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Magnetoterapia, czyli
zastosowanie pola
magnetycznego niskiej
częstotliwości w medycynie
Już w starożytności próbowano stosować magnes w celach leczniczych. Z biegiem lat i postępu
cywilizacyjnego, od XIX wieku w medycynie zaczęto wykorzystywać impulsowe pole magnetyczne.
Zmysły ludzkie nie rejestrują pola magnetycznego i elektromagnetycznego, jakie występują ze zmienną
intensywnością na całej kuli ziemskiej. Nie odczuwamy na co dzień wytwarzanego przez znajdujące się
wewnątrz Ziemi prądy elektryczne, magnetyzmu ziemskiego. W porównaniu do pola magnetycznego,
wytwarzanego przez specjalne urządzenia, stosowanego w terapii, magnetyzm ziemski jest bardzo mały.

P

ole magnetyczne spotkać można także w życiu codziennym, podczas korzystania z urządzeń elektrycznych emitujących w gospodarstwach domowych
pole magnetyczne o częstotliwości 50Hz i sile od kilku do 50 Gaussów, czyli bardzo niewielkie. Dla porównania
siła ziemskiego pola magnetycznego wynosi ok 0,5 Gaussa.
W fizykoterapii stosowane jest natomiast zmienne pole magnetyczne o sile od 0 do 10 mT (1T=100000 Gaussów).
Biologiczne działanie pola magnetycznego
na organizm ludzki
Bardzo istotną cechą pola magnetycznego z punktu widzenia medycyny jest jego możliwość przenikania przez
całe ciało, co daje szansę na dotarcie do każdej komórki
ludzkiego organizmu. Próbując zgłębić sens oddziaływania pola magnetycznego na tkanki, należy wiedzieć, że
znajdujące się w organizmie komórki, tkanki, substancje
czy jony będą w różny sposób reagować na działanie zewnętrznego pola magnetycznego, tym samym wywołując
zmiany w swoich strukturach.
Wszystkie substancje (również te, z których zbudowane jest ciało człowieka) podzielić można na diamagnetyki
(osłabiające działanie pola magnetycznego), paramagnetyki (w niewielkim stopniu wzmacniające działanie pola)
oraz ferromagnetyki (wytwarzające dodatkowe pole ma-
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gnetyczne wzmacniające działające pole zewnętrzne).
Przykładem diamagnetyków będzie oksyhemoglobina czy
witaminy (z wyjątkiem witaminy B12), paramagnetyki to
hematyna, mioglobina czy enzymy, do ferromagnetyków
zaliczymy związki będące składowymi ludzkiego ustroju,
np. żelazo wchodzące w skład hemoglobiny. Umieszczenie
ciała w obszarze działania pola magnetycznego spowoduje więc jego oddziaływanie na wymienione substancje.
Przykłady oddziaływania pola magnetycznego
na tkanki
l Pobudzenie wzrostu kości – działające na ciało zmienne pole magnetyczne indukuje w tkankach prądy elektryczne. Tym samym może wpływać na systemy piezoelektryczne, których przykładem jest kolagen, dentyna,
keratyna i inne białka. Na skutek obciążenia jednej powierzchni kości dochodzi do polaryzacji ładunków jej
przeciwległej powierzchni. W ten sposób powstaje prąd
piezoelektryczny stymulujący wzrost kości.
l Działanie bakteriobójcze (wody) – na skutek działania
pola magnetycznego dochodzi do zmian właściwości
fizykochemicznych wody, będącej głównym budulcem środowiska wewnętrznego organizmu człowieka.
Wzrost szybkości krystalizacji, stężenia gazów, koagulacji i sedymentacji zawiesin to zmiany, dzięki którym
woda uzyskuje działanie bakteriobójcze.
l Zmiany przepuszczalności błon biologicznych – wiele struktur organizmu człowieka zbudowanych jest
z ciekłych kryształów, są to m.in. rdzeń kręgowy, jajniki, hormony płciowe, DNA, wewnętrzne warstwy błon
biologicznych. Działanie pola magnetycznego wywołuje wiele zmian strukturalnych co skutkuje między innymi zmianą przepuszczalności błon, a co za tym idzie
wywołuje szereg reakcji w tkankach, tj. zmianę w zakre2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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sie przenikania Ca2+,K+, Na+ do komórek lub z komórek,
zwiększenie absorpcji białek, zwiększenie zawartości
DNA, a przede wszystkim zwiększenie ogólnego transportu przez błony komórkowe.
Efekty terapeutyczne działania pola magnetycznego
na organizm człowieka
Pulsujące pole magnetyczne, wywołujące szereg zmian
na poziomie komórkowym powoduje szereg korzystnych
zmian w tkankach, działając terapeutycznie i przyspieszając procesy leczenia. Do najczęściej wymienianych skutków oddziaływania pola magnetycznego należą:
l działanie przeciwbólowe,
l działanie uspokajające,
l działanie przeciwzapalne,
l działanie przeciwobrzękowe,
l wzrost przepływu krwi w naczyniach krwionośnych,
l przyspieszenie procesów regeneracji i gojenia.
Jak wygląda zabieg? Technika wykonania terapii
z użyciem pola magnetycznego
W terapii z wykorzystaniem pulsującego pola magnetycznego niskiej częstotliwości wykorzystywane są specjalne aplikatory, wchodzące w skład aparatów do magnetoterapii. Aplikatory te mogą być płaskie lub mieć kształt
cewki. Na rynku dostępna jest duża liczba rozmiarów cewek oraz płaskich aplikatorów, dzięki czemu do leczenia
poszczególnych obszarów ciała można z powodzeniem
dopasować najkorzystniejszy pod względem terapii i wygodny w użyciu aplikator. Pozycja pacjenta w trakcie zabiegu powinna być wygodna i komfortowa. Osoba leczona może leżeć lub siedzieć, ciało pacjenta ustawione jest
w taki sposób, aby część ciała poddawana zabiegowi znajdowała się w obszarze działania pola – wewnątrz cewki,
na macie lub pomiędzy aplikatorami płaskimi. Ważne jest
odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu. Należy
usunąć z pola zabiegu (i bliskiej okolicy) wszystkie przedmioty mogące oddziaływać z polem magnetycznym, tj.
zegarki, karty magnetyczne, automatyczne kluczyki samochodowe, aparaty słuchowe.
Zaleca się również usunięcie metalowych fragmentów
odzieży i dodatków. Nie ma potrzeby rozbierania się, ponieważ pole magnetyczne przenika przez odzież (pod
warunkiem, że wykonana jest z materiałów naturalnych).
Dodatkowym atutem pola magnetycznego jest jego możliwość przenikania przez opatrunki, także gipsowe, dzięki
czemu już w trakcie unieruchomienia można wykonywać
zabiegi. Czas trwania zabiegu to od 10 do nawet kilkudziesięciu minut.
Reakcja organizmu na działanie pola magnetycznego
Większość pacjentów nie zgłasza nieprzyjemnych odczuć związanych z uczęszczaniem na zabiegi. Zdarza się
jednak, i jest to normalną reakcją organizmu, że początkowe sesje zabiegowe wywołują zaburzenia snu, koncentracji. Można odczuwać także uczucie ciepłoty (mimo braku
składowej cieplnej) czy drętwienia okolicy eksponowanej. Istnieje także możliwość zaostrzenia dolegliwości w
pierwszych dniach, podobna sytuacja ma miejsce również
w przypadku innych zabiegów fizykalnych i nie oznacza
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

