdziły 

pozytywny wpływ treningu ruchowego. Poprawiła się dokładność szacowania miejsca 

liczb na osi (zmniejszyła się wielkość błędu tego szacowania). Co więcej, w grupie 

eksperymentalnej zaobserwowano również poprawę wykonywania prostych działań 

arytmetycznych w zakresie dodawania [23]. Drugie badanie tych autorów było repliką 

eksperymentu Fischer i współpracowników [7]. Potwierdziło uzyskane przez badaczy 

wyniki. Trening poprawił umiejętność szacowania miejsca liczby na osi jak (zmniej-

szył wielkość błędu) [24]. 

Część badań dotyczących znaczenia ruchu w nabywaniu wiedzy wykorzystuje 

technologię Kinect. Jest to czujnik, który wykrywa, analizuje i wyznacza ruch fizyczny 

poszczególnych części ciała użytkownika oraz wizualizuje go na ekranie [25]. Jednym 

z eksperymentów wykorzystujących właśnie tą technologię było badanie Tsai i współ-

pracowników [2] przeprowadzone z grupą 146 studentów. Tematem treningu były 

figury geometryczne. Zadanie polegało na rozpoznawaniu właściwości kształtów, 

powielaniu prezentowanych obiektów oraz rozpoznawaniu właściwości wielościanów 

prezentowanych na ekranie. Grupa eksperymentalna sterowała grą za pomocą ruchów 

rąk, zaś kontrolna udzielała odpowiedzi za pomocą klawiatury. Post-testy wykazały 

dużo większy wpływ treningu kinestetycznego na jakość zapamiętanego materiału. Co 

więcej, większość uczestników uznała ten sposób nauki za pomocny i satysfakcjo-

nujący. 

5. Wykorzystanie technologii Kinect w grach edukacyjnych 

i terapeutycznych 

Ze względu na szczególnie pozytywny wpływ treningu ruchowego na nabywanie 
wiedzy powstaje coraz więcej gier edukacyjnych wykorzystujących technologię Kinect. 
Gra angażująca całe ciało i wymagająca pod względem motorycznym sprawia, że 
uwaga dziecka zostaje przesunięta z elementu edukacyjnego (nauki) na ruch i zabawę. 
Tego rodzaju aktywność silnie absorbuje, angażuje i wzbudza wiele pozytywnych 
emocji [26]. 

Jedną z gier wykorzystujących omawianą technologię jest „Xdigit”. Jest to gra 
matematyczna, której akcja rozgrywa się w przestrzeni kosmicznej. Zadaniem osoby 
trenującej jest obliczenie odległości pomiędzy planetą a niebezpiecznym meteorytem. 
Na przestrzeni dzielącej obiekty są wyświetlane liczby, podobnie jak na samym meteo-
rycie, na którym znajduje się liczba-cel. Gracz ma za zadanie wstawić odpowiednie 
symbole matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie lub dzielenie), pomiędzy 
wyświetlone liczby, tak aby działanie dawało w efekcie wynik-cel. Czas na wykonanie 
obliczeń jest ograniczony, meteoryt zbliża się bowiem do planety i w pewnym momencie 
może się z nią zderzyć. Symbole matematyczne ustala się za pomocą ruchów rąk. Jeśli 
działanie będzie poprawne meteor zostanie zniszczony, a gracz zdobędzie punkty 
i ocali planetę. Gra jest skierowana do dzieci pomiędzy 5 a 10 rokiem życia, ma różne 
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stopnie trudności i może być wykorzystywana w nauce na różnych poziomach 
zaawansowania [27]. 

Inną grą wykorzystującą trening ruchowy jest „Uni_Paca_Girl”, zaprojektowana do 
ćwiczenia wyobraźni przestrzennej, koordynacji ciała i planowania sekwencji ruchów. 
Zadaniem gracza jest przeprowadzenie bohaterki przez labirynt sterując kierunkiem jej 
kroków (za pomocą ruchów rąk). Terapeuci zaobserwowali dużo lepszy wpływ tego 
rodzaju treningu w porównaniu z klasyczną rehabilitacją bez użycia gry. Trening za 
pomocą opisywanej gry nakłania dzieci do łączenia wielu różnych typów ruchów 
i stosowania ich naprzemiennie. Pod koniec każdej planszy gracze mogą zobaczyć swoje 
wyniki, przyjrzeć się błędom, pomyłkom i spróbować wykonać zadanie ponownie [28]. 

Kolejną wartościową grą wykorzystującą czujnik ruchu jest „Kalkulilo” [17]. „Jest 
to trening poznawczy zaprojektowany dla dzieci nabywających kompetencje arytme-
tyczne (funkcja edukacyjna) oraz dla osób ze specyficznymi problemami w nabywaniu 
umiejętności matematycznych, czyli ze zdiagnozowaną dyskalkulią (funkcja terapeu-
tyczna)”[29]. Gra jest przeznaczona dla dzieci w wieku 6-10 lat. Głównym celem 
narzędzia jest trening mentalnej reprezentacji osi liczbowej. Badania dotyczące 
wpływu treningu z użyciem tej gry jeszcze trwają, ale ich wstępne wyniki potwierdzają 
jej skuteczność oraz zasadność wykorzystania technologii Kinect [30]. 