nieprawidłowego przebiegu terapii. Warto rozpocząć zabiegi od mniejszej dawki i stopniowo zwiększać ją w kolejnych dniach tak, aby dopiero trzeciego dnia uzyskać 100%
zalecanej dawki oddziaływania pola magnetycznego. Ze
względu na rytm biologiczny oraz możliwe wystąpienie
bezsenności (szczególnie u osób starszych) zaleca się wykonywanie zabiegów każdego dnia o tej samej porze, nie
później niż o godzinie 17.00. Pierwsze zabiegi zaleca się
wykonywać codzienne. Kolejne zabiegi (od 10. zabiegu w
serii) można już realizować z kilkudniowym odstępem między pojedynczymi wizytami.
Wskazania do stosowania
Pole magnetyczne wykorzystuje się w medycynie do
leczenia wielu schorzeń. Do najważniejszych i najczęściej
spotykanych należą:
l urazy i stany pourazowe w obrębie narządu ruchu (złamania, zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia, stawy rzekome);
l ostre i przewlekłe skutki urazów narządu ruchu (uszkodzenie ścięgien, więzadeł, torebki stawowej, krwiaki,
obrzęki);
l choroba zwyrodnieniowa stawów;
l osteoporoza;
l miażdżyca;
l nadciśnienie tętnicze i choroba niedokrwienna serca;
l choroby neurologiczne (migrena, przewlekłe bóle głowy, w okresie poudarowym);
l choroby dermatologiczne;
l choroby przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa);
l choroby pulmonologiczne (zapalenie oskrzeli, zatok);
l choroby układu rodnego.
Przeciwwskazania do stosowania pola
magnetycznego
Mimo braku badań naukowych potwierdzających szkodliwość oddziaływania pola magnetycznego przyjmuje się
niektóre choroby i stany jako przeciwwskazanie do stosowania tego rodzaju zabiegów ze względu na możliwość
wystąpienia zaburzeń lub efektów ubocznych. Są to:
l cukrzyca u osób młodych;
l choroby nowotworowe;
l nadczynność tarczycy;
l gruźlica;
l ostre infekcje;
l ciężkie i nie unormowane choroby serca i układu krążenia;
l choroby układu pokarmowego z ryzykiem krwawienia;
l obecność elektronicznych implantów (np. rozrusznik
serca).
Szczególną uwagę należy zwrócić na przeciwwskazanie do stosowania pola magnetycznego u kobiet w ciąży.
Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i terapeutek, które nie
powinny wykonywać tego rodzaju zabiegów i narażać się
na obecność w obszarze działania pulsującego pola magnetycznego.
Źródło: www.bitmed.pl
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Staw biodrowy – urazy
i złamania
Paweł Kaźmierczak, Piotr Kędzia, Maria Biedal

Szyjka kości udowej to część kości udowej, która znajduje się bezpośrednio pod tzw. bliższym zakończeniem
kości udowej, czyli głową kości udowej. Głowa kości udowej łączy się z miednicą, tworząc staw biodrowy.
Tym samym złamanie szyjki kości udowej dotyczy okolicy leżącej w bezpośredniej bliskości stawu biodrowego. Do tego typu złamań dochodzi w następstwie upadku na okolicę biodra. Większość takich złamań
dotyczy osób w podeszłym wieku. U osób młodszych do powstania tego typu złamania konieczna jest dużo
większa siła, taka jak na przykład upadek z dużej wysokości, wypadek komunikacyjny. U osób młodych
rzadko dochodzi do takiego złamania bez urazu, w mechanizmie tak zwanego złamania zmęczeniowego.

S

taw biodrowy jest stawem kulistym, utworzonym
przez panewkę stawu oraz głowę kości udowej. Budowa stawu sprawia, iż charakteryzuje się on dużą
ruchomością we wszystkich płaszczyznach:
1. zginanie, prostowanie – płaszczyzna strzałkowa;
2. odwodzenie, przywodzenie – płaszczyzna czołowa;
3. rotacja zewnętrzna i wewnętrzna – płaszczyzna poprzeczna;
4. obwodzenie – kombinacja wszystkich ruchów.
Główna rola stawu polega na przenoszeniu ciężaru ciała z tułowia na kończyny dolne, dzięki czemu możliwy jest
ich ruch oraz utrzymanie równowagi w pozycji pionowej.
W związku z pełnioną funkcją, staw narażony jest na duże
przeciążenia, wynikające z codziennych nawyków, stylu życia oraz zaburzeń biomechanicznych [3].
Kluczowe mięśnie dla stawu biodrowego:
l biodrowo-lędźwiowy – głęboko położony mięsień, który jest najsilniejszym zginaczem stawu biodrowego.
Obustronny skurcz powoduje zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i przodopochylenie miednicy (przy ustabilizowanych kończynach dolnych), jednostronny skurcz
powoduje skłon boczny;
l gruszkowaty – położony jest w obrębie pośladka, na powierzchni miednicznej kości krzyżowej i krętarzu większym kości udowej. Mięsień odpowiada przede wszystkim za rotację zewnętrzną w stawie biodrowym, ale
także odwodzenie i prostowanie w stawie. Mięsień leży
w sąsiedztwie nerwu kulszowego, który biegnie pod
mięśniem lub przechodzi przez niego, co czasami bywa
przyczyną drażnienia nerwu na poziomie pośladka;
l pośladkowy średni – zlokalizowany jest na bocznej powierzchni biodra pomiędzy mięśniem pośladkowym
wielkim (z tyłu) i mięśniem naprężaczem powięzi szerokiej (z przodu). W pracy dynamicznej odpowiada przede
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wszystkim za ruch odwodzenia w stawie biodrowym,
ale także wspomaga rotację zewnętrzną. Natomiast statycznie odpowiada za utrzymanie równowagi miednicy
(razem z m. naprężaczem powięzi szerokiej, pasmem
biodrowo-piszczelowym) w czasie fazy przenoszenia
podczas chodu;
pośladkowy wielki – najsilniejszy prostownik stawu biodrowego, który jednocześnie odpowiada za utrzymywanie pionowej postawy;
pośladkowy mały – położony pod mięśniem pośladkowym wielkim, odpowiada głównie za odwodzenie,
wspomagając jednocześnie zginanie oraz rotację zewnętrzną;
naprężacz powięzi szerokiej – zlokalizowany w przednio-bocznej okolicy stawu biodrowego. Mięsień odpowiada głównie za stabilizację wyprostowanego stawu kolanowego (oddziałując na pasmo biodrowo-piszczelowe),
ale także wspomaga stabilizację stawu biodrowego
i w niewielkim stopniu ruchy zginania i odwodzenia;
przywodziciele – lokalizują się w obrębie kości łonowej,
kulszowej oraz udowej. Mięśnie odpowiadają za przywodzenie kończyny w stawie biodrowym, a także jej
rotację [3].

Dolegliwości prowokowane przez zaburzone mięśnie
obręczy biodrowej
Utrzymująca się nierównowaga mięśniowa prowadzi
do zaburzenia statyki miednicy, kręgosłupa lędźwiowego,
a także stawów biodrowych i kolanowych. Prowadzi także
do podwyższonego tonusu mięśniowego pewnych grup,
które w konsekwencji negatywnie stymulują sąsiednie
struktury (powięź, naczynia krwionośne, nerwy). Każdy
mięsień ze względu na swoją lokalizację i funkcję, prowokować będzie inne objawy:
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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mięsień prosty uda
– zwiększa przodopochylenie miednicy, prowokując dolegliwości ze strony kręgosłupa oraz stawów krzyżowo-biodrowych;
– ból pachwiny (zwłaszcza w pozycji dużego zgięcia
w stawie biodrowym);
– ból stawu kolanowego i rzepki powstający w wyniku
zwiększonej kompresji stawu;
l mięsień gruszkowaty;
– ograniczenie rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym (wzorzec torebkowy);
– zanik bądź ograniczona dystrakcja stawu biodrowego
(gra ślizgu stawowego);
– ból pośladka (tylno-bocznie), ból nogi (tylno-bocznie),
ból podbrzusza, ból okolicy krętarza większego;
– częste oddawanie moczu, zaparcia, bolesne miesiączki
– dolegliwości bólowe stawów krzyżowo-biodrowych
i przejścia L5/S1;
l mięsień biodrowo-lędźwiowy
– pogłębiona lordoza lędźwiowa prowokująca dolegliwości kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego (podrażnienie więzadeł kręgosłupa);
– bóle pachwiny (przebiegające w poprzek uda);
– bóle podbrzusza;
– przeciążenie stawów biodrowych – przyśpieszenie
rozwoju zmian zwyrodnieniowych;
– skolioza kompensacyjna przy występowaniu przykurczu jednostronnego;
l mięśnie przywodziciele
– bóle kolan, zwłaszcza po stronie przyśrodkowej;
– ograniczone odwodzenie w stawie biodrowym;
– podwyższone napięcie w obrębie mięśni dna miednicy – bóle krocza, kości ogonowej i krzyżowej;
– pozorny skrót kończyny dolnej po stronie przykurczu
(miednica ustawiona wyżej po tej stronie);
l mięsień napinacz powięzi szerokiej
– ból kończyny dolnej po stronie zewnętrznej;
– parestezje w obrębie bocznej powierzchni i stopy;
– ból w okolicy krętarza większego kości udowej;
– pozorny skrót kończyny dolnej po stronie przykurczu;
l mięśnie pośladkowe
– mięśnie w konsekwencji nadmiernego napięcia spoczynkowego zginaczy bioder, stopniowo słabną i nie
spełniają funkcji utrzymywania pionowej postawy ciała;
– wzmożone napięcie mięśni pośladkowych (w zespole
dyslordozy lędźwiowej – zniesiona lordoza) prowokują
wzrost tonusu w obrębie mięśni dna miednicy [5].
Znajomość funkcji mięśni zaopatrujących okolicę stawu
biodrowego pozwala na zaplanowanie indywidualnego
toku usprawniania.
Opis przypadku: 42-letni pacjent, po upadku z dużej wysokości, przyjęty na oddział urazowy, ze złamaniem bocznym szyjki kości udowej prawej bez przemieszczenia. Przy
przyjęciu pacjent przytomny w logicznym kontakcie. Pacjent przyjęty na oddział i zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. Pacjent stabilny i wydolny krążeniowo- oddechowo. Wykonano zamkniętą repozycję i stabilizację złamania
bocznego szyjki prawej kości udowej, trzema śrubami kaniulowanymi, pod kontrolą fluoroskopu. Zabieg zakończony
sukcesem. Pacjent został przekazany na oddział rehabilitacji.
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