Czujnik ruchu, zaprojektowany i stworzony z myślą o sterowaniu grą, znajduje 
obecnie zastosowanie także w neurorehabilitacji. Umożliwia angażujący, ciekawy 
i budzący pozytywne emocje interaktywny trening motoryczny, co znacząco przyczynia 
się do poprawy lub wręcz odzyskania sprawności ruchowej [31]. 

Lloréns i współpracownicy [32] zbadali skuteczność treningu z użyciem czujnika 
ruchu na grupie 15 osób po udarze. Zadanie polegało na próbie nadepnięcia obiektów 
pojawiających się losowo na macie wokół badanych. Przed treningiem, bezpośrednio 
po oraz miesiąc po dokonano oceny stanu zdrowia pacjentów. Okazało się, że trening 
kinestetyczny przyczynił się do szybszego odzyskania równowagi i kontroli ciała, 
a zmiana ta utrzymała się również miesiąc po zakończeniu rehabilitacji. 

Inne badanie przeprowadzili Lozano-Quilisa i współpracownicy [33] z udziałem 
11 pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane. Na potrzeby eksperymentu 
zaprojektowano program sczytujący dane z czujnika ruchu – RemoviEM. Celem badania 
było porównanie efektywności rehabilitacji tradycyjnej oraz wirtualnej. Badanych 
podzielono na dwie grupy – eksperymentalną (odbywającą każde ostatnie 15 min 
rehabilitacji z użyciem programu komputerowego) i kontrolną (przechodzącą tradycyjny 
proces rehabilitacji). Przed i po rehabilitacji dokonano oceny stanu zdrowia uczestników. 
Wyniki wykazały poprawę koordynacji ruchowej pacjentów z grupy eksperymentalnej 
oraz ich wyższy poziom motywacji i zaangażowania w rehabilitację. 

Pozytywny wpływ treningu ruchowego z wykorzystaniem technologii Kinect 
potwierdzają również badania Ilg i współpracowników [1] przeprowadzone z grupą 10 
dzieci z ataksją ruchową. Co ważne, dzieci oceniały ten rodzaj rehabilitacji wyżej niż 
jej tradycyjną formę, uznały ją za ciekawszą i bardziej angażującą. Trening ruchowy 
może być również wykorzystywany jako element rehabilitacji zaburzeń psychicznych 
[31]. Chia i Li [34] zaproponowali terapię zwierzęcą z wykorzystaniem czujnika ruchu 
przeznaczoną dla dzieci z autyzmem. Zadanie opiera się na prowadzeniu regularnej, 
codziennej „opieki” nad animowanym zwierzątkiem. Trening okazał się skuteczny, 
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choć nie bardziej efektywny niż tradycyjna terapia. Zaletą tego rodzaju rehabilitacji jest 
jednak jej dużo większa dostępność i łatwość użytkowania oraz możliwość prowa-
dzenia jej warunkach domowych. Innymi przykładami gier terapeutycznych wyko-
rzystujących czujnik ruchu są: „Konami’s Dance Revolution” przeznaczona dla dzieci 
z dyspraksją, „Happy Action Theater” skierowana do osób z autyzmem czy „Microsoft’s 
Kinect Adventures” tworzona z myślą o dzieciach z ADHD [28]. 

6. Podsumowanie 

Trening ruchowo-czuciowy wydaje się być obiecującym narzędziem zarówno 

edukacyjnym jak i terapeutycznym. Może być jednocześnie baterią rozwijających 

zadań jak i stanowić formę zabawy, co dodatkowo wpływa na poziom zaangażowania 

i pozytywny odbiór gry [35]. Zdaniem niektórych badaczy [22] w ciągu następnych 

kilku lat Kinect znajdzie szerokie zastosowanie na lekcjach w szkołach. 
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Czy ruch jest ważny tylko na lekcjach WF? Znaczenie ruchu w rozwijaniu 