Śruby kaniulowane są stosowane w chirurgii kości i stawów w celu naprawy pęknięć i zabezpieczenia sztucznych
implantów, które mogą być użyte do zastąpienia części lub
całości stawu.
Kaniulowana śruba jest zwykle wykonana ze stali nierdzewnej lub tytanu i jest samogwintująca, co oznacza, że
może przeciąć własną ścieżkę przez kość, gdy jest wkręcana na swoje miejsce. Centralny rdzeń ślimaka jest pusty,
co pozwala na przejście prowadnika. Pomaga to manewrować śrubą na miejscu, ponieważ można ją przesuwać
wzdłuż drutu, eliminując potrzebę nawiercania wcześniej
otworu w polu zabiegowym.
Kaniulowane śruby umożliwiają wykonywanie tak zwanych technik przezskórnych, w których zabieg chirurgiczny
odbywa się przez otwory nakłuwane w skórze, zamiast wykonywania dużego otwartego nacięcia. Ten rodzaj operacji
może być stosowany w leczeniu złamania szyjki kości udowej, w którym głowa kości udowej pęka w wąskim punkcie lub szyi, gdzie łączy się z trzonem. Operację tę można
zastosować tylko w przypadkach, gdy złamanie jest bez
przemieszczenia.
Podczas operacji obrazy zabiegu można zobaczyć na
ekranie za pomocą urządzenia zwanego fluoroskopem
(podobnie do promieni rtg). Umożliwia to chirurgowi
prawidłowe ustawienie prowadników przed włożeniem
śrub. Zwykle do naprawienia pęknięcia potrzebne są nie
więcej niż trzy śruby kaniulowane, ustawione w kształcie odwróconego trójkąta, ale czasami można użyć czterech. W opisanym przypadku zostały użyte trzy śruby
kaniulowane.
Po zabiegu celem jest jak najszybsze poruszanie się
pacjentów, chociaż nie zawsze przywraca się pełną mobilność i możliwość obciążania kończyny. Podczas gdy
większość złamań goi się dobrze, czasami niektóre mogą
stać się niestabilne, co wymaga dalszej operacji. Dlatego
w trakcie programowania fizjoterapii należy uwzględnić
terapię wspomagającą zrost kostny [5].
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REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA
Badanie stawu biodrowego – diagnostyka
Diagnostyka stawu biodrowego, ze względu na liczne
powiązania stawu z innymi strukturami, nie powinna obejmować tylko samego stawu. Badaniu poddaje się także kręgosłup, obręcz miedniczną, kończyny dolne oraz wszystkie
mięśnie mające wpływ na funkcjonowanie stawu.
1. Wywiad – pierwszym elementem badania był wywiad,
który miał na celu ustalenie:
l występowanie/brak występowania dolegliwości bólowych w obecnej chwili;
l sytuacji nasilających dolegliwości – zmiana pozycji, pionizacja, czy dolegliwości bardziej pojawiają się w nocy czy
w ciągu dnia etc.;
l lokalizacji bólu- w pachwinie, krętarz duży, pośladki, cała
kończyna itd.;
l wypadek – data, mechanizm;
l stylu życia, poziomu aktywności fizycznej, charakteru wykonywanej pracy przed urazem, dotychczasowe schorzenia biodra;
l schorzeń współistniejących.
2. Ocena statyczna i dynamiczna miednicy – badanie miednicy pozwoliło na znalezienie ewentualnych przyczyn przeciążających staw biodrowy. Wszelkie zaburzenia (skośność,
skręcenie, zablokowanie stawów krzyżowo-biodrowych)
mogły przyczynić się do stanów przeciążeniowych stawu
biodrowego i całej kończyny dolnej.
3. Testy oceny długości mięśni oraz testy funkcjonalne.
W opisanym przypadku ocenie zostały poddane mięśnie,
które wpływają na funkcjonowanie stawu biodrowego i w
większości posiadają swoje przyczepy w rejonie miednicy.
Badanie zakresów ruchomości pozwoliło na ocenę stanu
mięśni – badanie obejmowało ruchy bierne i czynne, a także
ocenę symetryczności ruchów, co pozwoliło na wychwycenie
nawet drobnych odchyleń od normy. Testy zostały wykonane
w trzecim etapie rehabilitacji, bo na to pozwolił stan pacjenta.
l Test dla mięśnia biodrowo-lędźwiowego – test Thomasa,
został wykonywany w pozycji leżenia tyłem. Badany zgiął
nieoperowaną kończynę dolną maksymalnie i przyciągnął
kolano do klatki piersiowej. W tym czasie dłoń fizjoterapeuty kontrolowała odcinek lędźwiowy kręgosłupa, by
znalazł się w wyproście. Dzięki temu fizjoterapeuta miał
pewność, że miednica znalazła się w pozycji neutralnej.
W warunkach fizjologicznych druga kończyna powinna
swobodnie leżeć na kozetce, natomiast u opisanego pacjenta kończyna uniosła się, co świadczy o skrócenia mięśnia biodrowo- lędźwiowego.
l Test dla mięśni grupy kulszowo-goleniowej – zmodyfikowany test Laseque`a. Zmodyfikowany test Lasegue`a wykonywany w pozycji leżenia tyłem, polega na powolnym
zginaniu w stawie biodrowym prostej nogi w kolanie. Za
normę uznaję się możliwość zgięcia nogi do kąta prostego.
Pacjent miał 40 stopni zgięcia w kończynie poddanej zabiegowi operacyjnemu.
l Test dla mięśnia gruszkowatego – wykonywany w pozycji
leżenia przodem ze zgiętą kończyną dolną w kolanie 90⁰.
Terapeuta stabilizując miednicę, wykonał ruch rotacji wewnętrznej w stawie biodrowym. Cała okolica była bardzo
bolesna, a ruch odbył się w ograniczonym zakresie.
l Test dla mięśni odwodzicieli – test Obera, został wykonywany w pozycji leżenia bokiem ze zgiętą w kolanie kończy-
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ną. Terapeuta jedną ręką utrzymywał badaną kończynę,
a drugą stabilizował miednicę. Następnie terapeuta wykonał wyprost w stawie biodrowym i z tej pozycji kończyna
jest przywodzona (kolano w kierunku podłoża). Test okazał
się być dodatni, co świadczy o skróceniu normy długości
mięśni odwodzicieli.
l Test dla mięśnia prostego uda – wykonywany w pozycji
leżenia przodem, polega na maksymalnym zgięciu kończyny dolnej i próbie dotknięcia piętą pośladka. Zgięcie
w operowanej kończynie wyniosło 45 stopni.
l Test wydolności mięśnia pośladkowego średniego – objaw
Trendelenburga, wykonywany w pozycji stojącej. Badany stanął na jednej nodze, drugą zgiętą w kolanie uniósł
do góry. Ocenie została poddana funkcja stabilizacyjna
mięśnia pośladkowego średniego (stabilizacja miednicy).
Opadanie miednicy po stronie nogi uniesionej świadczyło
o niewydolności mięśnia pośladkowego średniego po
stronie przeciwnej [4].
4. Badanie palpacyjne okolic stawu biodrowego.
Badaniu zostały poddane strefy istotne dla prawidłowego
funkcjonowania stawu biodrowego. Przetestowane zostały
także mięśnie w obrębie przyczepów oraz brzuśca mięśniowego, zarówno w pozycji spoczynkowej, jak i rozciągnięcia.
Okolice poddawane palpacji:
l krętarz mniejszy – przyczep mięśnia biodrowo-lędźwiowego;
l krętarz większy – przyczep mięśnia pośladkowego średniego i małego oraz gruszkowatego;
l guz kulszowy – przyczep mięśni grupy kulszowo-goleniowej oraz więzadła krzyżowo-guzowego;
l okolice guzka łonowego i „gęsiej stopki” – przyczep mięśni
przywodzicieli;
l strefy kości udowej, grzebienia kości biodrowej oraz pachwina;
l przednia część torebki stawowej stawu biodrowego.
5. Badania obrazowe
W diagnostyce stawu biodrowego zostały wykorzystane
następujące badania obrazowe:
l RTG;
l rezonans magnetyczny;
l USG.
Badanie funkcjonalne pacjenta umożliwiło precyzyjne dobranie zajęć z zakresu kinezyterapii oraz technik manualnych
wykorzystywanych w procesie rehabilitacji. W przypadku
opisanego pacjenta wykorzystano postizometryczną relaksację mięśni (PIR) na mięśnie o skróconej normie długości,
które ujawniły się w badaniu funkcjonalnym. W terapii zastosowanie znalazł drenaż limfatyczny, szczególnie w etapie
pierwszym i drugim, gdy pojawił się wysięk pozabiegowy. Po
ściągnięciu szwów rozpoczęto manualną mobilizację blizny
pozabiegowej, by była funkcjonalna względem tkanek położonych pod nią.
Cel postępowania pooperacyjnego:
l ochrona przed uszkodzeniem zespolenia;
l odzyskanie siły funkcjonalnej;
l profilaktyka przeciwzakrzepowa;
l wczesna pionizacja;
l rozluźnienie przykurczonych mięśni;
l zmniejszenie wysięku pooperacyjnego;
l przygotowanie pacjenta do chodzenia o kulach.
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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Pozycje ułożeniowe bezpośrednio po zabiegu
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kończyn górnych i kończyny dolnej nieoperowanej. W drugiej dobie pacjent wykonywał ćwiczenia samowspomagane
kończyny operowanej z podporem zdrowej kończyny. Druga
i trzecia doba po zabiegu operacyjnym była obciążona dużą
komponentą bólową, dlatego program fizjoterapeutyczny
został wzbogacony o ćwiczenia rozluźniające i oddechowe,
które pomogły pacjentowi radzić sobie z bólem.
Druga i trzecia doba po zabiegu operacyjnym to pionizacja
pacjenta. Przed pierwszą pionizacją czynną został zwiększony zakres ruchów w kończynie dolnej operowanej oraz pobudzone czucie głębokie w obu stopach.
Pionizacja została przeprowadzona przy łóżku pacjenta
przy pomocy balkonika (pomoc w utrzymaniu równowagi).
Nauka chodzenia przy balkoniku odbywała się analogicznie,
jak nauka chodzenia o kulach. Pacjent poruszał się chodem
trójtaktowym. Należy zaznaczyć, że moment pionizacji i próby chodzenia były uzależnione od kondycji pacjenta oraz warunków istniejących w obrębie operowanego biodra.
Od czwartej doby do siódmej doby kontynuowano program z wcześniejszych dni. Coraz większy nacisk zaczęto
stawiać na naukę chodzenia bez obciążania kończyny, naukę
poprawnego siadania i samodzielnego wstawania. Wprowadzono ćwiczenia czynne z oporem oraz ćwiczenia w odciążeniu, polegające na przywodzeniu i odwodzeniu kończyny
w stawie biodrowym operowanym, w niebolesnym zakresie ruchu. Podczas wykonywania ćwiczeń w początkowym
okresie unoszenie operowanej kończyny przy jednoczesnym
wyproście w stawie kolanowym powodowało niekorzystne
naprężenia w operowanym stawie. W celu uniknięcia destabilizacji złamania ten rodzaj ruchu został wykluczony.
Przez cały okres usprawniania w etapie pierwszym istotną rolę odgrywały ćwiczenia czynne obręczy barkowej oraz
nieoperowanej kończyny dolnej, czynne wolne stawu skokowego kończyny operowanej, ćwiczenia izometryczne mięśni
czworogłowych, pośladkowych oraz ćwiczenia wspomagające ruch zginania w stawie kolanowym i biodrowym.
Etap II
Pomiędzy II a V tygodniem pacjent kontynuował ćwiczenia z pierwszego etapu rehabilitacji. Głównym celem fizjoterapii była nauka prawidłowego chodu, która umożliwiała
pacjentowi bezpieczne poruszanie się po różnych rodzajach
nawierzchni oraz pokonywanie schodów i stopni o kulach.