zdolności poznawczych 

Ruch jest niezmiernie ważnym elementem naszego życia. Jak sugerują badania, tego rodzaju trening niesie 
w sobie wielki potencjał nie tylko na szkolnych lekcjach WF, ale również w przypadku przyswajania 
wiedzy. Okazuje się, że ruch wpływa pozytywnie na procesy uczenia się, a poziom opanowanego 
materiału jest znacznie wyższy w przypadku treningu ruchowo-czuciowego niż w przypadku tradycyjnych 
metod nauki. Jest wiele możliwości prowadzenia lekcji w sposób aktywny. Jedną z nich jest wykorzystanie 
nowych technologii. Techniką, która zyskuje coraz większą popularność pod względem możliwości 
edukacyjnych, jest gra komputerowa – rodzaj rozrywki silnie angażujący, motywujący i dający duże 
poczucie satysfakcji. Ze względu na szczególnie pozytywny wpływ treningu ruchowego na nabywanie 
wiedzy powstaje coraz więcej gier edukacyjnych wykorzystujących technologię Kinect. Gra angażująca 
całe ciało i wymagająca pod względem motorycznym sprawia, że uwaga dziecka zostaje przekierowana 
z elementu edukacyjnego (nauki) na zabawę. Czujnik ruchu, zaprojektowany i stworzony z myślą 
o sterowaniu grą, znajduje obecnie zastosowanie także w neurorehabilitacji. Umożliwia angażujący, 
ciekawy i budzący pozytywne emocje interaktywny trening motoryczny, co znacząco przyczynia się do 
poprawy lub wręcz odzyskania sprawności ruchowej. Trening ruchowo-czuciowy wydaje się więc 
obiecującą techniką, która może podnieść efektywność procesu nauczania. Co ważne, można dostosować 
go do indywidualnych potrzeb i tempa nabywania wiedzy jak również wzbogacić i uatrakcyjnić w ten 
sposób szkolne lekcje lub wspomóc i usprawnić proces rehabilitacji. 
Słowa kluczowe: trening ruchowo-czuciowy, gry komputerowe, edukacja, rehabilitacja 

Is movement important only on PE lessons? The relationship between motor and 

cognitive abilities 

Motor activity is an extremely important part of our everyday-live experience. As research suggests, this 

type of training has a great potential not only on PE lessons, but also has an impact on cognitive processes 

involved in knowledge acquisition. It has been confirmed the positive effect of movement on learning 

processes. The process of knowledge acquisition is much more effective in a case of motor-sensory 
training, than in a case of traditional learning methods. There are many opportunities to conduct a lessons 

in an active way. One of them is the use of new technologies. A technique that is becoming increasingly 

popular in terms of educational opportunities is computer game. It is a type of entertainment that engages, 
motivates and gives a great sense of satisfaction. Because of the particularly positive impact of motor 

training on acquiring knowledge, more and more educational games using Kinect technology are being 

developed. A whole-body, motor-driven game makes the child's attention redirected from the educational 

element (learning) to movement and fun. Moreover, the motion sensor, designed and prepared for game 
control, is successfully used in neurorehabilitation. It enables to develop the engaging, attractive, and 

interactive motor training, which significantly improves or even restores the impaired functions. Motion-

sensory training seems to be a promising technique that can increase the effectiveness of teaching process. 

It can be fitted to individual needs or knowledge acquisition time Moreover, it may enrich and enhance 
school lessons or make the rehabilitation process to be more efficient. 

Keywords: Motor-sensory training, computer games, education, rehabilitation 
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Wspomaganie rozwoju dziecka  

z zaburzeniami autystycznymi – studium przypadku 

1. Wstęp 

Autyzm jest jednym z najcięższych zaburzeń rozwoju i zgodnie ze współczesną 

wiedzą, zaliczany jest do problemów o podłożu neurobiologicznym. W ostatnich latach 

znacznie wzrosła liczba nieprawidłowości należących do spektrum autyzmu. 

Problematykę tego zaburzenia zaczęli podejmować lekarze, logopedzi, pedagodzy, 

psycholodzy, genetycy, dietetycy, a także socjologowie i osoby związane z mediami, 

filmem, sztuką, teatrem. Jednym z osiowych objawów autyzmu są deficyty w sferze 

mowy i komunikacji. 

 Celem niniejszego artykułu jest wykazanie dotychczasowego przebiegu rozwoju 

dziecka, określenie zakresu możliwości jego wspomagania na podstawie skali CARS 

oraz Logopedycznego Testu Przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym, a także 

zaproponowanie programu terapii na najbliższy rok szkolny. 

2. Etiologia zaburzeń autystycznych 

Pomimo wielu badań mających na celu znalezienie przyczyny autyzmu, nadal jego 

etiologia nie jest jednoznacznie ustalona.  

Aktualne badania wskazują na dużą rolę czynników biologicznych, występowanie 

u dzieci problemów zdrowotnych związanych z metabolizmem, brakiem tolerancji na 

niektóre substancje, obniżoną odporność, alergię i częstego zapadania na infekcje 

wirusowe, grzybicze i bakteryjne, a także nieprawidłowości w pracy nerek i wątroby 

[2, 3]. Najwięcej zebranych danych dotyczy nadwrażliwości na gluten oraz kazeinę, 

zatrucia metalami ciężkimi np. rtęcią oraz pestycydami. Nieprawidłowości mogą 

dotyczyć również poziomu neurotransmiterów, w tym serotoniny bądź wysokiego 

poziomu testosteronu jeszcze w życiu płodowym. Część badaczy dopatruje się etiologii 

zaburzeń autystycznych jeszcze przed narodzinami dziecka. Wśród czynników ryzyka 

w tym okresie wymieniane są m.in.: nieprawidłowy przebieg ciąży i porodu, 

zaawansowany wiek matki lub ojca, wcześniactwo, niska masa urodzeniowa, narażenie 

płodu na kontakt z metalami ciężkimi, zażywanie przesz matkę leków w czasie ciąży. 