Pionizacja pacjenta w łóżku

t

Etapy fizjoterapii
Fizjoterapia pooperacyjna została dostosowana do możliwości funkcjonalnych pacjenta. Wpływ na stan ogólny pacjenta miał wiek, ogólny stan fizyczny przed urazem, jego
kondycja fizyczna i brak schorzeń towarzyszących. W opisanym przypadku pacjent przed urazem nie skarżył się na żadne dolegliwości ze strony narządu ruchu i był w dobrej kondycji fizycznej, więc fizjoterapia rozpoczęła się już bezpośrednio
po zabiegu operacyjnym. Na tym etapie postępowania celem
rehabilitacji było przeciwdziałanie powikłaniom krążeniowo-oddechowym i zmniejszenie wysięku pooperacyjnego.
Etap I
Etap pierwszy obejmował zastosowanie pozycji ułożeniowych operowanej kończyny, które umożliwiły odpływ chłonki gromadzącej się w operowanej kończynie. Już w pierwszej
dobie po zabiegu wdrożono ćwiczenia krążeniowo-oddechowe, które wspomagały ewakuację wydzieliny zalegającej
w drzewie oskrzelowym i pomogły odzyskać dobre samopoczucie po zastosowaniu znieczulenia ogólnego.
W przypadku opisanego pacjenta, ze względu na jego wiek
i poziom aktywności fizycznej przed urazem, w pierwszej dobie po zabiegu zostały wprowadzone ćwiczenia izometryczne mięśni pośladkowych i czworogłowych ud. Pacjent czuł
się dobrze i mógł samodzielnie przyjąć pozycję półsiedzącą,
podciągając się na rękach za pomocą uchwytów.
Druga doba po zabiegu była kontynuacją zaleceń, które pacjent realizował w pierwszej dobie. Pacjent rozpoczął pionizację. Początkowo przyjmował pozycję siedzącą z kończynami
dolnymi opuszczonymi poza łóżko, ale z zakazem obciążania
operowanej nogi. Kolejno wprowadzano ćwiczenia czynne
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Trening chodu na bieżni

Pionizacja pacjenta z wysokim balkonikiem

Ważnym aspektem było to, by pacjent wykształcił w sobie nawyk bezpiecznego poruszania się po schodach. Na tym etapie rehabilitacji stopniowo rozpoczęto obciążanie kończyny.
Początkowo zastosowano 25% masy ciała pacjenta [6].
Cały proces lokomocji wymagał od pacjenta korzystania z kul łokciowych i intensywnej pracy mięśni obręczy
barkowej. Prowadząc rehabilitację, uwzględniono ten
aspekt i w drugim etapie wdrożono ćwiczenia izometryczne obręczy barkowej i ćwiczenia czynne gorsetu
mięśniowego.
Kolejnym istotnym elementem były ćwiczenia zwiększające ruchomość operowanego stawu biodrowego. Po
upływie dwóch tygodni wprowadzono delikatne ruchy
rotacji w operowanej kończynie. Początkowo przy wyprostowanym stawie kolanowym i kończynie spoczywającej
na stabilnym podłożu, a w kolejnym etapie usprawniania
w pozycji stojącej.
Etap III
Od VI tygodnia rozpoczął się intensywny proces fizjoterapii ukierunkowany na aktywizację wszystkich grup mięśniowych. Pacjent wykonywał wszystkie ćwiczenia z oporem.

Od tego momentu co tydzień było zwiększane obciążenie
operowanej kończyny o 10% masy ciała.
W ramach doskonalenia chodu, pacjent nadal trenował
elementy poruszania się po schodach, po różnego rodzaju nawierzchniach, z pokonywaniem nierówności terenowych. Cały proces fizjoterapii został wzbogacony o trening
równowagi. W tym celu pacjent trenował na bieżni oraz na
platformie stabilometrycznej, wykonując różnego rodzaju
zadania ruchowe, których celem było kształtowanie prawidłowego wzorca chodu.
Uzupełnieniem treningu chodu były zajęcia na basenie,
gdzie pacjent wykonywał ćwiczenia z elementami metody
Hallwick.
Po XII tygodniu pacjent odzyskał pełną sprawność. Poruszał się bez kul, w pełni obciążając operowane biodro.
Otrzymał zalecenia dotyczące fizjoprofilaktyki. Został poinformowany o konieczności oszczędzania operowanej
kończyny, szczególnie w trakcie pokonywania dłuższych
dystansów. Zalecono, by powrócił stopniowo do aktywności ruchowej, szczególnie do pływania na basenie, chodzenia z kijami nordic walking i jazdy na rowerze.
W trakcie programu rehabilitacji wprowadzono zabiegi
z zakresu medycyny fizykalnej mające na celu poprawę
trofiki tkanek i przyspieszenie ich regeneracji.
Wiodącym zabiegiem z zakresu czynników fizykalnych
była magnetoterapia. Została zastosowana przeciwbólowo, przeciwzapalnie i w celu zahamowania degeneracji