W przypadku etiologii strukturalnej mówi się o nieodpowiedniej wielkości i masie 

mózgu, anomaliach w budowie dendrytów, układu limbicznego, a także ciała migdało-

watego i płatów czołowych i części skroniowo-potylicznej mózgu [3]. Inne koncepcje 

interpretują autyzm w kontekście nieprawidłowego funkcjonowania neuronów 

lustrzanych, a w związku z tym trudnościami w naśladownictwie, wykrywaniu 

i zauważaniu inicjatywy do komunikacji, a także odczuwaniu tych samych emocji, co 
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inne osoby. Na podstawie istneijącego stanu wiedzy można przypuszczać, że istotną 

rolę odgrywają czynniki genetyczne. Nie odnosi się to jednak do dziedziczenia 

zaburzenia jako takiego, lecz predyspozycji do sposobu funkcjonowania i relacji 

z innymi ludźmi. 

W przeciągu ostatnich lat w obrębie wielu dyscyplin naukowych prowadzone są 

badania weryfikujące neurorozwojową hipotezę zaburzeń ze spektrum autyzmu [4]. 

Przyczyn autyzmu doszukują się w genetycznie uwarunkowanej odmienności 

w budowie struktury mózgowia. Zaburzenia neurorozwojowe odnoszą się do szeregu 

nieprawidłowości, które mogą dotyczyć rozwoju ruchowego, intelektualnego lub 

społecznego dziecka. Są zaliczane do zaburzeń psychicznych charakterystycznych dla 

wieku rozwojowego. Neurorozwój opiera się na tezie, że wiele ścieżek może prowadzić 

do tych samych oznak i symptomów oraz, że identyczny początek może prowadzić do 

różnych objawów [5]. W autyzmie dziecięcym wielorakie przyczynymogą być począt-

kiem różnych zmian rozwojowych, które z kolei powodują deficyty biologiczne 

i behawioralne. Jednak pomimo rosnącej liczby prowadzonych badań nad tym 

zjawiskiem, nie ustalono jednoznacznej etiologii. Według Kułakowskiej [6] u podstaw 

autyzmu leży dysfunkcja mózgu, dla które obecnie nie jest znany biologiczny marker. 

Jest ona determinowana dojrzewaniem układu nerwowego, gdyż występuje od urodzenia 

do 30 miesiąca życia. Badaczka podaje, że zaburzenia ze spektrum autyzmu bywają 

sprzężone z obrazami klinicznymi o różnych etiologiach. Należą do nich zespoły 

genetyczne, metaboliczne czy encefalopatie. W wielu przypadkach obecne są czynniki 

emocjonalne towarzyszące pojawieniu się pierwszych objawów zaburzenia [7].  

Etiologia autyzmu jest bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarem wiedzy. 

Wyjaśnienie mechanizmów neurobiologicznych przyczyniłoby się do efektywniejszej 

terapii osób z tym zaburzeniem. 

3. Obraz zaburzeń językowych i komunikacyjnych u dzieci z autyzmem 

Rozwój mowy, tuż po ilorazie inteligencji jest istotnym wskaźnikiem ogólnego 

rozwoju dziecka. U większości dzieci z autyzmem jest on opóźniony [8] co wiąże się 

m.in. z trudnościami w zakresie naśladowania, tworzenia wspólnego pola uwagi czy 

operowaniem przedmiotami i dostrzeganiem relacji między obiektami oraz zabawą 

symboliczną. W konsekwencji nieprawidłowo rozwijają się też czynności poznawcze, 

motoryka mała oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa [9]. Praca nad wyżej wymie-

nionymi zdolnościami pośrednio wpływa na progres w komunikacji.  

Problem w porozumiewaniu się u osób z autyzmem wynika też z braku zrozu-

mienia do czego służy komunikacja, a także z ograniczonych umiejętności społecznych 

[3]. Trudności dotyczą inicjowania interakcji, podtrzymywania jej i kończenia 

w sposób akceptowany społecznie. Dzieci z autyzmem nie dzielą się swoimi spostrze-

żeniami, zainteresowaniami czy przeżyciami z innymi ludźmi. Rzadko nawiązują 

kontakt wzrokowy z rozmówcami, uwagę zwracają na bodźce pozbawione społecz-

nego znaczenia, np. poruszające się usta, mrugająca powieka bądź pojedyncze słowa 

wyrwane z kontekstu [10]. 



 

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami autystycznymi – studium przypadku 

 

161 
 

Pisula podaje, że mniej więcej połowa dzieci z tym zaburzeniem neurorozwojowym 

nie wykorzystuje mowy do porozumiewania się. Trudności w komunikacji dotyczą także 

sfery niewerbalnej. Spojrzenia, gesty, mimika czy wokalizacje rzadko są wyko-

rzystywane intencjonalnie i nie stanowią uzupełnienia komunikatów werbalnych [11]. 