Parametry chodu na bieżni

10

2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA

Nauka chodu o kulach

Zastosowanie kinesiotapingu w okresie pooperacyjnym
w znaczny sposób poprawiło funkcję mięśni oraz usprawniło pracę układu chłonnego. W trakcie trwania terapii zastosowano następujące rodzaje aplikacji:
l aplikacja przeciwbólowa;
l aplikacja wspomagająca pracę mięśni;
l aplikacja przeciwobrzękowa;
l aplikacja na bliznę pooperacyjną.
W trakcie procesu usprawniania wystąpiły następujące
zaburzenia chodu:
l skrócenie fazy podporu na kończynie operowanej;
l asymetryczne obciążanie kończyn;
l pochylanie tułowia na stronę operowaną;
l opadanie miednicy podczas obciążania strony operowanej;
l zmniejszenie rotacji miednicy;
l trudności z utrzymaniem równowagi.
Podsumowanie
Staw biodrowy ze względu na swoją funkcję (funkcja
lokomocyjna i podporowa) spełnia istotną rolę w codziennym życiu. Zaburzenia w obrębie stawu potrafią mocno
ograniczyć możliwości chorego, dlatego bardzo ważne
jest wczesne rozpoczęcie fizjoterapii w celu wykluczenia
zaburzeń i reagowanie poprzez eliminację nieprawidłowości biomechanicznych, sytuacji nadmiernie obciążających
staw oraz zmiana dotychczasowego stylu życia. Programując rehabilitację, należy uwzględnić indywidualny stan
pacjenta, a postępowanie dobrać do jego możliwości funkcjonalnych.

Mobilizacja manualna blizny

stawu. Jej celem było przyspieszenie gojenia rany pooperacyjnej oraz poprawa trofiki tkanek. Wolnozmienne pole
magnetyczne o częstotliwości 50 Hz i indukcji magnetycznej 6–10 mT rozpoczęto od zastosowania 3-sekundowych
przerw, z mniejszymi dawkami (40%) i stopniowo zwiększano w trakcie trwania kolejnych zabiegów. Podczas terapii zastosowano impulsy trójkątne. Czas zabiegu wynosił 10–15 min, w trzech cyklach, po 10 zabiegów w serii,
z dwutygodniową przerwą między seriami [2].
Biostymulację laserową zastosowano w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, zniwelowania obrzęku i przyspieszenia regeneracji tkanek. Brak efektu termicznego
pozwolił zastosować terapię bezpośrednio po usunięciu
szwów. Zastosowano metodę kontaktową z wykorzystaniem sondy podczerwonej. Wiązkę laserową aplikowano
metodą stabilną. W fazie pooperacyjnej dawka lasera wynosiła 6–10 J/cm2. Wykorzystano wiązkę ciągłą. Zabiegi wykonywano w serii 10-15 zabiegów, 1 raz dziennie [1].
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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Przebieg rehabilitacji po rekonstrukcji
więzadła krzyżowego ACL
Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego
Uszkodzenie więzadła krzyżowego ACL to jeden z najczęstszych urazów stawu kolanowego wśród osób aktywnych fizycznie i sportowców zawodowych. Szacuje się, że w Stanach
Zjednoczonych rocznie 250 tysięcy osób doznaje urazu przebiegającego z zerwaniem ACL [1]. Zerwaniom więzadła krzyżowego przedniego często towarzyszą urazy współistniejące
takie jak: uszkodzenie łąkotki, chrząstki lub innych więzadeł
stawu kolanowego [2]. Mechanizm urazu bardzo często oparty jest na ruchu skrętnym kolana lub jego koślawym ustawieniu z jednoczesnym nagłym ruchem przyspieszenia po
ówczesnym spowolnieniu [1]. Urazy ACL dotyczą więc najczęściej sportowców, których aktywność oparta jest na ruchach
skrętnych lub wahadłowych. Zerwanie ACL statystycznie najczęściej występuje u sportowców zawodowych oraz amatorów, jednak znane są przypadki tego rodzaju urazów u osób
o ograniczonej aktywności fizycznej, występujące podczas
nagłych zmian kierunku ruchu kolana.
Rozpoznanie zerwania ACL
Bardzo często postawienie diagnozy, jaką jest zerwanie
więzadła krzyżowego przedniego, jest proste i oparte na
dokładnym wywiadzie oraz badaniu klinicznym (przedmiotowym). Jeśli jest to konieczne wykonywane jest badanie
obrazowe rezonansem magnetycznym (MRI), które ma za
zadanie potwierdzenie lub wykluczenie zerwania ACL oraz,
przede wszystkim, ocenę tkanek otaczających staw i rozpoznanie urazów towarzyszących. W wywiadzie szczególną
uwagę zwraca się na moment urazu. Jeśli pacjent zgłasza
wykonanie ruchu skrętnego lub koślawiącego kolano ze
znacznym przyspieszeniem oraz wyraźnie słyszał „trzask”
w kolanie, przypominający łamanie gałęzi, można z dużym
prawdopodobieństwem podejrzewać zerwanie ACL. Testy
kliniczne, wykorzystywane do oceny więzadła krzyżowego
przedniego, to test Lachmana oraz test szuflady przedniej
[3]. W przypadku doświadczonych diagnostów wystarczająca jest ocena z użyciem ww testów. W sytuacji kiedy występują wątpliwości dotyczące diagnozy, zalecane jest wykonanie rezonansu magnetycznego [2].
Cele leczenia po zerwaniu ACL
Celem leczenia urazów więzadła krzyżowego przedniego jest powrót do jak najlepszej możliwej sprawności.
Biorąc pod uwagę grupę osób, u których najczęściej dochodzi do urazu, czyli sportowców, ważne jest indywidualne opracowanie celu terapii oraz dopasowanie metody
leczenia. Podstawowy cel to zwykle przywrócenie pełnej
funkcji kolana, a także zapobieganie ponownym urazom
i powikłaniom, do jakich należy np. choroba zwyrodnieniowa stawów [4, 5]. Bardzo często istotnym elementem
jest aspekt psychologiczny i sugeruje się nacisk na poprawę jakości życia osób po urazach ACL [6, 7, 8].
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Metody leczenia zerwania więzadła krzyżowego
przedniego
Najnowsze badania dowodzą, że długoterminowe efekty
leczenia są podobne u pacjentów po wykonaniu rekonstrukcji więzadła (ACLR) z rehabilitacją jak w przypadku zastosowania samej rehabilitacji. Bez względu na planowany lub nie
zabieg operacyjny konieczne jest wdrożenie wczesnej rehabilitacji, już w pierwszym dniu po zerwaniu ACL. W zależności
od wybranej metody leczenia rehabilitacja obejmuje kilka faz.
W sytuacji, w której pacjent decyduje się na wykonanie zabiegu operacyjnego, rehabilitacja składa się z fazy przedoperacyjnej, następnie okołooperacyjnej oraz dalszych faz leczenia
zależnych od stanu zdrowia i postępów pacjenta.
W przypadku wyboru leczenia z wykorzystaniem samej
rehabilitacji jej fazy podzielone są na podstawie bieżącego
stanu pacjenta. Co ważne, najnowsze protokoły oparte są
na klinicznej, ciągłej ocenie stanu pacjenta i funkcjonalności
kolana, a nie, jak dotychczas, czasie od wystąpienia urazu.
Nie zaleca się więc wprowadzenia bardziej złożonych ćwiczeń po 4 czy 8 tygodniach od zabiegu, a opisuje się stan
kolana, jaki będzie pozwalał na wprowadzenie kolejnych
faz leczenia. Taki model postępowania pozwala na indywidualizację procesu leczenia. Decyzja o przejściu do kolejnej
z pięciu opisanych faz oparta jest na ocenie kolana pod kątem występującej opuchlizny, siły mięśnia czworogłowego
uda oraz zakresu ruchu biernego i czynnego w stawie [9].
Rehabilitacja po zerwaniu ACL
Rehabilitacja po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego, nie leczonego operacyjnie, powinna zostać wprowadzona już w pierwszym dniu po doznaniu urazu. Dalszy
jej przebieg uwarunkowany jest klinicznym stanem kolana.
Elementy, jakie zawiera rehabilitacja ruchowa, to: trening
oporowy, ćwiczenia nerwowo-mięśniowe, dynamiczne zadania ruchowe i funkcjonalne na poziomie dostosowanym
do funkcjonalności pacjenta, trening sportowy. Dodatkowo
zaleca się stosowanie zabiegów fizykalnych, tj. krioterapia,
laser, magnetoterapia, które mają za zadanie kontrolę stanu
zapalnego, towarzyszącego urazowi. Pozytywne efekty opisuje się także w przypadku zastosowania elektrostymulacji
mięśni. Rehabilitacja zakończona jest w momencie uzyskania satysfakcjonującego dla pacjenta poziomu sprawności
fizycznej. Duże znaczenie ma edukacja pacjenta, w której
bardzo istotne jest przedstawienie pacjentowi zaleceń dotyczących modyfikacji aktywności fizycznej celem zapobiegania ponownym urazom w przyszłości [10, 11, 12].
Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL
Rehabilitacja po rekonstrukcji ACL rozpoczyna się jeszcze przed zabiegiem, a pierwsza jej faza obejmuje okres
przedoperacyjny. Faza ta obejmuje intensywne wzmacnianie mięśnia czworogłowego uda oraz całej kończyny dol2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