Jedną z pierwszych oznak zaburzeń autystycznych są trudności z odczytywaniem 

wyrazu twarzy, rozpoznawaniem emocji, a także bliskich osób. Etap gaworzenia może 

być bardzo ubogi lub nieobecny. Słowa wypowiadane ze zrozumieniem mogą pojawić 

się około 4-5 roku życia, a dwuwyrazowe zdania około 6-7 lat. Przyspieszenie tego 

procesu jest możliwe dzięki prawidłowo prowadzonej terapii. Pomimo tego, że część 

dzieci mówi płynnie, ma bogate słownictwo, prowadzi długie monologi, deficyty 

ujawniają się w zakresie inicjowania i podtrzymywania konwersacji [3]. Spontaniczna 

komunikacja często opiera się jedynie na wyrażaniu swoich potrzeb i prostym nazy-

waniu obiektów. Mowa rzadko jest wykorzystywana do komentowania wydarzeń, 

przekazywania informacji, wyrażania zamiarów, intencji czy stanów umysłu. Obecne 

są niekomunikacyjne stereotypie językowe, tj. powtarzanie tekstów reklam, filmów itp. 

Innym zjawiskiem powszechnie występującym w autyzmie jest echolalia stanowiąca 

sposób wypowiadania się. U dzieci rozwijających się normatywnie, liczba wypowiedzi 

echolalicznych maleje po ukończeniu przez dziecko 2 roku życia. Deficyty występują 

także w zakresie prozodii, tj, tempa, rytmu oraz intonacji wypowiedzi. Pojawia się 

graniczony i nierównomierny zasób słownictwa, a także trudności z użyciem zaimków 

osobowych. Dzieci mają problemy z posługiwaniem się słowami wieloznacznymi, 

odmianą wyrazów, zrozumieniem zdrobnień, naprzemiennością dialogu oraz dostrze-

ganiem i naprawianiem błędów komunikacyjnych [10]. 

Ponadto badacze dowodzą, że u osób z autyzmem przeważa słownictwo konkretne. 

W mowie brakuje zaimków osobowych dzierżawczych, zaimków wskazujących 

i przyimków [11]. Dużym problem dla pacjentów stanowi zastosowanie kategorii 

gramatycznych takich jak czas, rodzaj, liczba mnoga, dlatego też wyrazy często używane 

są w podstawowej formie. Problem dostrzegalny jest także na poziomie fleksyjnym. 

Niekiedy dzieci nie rozumieją też znaczenia samych wyrazów [12]. 

Dziecko poddawane terapii może rozwinąć swoją kompetencję językową, jednak 

w wielu przypadkach wykorzystywana jest komunikacja alternatywna. Same 

możliwości komunikacyjne uzależnione są od wielu czynników takich jak: intelekt, 

czas podjęcia terapii, rozwój społeczny, stan zdrowia, integracja sensoryczna. Często 

brakuje gestu wskazującego. Jest to zamieniane na używanie ręki osoby dorosłej jako 

narzędzia do komunikowania potrzeb. Najistotniejszym problemem utrudniającym 

rozwój mowy i innych funkcji poznawczych, poza ograniczonym naśladownictwem są 

trudności z rozumieniem. 

4. Charakterystyka kliniczno-społeczna dziecka 

Dawid urodził się 21.11.2010 roku w Lublinie. W rodzinie ojca występują osoby 

z autyzmem. Matka w ciąży przeszła infekcje układu moczowego. Poród odbył się 

o czasie, drogami natury. Chłopiec ważył 3200 g i otrzymał 10 punktów w skali 

APGAR. Szyja była jednokrotnie owinięta pępowiną. Chłopiec w wieku trzech lat 
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przeżył dwutygodniową rozłąkę z matką, kiedy urodził się brat. W tym samym czasie 

pierwszy raz poszedł do przedszkola. Wtedy rodziców zaniepokoiło zachowanie 

chłopca, echolaliczne powtarzanie, brak zainteresowania innymi dziećmi oraz wybiór-

czość pokarmowa. Wcześniej w okresie niemowlęcym i noworodkowym rodzice nie 

dostrzegli żadnych nieprawidłowości. 

Na początku października 2013 roku Dawid został poddany przesiewowym 

badaniom logopedycznym w przedszkolu, do którego uczęszczał. Po stwierdzeniu 

nieprawidłowości diagnoza została uzupełniona o dodatkowe próby. W rezultacie 

dziecko zostało skierowany na dalszą specjalistyczną diagnozą. 

Na początku listopada 2014 chłopiec w wieku 3 lat i 11 miesięcy został poddany 

badaniu EEG w czasie snu dziennego. Otrzymany zapis wykazał zmiany zlokalizo-

wane z tendencją do uogólniania się. Niespełna kilka miesięcy później u Dawida 

rozpoznano padaczkę skroniową. Od tego czasu chłopiec jest leczony farmakolo-

gicznie.  

W sierpniu 2015 roku rodzice zgłosili się z dzieckiem do poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Tam wydano orzeczenie o kształceniu specjalnym, a także opinię 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Została postawiona diagnoza: autyzm 

atypowy. Stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym i poznawczym. 

Opóźniony rozwój mowy oraz nieharmonijny rozwój psychoruchowy. Orientację 

w otoczeniu oceniono jako nieco obniżoną w stosunku do norm wiekowych. Chłopiec 

nazywał przedmioty, znał ich funkcje użytkowe. Nazywał kolory i części ciała. Rozwój 

spostrzegawczości wzrokowej umożliwił chłopcu na tym etapie porównywanie 

obrazków, różnicowanie kształtów figur, różnicowanie pojęcia duży, mały, krótki, długi. 

Dawid rozumiał podstawowe określenia dotyczące położenia przedmiotów w prze-

strzeni. Dość dobrze radził sobie w próbach wymagających sprawności w zakresie 

motoryki małej i manipulacji. Chłopiec potrafił odtworzyć struktury przestrzenne 

z klocków według wzoru, składał elementy ilustracji w całość. Stwierdzono jednak 

obniżoną sprawność grafomotoryczną ręki. Rysunek na poziomie bazgrot. Rysunek 

człowieka na etapie głowonoga z zaznaczonymi elementami twarzy. Chłopiec odtworzył 

linię i koło. Badanie lateralizacji wykazało, że jest ona lewostronna. Stwierdzono 

u chłopca opóźniony rozwój mowy biernej i czynnej, porozumiewanie się głównie za 

pomocą równoważników zdań i echolalii bezpośrednich. Występowały deficyty 

komunikacyjne i problem z nawiązywaniem dialogu. Funkcjonowanie chłopca 

utrudniała nadruchliwość i problemy ze skupieniem uwagi. Dziecko nie dążyło do 

ukończenia rozpoczętej czynności, miało trudności z koncentracją na konkretnym 

zadaniu. W aktywności chłopca widoczna była sztywność polegająca na powielaniu 

pewnych schematów zabawy. Chłopiec nie inicjował prawidłowo relacji inter-

personalnych, miał tendencję do izolowania się od rówieśników, bawił się sam. Na 

podstawie wyżej opisanych nieprawidłowości zalecono wielospecjalistyczną opiekę oraz 

rehabilitację.  

Pół roku później Dawid trafił do poradni dla osób z autyzmem. Ponownie przepro-

wadzono diagnozę. Na podstawie obserwacji i badań zespołu specjalistów stwierdzono, 

że występujące u chłopca zaburzenia w zakresie rozwoju społecznego i komunikacji 
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nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla autyzmu dziecięcego i mają inną etiologię. 

Rozpoznano całościowe zaburzenia rozwojowe nieokreślone. 

Wśród objawów opisano nieprawidłowy poziom aktywności przejawiający się dużą 

ruchliwością, odroczoną reakcja na bodźce bądź brakiem na nie, głębokie deficyty 

w zakresie uwagi dowolnej oraz nieprawidłowości w rozwoju społecznym. Stwierdzono, 

że rozwój psychomotoryczny chłopca przebiega nieharmonijnie, z niewielkimi 

opóźnieniami w obrębie poszczególnych funkcji. Nie udało się przeprowadzić oceny 

funkcjonalnej dziecka z zastosowaniem metody testowej z uwagi na brak wystarczającej 

gotowości zadaniowej, dużą przerzutność uwagi oraz pobudzenie utrudniające chłopcu 

doprowadzanie zadań do końca. Oceny chłopca dokonano w oparciu o obserwację oraz 

próby eksperymentalno-kliniczne. 

Dawida podczas badania charakteryzowała duża ciekawość poznawcza i bardzo 

dobra pamięć. Jednak poznawanie i eksplorację otoczenia utrudniała mu niezdolność do 

skupienia się na jednej czynności przez dłuższy czas, zwłaszcza, kiedy do chłopca 

docierało zbyt dużo bodźców jednocześnie. Aby wykonać jakieś zadanie wymagał dużo 

kontroli ze strony osoby dorosłej. Rozwój motoryki określono jako prawidłowy 

i kształtujący się adekwatnie do wieku. U chłopca występowała znaczna nadaktywność 

ruchowa utrudniająca funkcjonowanie jemu i osobom z najbliższego otoczenia. Często 

nie reagował na polecenia słowne. 

W styczniu 2016 roku w wieku 5 lat i dwóch miesięcy dziecku ponownie wykonano 

badanie elektroencefalograficzne w czasie snu dziennego. Otrzymano zapis z dyskret-

nymi zmianami zlokalizowanymi. 

W związku z wyżej opisanymi deficytami z od października 2016 roku dziecko 

znajduje się pod opieką poradni dla osób z autyzmem w Lublinie.  Obecnie u chłopca 

została potwierdzona diagnoza dotycząca zaburzenia ze spektrum autyzmu. 

5. Ocena rozwoju językowego i psychomotorycznego dziecka 

Od czasu postawienia diagnozy chłopiec jest objęty wielospecjalistyczną opieką, 

zarówno w przedszkolu, jak i w poradni dla dzieci z autyzmem. Regularnie uczęszcza 

na terapię logopedyczną i psychologiczną, a także na zajęcia z integracji sensorycznej. 

Dawid jest także pod opieką pedagoga specjalnego. W placówce przedszkolnej ma 

zapewnioną indywidulaną opieką i przydzielonego nauczyciela wspomagającego. 

W celu oceny zaburzeń autystycznych i rozwoju psychomotorycznego dziecka 

przeprowadzono Skalę Oceny Autyzmu Dziecięcego CARS [13]. Natomiast do oceny 

poziomu językowego posłużył Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku 

szkolnym [14]. 

W zakresie badania wymowy zadaniem dziecka było nazwanie dwudziestu zjawisk 

ukazanych na obrazkach i powtarzaniu zdań wypowiedzianych przez badającego. 

Chłopiec nieprawidłowo (międzyzębowo) realizuje głoski z szeregu syczącego. 

Badanie sprawności narracyjnej obejmowało sprawność semantyczną, strukturę 

opowiadania oraz językową realizację wypowiedzi. Zadaniem dziecka było stworzenie 

opowieści na temat krasnoludków oraz budowanie narracji na podstawie historyjki 

obrazkowej. Chłopiec odpowiedział na niektóre pytania i zbudował wypowiedź, jednak 
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po podaniu pytań pomocniczych. Kolejną próbą było zbudowanie wypowiedzi 

w oparciu o historyjkę obrazkową. Chłopiec nie był w stanie samodzielnie ułożyć jej 

w logiczny ciąg zdarzeń. Linia narracji odbiegała od projekcji w historyjce, z pięciu 

sytuacji odniesienia Dawid wymienił dwie. Tekst zawierał jedynie zawiązanie akcji 

i ukazanie komplikacji jednak bez ich rozwiązania. W narracji brakowało komentarza 

odautorskiego. Tekst nie był płynny ani poprawny gramatycznie. Nieprawidłowa 

realizacja dotyczyła również fonacji. Dziecko miało problem z nawiązaniem interakcji 

słownych i doborem leksyki. 

W zakresie motoryki narządów mowy (naśladowania ruchów językiem) dziecko 

wykonało dwie próby prawidłowo. Realizacja pozostałych była błędna. Chłopiec ma 

problem z naśladownictwem i skupieniem uwagi na twarzy rozmówcy. 

Kolejne zadanie: badanie percepcji dźwięków mowy polegało na ocenie czy dwa 

podane przez badającego słowa są takie same czy różne. Żaden z przykładów nie został 

oceniony prawidłowo, ponieważ chłopiec miał trudności ze zrozumieniem tej próby. 

Ostatnie zadanie dotyczyło podziału słów na głoski. Ze względu za zaburzony słuch 

fonematyczny i problemy ze skupieniem uwagi dziecko nie wykonało tej próby. 

W ogólnej ocenie chłopiec uzyskał niski wynik dla swojego przedziału wiekowego. 

Największe trudności są dostrzegalne w zakresie budowania narracji, interakcji z roz-

mówcą, tworzenia wypowiedzi z uwzględnieniem poprawności językowej, gramatycznej 

i semantycznej, a także percepcji dźwięków mowy. U chłopca stwierdzono także 

zaburzenia w zakresie czynności prymarnych. Dawid ma trudności z odgryzaniem 

gryzieniem i żuciem. Z tego względu pokarm, który je w domu często ma konsystencję 

papkowatą. Chłopiec nieprawidłowo połyka (infantylny sposób połykania). Ponadto 

nieprawidłowe są także warunki anatomiczne w obrębie jamy ustnej, tj. nieznacznie 

skrócone wędzidełko oraz zgryz otwarty. Chłopiec korzystał ze smoczka do 4 roku życia, 

co także mogło przyczynić się do wyżej wymienionych dysfunkcji. Ponadto dziecko ma 

nadwrażliwość sensoryczną w obrębie jamy ustnej. W zakresie artykulacji niepra-

widłowo realizowany jest szereg syczący. Deficyty uwagi u chłopca uniemożliwiły 

ocenę słuchu fonematycznego. 

Dawidowi sprawia trudność zrozumienie zdań zróżnicowanych prozodycznie. Jego 

wypowiedzi często są agramatyczne, z nieprawidłową intonacją, tempem, rytmem 

i akcentem. Jego ton głosu ma intonację charakterystyczną dla zdań pytających. Chłopcu 

sprawia trudność odmiana wyrazów oraz odpowiednie użycie zaimków i czasów. 

Problemy dotyczą także zrozumienia relacji przestrzennych, a także inicjowania i pod-

trzymywania kontaktu. Chłopiec często posługuje się stereotypiami, stereotypowymi 

sloganami, często zaczerpniętymi z reklam. W jego wypowiedziach obecne są echolalie 

odroczone. Dawid ma trudności z myśleniem przyczynowo-skutkowym, z wniosko-

waniem. Deficyty ujawniają się zarówno w wypowiedziach narracyjnych jak i dialo-

gowych. 
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6. Program wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami autystycznymi 

Głównym celem programu jest wspomaganie całościowe dziecka z naciskiem na 

poprawę komunikacji, efektywne uczestnictwo w dialogu, a także wydłużenie czasu 

pracy przy stoliku i usprawnienie artykulacji. 

Cele szczegółowe programu: 

 usprawnianie umiejętności społecznych; 

 nauka inicjowania i podtrzymywania dialogu; 

 eliminacja echolalii; 

 wydłużenie czasu utrzymywania kontaktu wzrokowego; 

 usprawnianie komunikacji niewerbalnej; 

 doskonalenie naśladownictwa; 

 przerywanie stereotypowych działań i zainteresowań; 

 dekodowanie wypowiedzi zróżnicowanych intonacyjnie; 

 wdrażanie do uczestnictwa w zajęciach, grach grupowych; 

 rozpoznawanie emocji za pomocą środków werbalnych i niewerbalnych; 

 usprawnienie czynności prymarnych; 

 ćwiczenia artykulacyjne głosek syczących. 

Program zawiera wielokompleksowe oddziaływania. Szczególnie zaleca się częstsze 

uczestnictwo w zajęcia grupowych. Istotne jest także dalsze odwrażliwianie sfery 

oralnej, usprawnianie czynności prymarnych i artykulacji. 

7. Podsumowanie 

Przedstawiony w niniejszej pracy przypadek chłopca z autyzmem atypowym 

i padaczką wskazuje jak problematyczne może być postawienie odpowiedniej diagnozy. 

Dynamika ustępowania jednych zaburzeń i pojawiania się w tym miejscu innych 

utrudnia obiektywny opis niepokojących objawów. Dodatkowo zmiany terminologiczne 

w obowiązujących klasyfikacjach mogą wpłynąć na zmiany nozologiczne w diagno-

styce. W przypadku opisywanego chłopca początkowa diagnoza autyzmu atypowego, 

przez kolejny zespół orzekający zmieniona została na całościowe zaburzenia rozwoju. 

Obecnie w dokumentacji medycznej chłopcu ponownie przypisano autyzm atypowy. 

Problemów terminologicznych i diagnostycznych przysporzyła też nieklarowność części 

objawów. 

Ze względu na specyfikę objawów u osób z zaburzeniami autystycznymi wspoma-

ganie rozwoju dziecka powinno być wieloletnie i wielokompleksowe. Ze względu na 

pokrywanie się zakresu stymulacji terapeutycznej, elementy programu mogą być 

wykonywane przez psychologa czy terapeutę integracji sensorycznej. 
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Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami autystycznymi – studium 

przypadku 

Autyzm, którego częstość występowania znacznie wzrosła w ciągu ostatnich lat, należy do najcięższych 
zaburzeń rozwojowych,. Jednym z dominujących kryteriów rozpoznawania tego zaburzenia są trudności 

w komunikowaniu się i uczestnictwie w interakcjach społecznych, dlatego też niezbędna jest diagnoza 

i terapia logopedyczna określająca deficyty dziecka i wyznaczenia obszarów, w zakresie których wymaga 

stymulacji. W artykule scharakteryzowano autyzm jako jednostkę chorobową, przedstawiono historię 
diagnozy tego zaburzenia u badanego chłopca. Ponadto opisano etiologię zaburzeń autystycznych, a także 

obraz językowy i komunikacyjny dziecka z autyzmem. Następnie przedstawiono narzędzia badawcze wraz 

z opisemfunkcjonowania psychomotorycznego i językowego dziecka i jego charakterystyką społeczno-

kliniczną, a także skonstruowano cele terapii logopedycznej na najbliższy rok szkolny. 
Słowa kluczowe: autyzm, terapia, diagnoza 

Support for the development of a child with autism disorder – case study 

Autism, the incidence of which has increased significantly in recent years, is one of the most serious 

developmental disorders. One of the dominant criteria for recognizing this disorder is the difficulty 

of communicating and participating in social interactions, therefore diagnosis and speech therapy is 

required to identify child deficiencies and to designate areas for stimulation. The article characterizes 
autism as a disease unit, and presents the history of the diagnosis of this disorder in the studied boy. In 

addition, the etiology of autistic disorders, as well as the language and communication of autistic children. 

The research tools, along with a description of the psychomotor and linguistic functioning of the child and 

its socio-clinical characteristics, were also presented, as well as the aims of speech therapy for the next 
school year. 

Keywords: Autism, therapy, diagnosis 
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