REHABILITACJA I FIZJOTERAPIA
nej, a także utrzymanie lub uzyskanie możliwie najlepszego
zakresu ruchu w stawie. W przypadku wykonania zabiegu
chirurgicznego konieczne jest dodatkowo wprowadzenie
metod rehabilitacji, które będą przeciwdziałały powstawaniu zrostów i pozwolą uelastycznić bliznę pozabiegową.
Oprócz ćwiczeń specjalistycznych stosuje się więc terapię
manualną, terapię mięśniowo-powięziową oraz terapię blizny. Przejście do kolejnych faz rehabilitacji również oparte
jest na klinicznej i funkcjonalnej ocenie pacjenta [10, 11, 12].
W obu przypadkach należy pamiętać o urazach towarzyszących, które mogą wymagać modyfikacji programu
rehabilitacji.
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Wybrane metody fizjoterapeutyczne
w usprawnianiu pacjentów po urazie
biczowym kręgosłupa szyjnego
Sebastian Czoska, Damian Wnuk, Joanna Żuralska-Wnuk, Rita Hansdorfer-Korzon

Celem pracy było przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej elementów metod fizjoterapeutycznych
stosowanych w ramach kompleksowej terapii u pacjentów po urazie biczowym kręgosłupa szyjnego.

W

części wstępnej opisano definicję, mechanizm
urazu oraz objawy i zaburzenia występujące
po przebytym urazie biczowym. Następnie
omówiono poszczególne etapy diagnostyki pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem elementów
oceny, które powinny być brane pod uwagę u pacjentów
z urazem typu smagnięcie biczem. W części głównej pracy
przedstawiono elementy metod fizjoterapeutycznych takie jak: techniki, zasady postępowania oraz elementy diagnostyki, które według badań naukowych mogą znaleźć
zastosowanie w kompleksowej terapii usprawniania pacjentów po urazie biczowym kręgosłupa szyjnego. Metody terapii punktów spustowych mają na celu ograniczenie
ich aktywności oraz związanych z nią dolegliwości. Terapia
manualna pozwala na przywrócenie pełnego, bezbólowego zakresu ruchomości, którego ograniczenie jest jednym
z głównych zaburzeń związanych z tym urazem. Kinezyterapia, oparta na koncepcjach PNF i Kinetic Control, pozwala na włączenie w program ćwiczeń dodatkowych celów
terapeutycznych, zwiększając efektywność terapii. Kinesiotaping ze względu na swój uniwersalny charakter może
być stosowany zarówno jako środek podtrzymujący efekty
innych działań fizjoterapeutycznych oraz jako skuteczna
metoda w zwalczaniu dolegliwości bólowych, w poprawie
regeneracji uszkodzonych tkanek oraz przywracaniu zakresu ruchomości. Elementy metod fizjoterapeutycznych
znajdują szerokie zastosowanie w ramach kompleksowej
terapii usprawniania pacjentów. Specyficzna diagnostyka
dostępna w ramach przedstawionych koncepcji pozwala
na identyfikację dysfunkcji oraz powiązanie ich z występującymi objawami. Techniki lecznicze ze względu na swoje
ukierunkowane działanie pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii mającej na celu zwalczanie dolegliwości
związanych z urazem biczowym.
Usprawnianie pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka szyjnego kręgosłupa (Whiplash) jest skomplikowanym zagadnieniem. Jest to spowodowane złożoną
budową anatomiczną obszaru uszkodzenia. Uraz występuje na skutek nagłego działania sił powodujących przy-
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spieszenie, a następnie gwałtowne zahamowanie ruchu
szyi i głowy w stosunku do klatki piersiowej, które może
prowadzić do uszkodzenia tkanek miękkich, kostnych oraz
układu nerwowego. Efektem urazu są charakterystyczne
objawy kliniczne [1, 2, 3].
Zastosowanie elementów metod fizjoterapeutycznych
w diagnostyce i leczeniu dysfunkcji związanych z urazem
biczowym jest uzasadnione. Mogą one ułatwić prawidłowe wyznaczenie celów terapeutycznych i dobór odpowiednich środków do ich osiągnięcia. Częstymi zaburzeniami u pacjentów są dolegliwości bólowe w obrębie szyi,
karku i kończyn górnych, sztywność szyi oraz bóle głowy,
a także objawy neurologiczne, tj. parestezje, drętwienia,
osłabienie siły mięśniowej czy zaburzenia widzenia [4].
Badania wykazały, że w przypadku pacjentów po urazie
biczowym, u których występuje ból zlokalizowany w okolicy
szyi, następuje upośledzenie funkcji mięśni. Manifestuje się
ono obecnością niewłaściwych wzorców pobudzenia, osłabieniem i zmęczeniem mięśni szyi i głowy, doprowadzając
do kompensacji w postaci nadmiernego napięcia długich
powierzchownych mięśni, np. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (MOS) [5]. Niektóre dysfunkcje mięśni mogą wtórnie
wywoływać kolejne objawy, np. uszkodzenie mięśni pochyłych może prowadzić do powstania zespołów uciskowych,
z objawami neurologicznymi i naczyniowymi w obrębie
kończyny górnej. Wynika to z faktu bliskości mięśnia pochyłego przedniego w stosunku do dolnego pnia splotu ramiennego oraz tętnicy i żył podobojczykowych [6,7,8]. Przyczyną
dolegliwości bólowych w tego typu urazach bywają także
uszkodzenia stawów międzykręgowych. Dysfunkcje mogą
dotyczyć wszystkich elementów tworzących stawy [9].
Mechanizm urazu
Najczęstszą przyczyną urazu biczowego odcinka szyjnego są zdarzenia komunikacyjne. W początkowej fazie wypadku samochód, w którym znajduje się osoba poszkodowana,
uderzany jest od tyłu [rys. 1], ciało pacjenta przemieszcza
się w tył, w stosunku do pojazdu. Następnie dochodzi do
gwałtownego ruchu tułowia w przód z jednoczesnym wy2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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płaszczeniem kifozy piersiowej, głowa i szyja przemieszczają
się w tył. Mięśnie zlokalizowane z przodu odcinka szyjnego
ulegają rozciągnięciu z jednoczesnym napięciem, które jest
naturalną odpowiedzią mięśni na nadmierne rozciąganie.
Najczęściej uszkodzeniu ulegają mięśnie pochyłe, MOS oraz
płatowate głowy, zwłaszcza gdy podczas uderzenia osoba
poszkodowana ma głowę zwróconą w bok [8, 10]. Podczas
drugiego etapu wypadku największą rolę odgrywają siły
ścinające, powstałe na skutek nagłego przemieszczania się
głowy w tył. Dochodzi do nadmiernego rozciągnięcia więzadeł i torebek stawowych górnej części kręgosłupa szyjnego. Skutkiem tego jest oddalenie się powierzchni stawowych, po którym następuje nagłe ich zbliżenie – działanie
sił kompresyjnych. Gwałtowne przybliżenie się powierzchni
stawowych może prowadzić do ich zablokowania w nieprawidłowym ułożeniu. Przy dużej sile uderzenia mięśnie odcinka szyjnego kręgosłupa zostają rozciągnięte do takiego
stopnia, że więzadła zaczynają przejmować znaczną część
siły uderzenia. Skutkować to może ich uszkodzeniem. Efektem przekroczenia fizjologicznego zakresu ruchu może być
przednie podwichnięcie wraz z uszkodzeniem krążka międzykręgowego i struktur znajdujących się w tylnej części
połączenia kręgów. W ciężkich przypadkach może dojść
do zwichnięcia stawów międzywyrostkowych, a nawet do
uszkodzenia rdzenia kręgowego, rzadziej do złamania tylnych części kręgów, a następnie złamań kompresyjnych
w obrębie trzonów kręgowych [8, 10, 11]. Trzeci etap charakteryzuje się wyrzuceniem głowy i tułowia do przodu na skutek wyhamowania przyspieszenia. Może to prowadzić do
uszkodzenia mięśni tylnej strony kręgosłupa na skutek ich
nadmiernego rozciągnięcia, głównie górnej części mięśnia
czworobocznego. W ostatniej fazie tułów zostaje wyhamowany przez pasy bezpieczeństwa, natomiast głowa ulega
ciągłemu przemieszczeniu do przodu do momentu zatrzymania przez uderzenie w klatkę piersiową bądź przedmiot
znajdujący się z przodu. Na skutek przekroczenia fizjologicznego zakresu zgięcia szyi i głowy może dojść do uszkodzenia górnych struktur więzadłowych i mięśniowych, w szczególności mięśni podpotylicznych [3, 8, 10, 12].
Bezpośredniemu urazowi w każdej z opisanych faz wypadku mogą ulec nerwy rdzeniowe, poprzez podwichnięcia lub złamania struktur kostno-stawowych odcinka szyjnego kręgosłupa. W wyniku takich uszkodzeń może dojść
do stanu zapalnego tkanek układu nerwowego, a następnie do zwłóknień i zrostów z sąsiadującymi strukturami
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej
wiedzy dotyczącej stosowania elementów metod fizjoterapeutycznych w ramach kompleksowej terapii usprawniania pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka
szyjnego.
Badanie pacjenta
Podstawowym elementem przeprowadzenia diagnostyki, niezależnie od zastosowanej metody, jest badanie
podmiotowe. Poza podstawowymi elementami tej części
badania ważne jest zebranie szczegółowych informacji
dotyczących przebiegu wypadku. Kluczowym zagadnieniem jest pozycja ciała pacjenta podczas wypadku, określenie wzajemnego ułożenia głowy, szyi i tułowia i ich
ewentualne ustawienie w rotacji (możliwość uszkodzenia
dodatkowych struktur). Odpowiedź na pytanie, czy pacjent spodziewał się wypadku, daje informacje dotyczące
stanu napięcia mięśni w czasie wypadku. Należy określić
kierunek oraz przybliżoną wielkość siły działającej w poszczególnych płaszczyznach oraz to czy pacjent był zapięty pasem bezpieczeństwa, gdyż wypływa to na pojawienie
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Rys. 1. Mechanizm urazu [opracowanie własne]

torebkowymi, ograniczając prawidłową ruchomość nerwów rdzeniowych. Podrażnieniu lub uszkodzeniu mogą
ulec również nerwy układu współczulnego, szczególnie
narażone na uszkodzenia podczas drugiej fazy urazu.
W wyniku ciągnięcia do tyłu może dojść do zahaczania
tych struktur o tylną stronę otworów wyrostków poprzecznych. Podobnie nerwy rdzeniowe mogą ulec uszkodzeniu
bezpośrednio poprzez podwichnięcia lub złamania okolicznych struktur [8, 10, 13].
Zaburzenia związane z urazem biczowym (WAD)
Objawy kliniczne występujące u pacjentów po urazie
biczowym odcinka szyjnego zostały określone jako zaburzenia typu WAD (Whiplash associated disorders). Obejmują:
zaburzenia motoryczne (ograniczenia zakresu ruchomości,
zaburzenia wzorca pobudzeń mięśni oraz niestabilność
kręgosłupa), zaburzenia sensomotoryczne (zaburzenia
równowagi, zaburzenia kontroli ruchowej oczu i zaburzenia proprioceptywne), objawy bólowe oraz objawy degeneracyjne mięśni (bóle głowy, szyi, twarzy, stawu skroniowo-żuchwowego, obręczy barkowej, kończyn górnych
oraz klatki piersiowej). Sztywność karku oraz stłuszczenia mięśni, które manifestują się poprzez ubytki czucia
proprioceptywnego i zaburzenia kontroli ruchu głowy
zaliczono do objawów degeneracyjnych. Przeprowadzone
za pomocą rezonansu magnetycznego badania u osób po
przebytym urazie biczowym wykazały zmiany w postaci stłuszczenia mięśni podpotylicznych oraz pozostałych
mięśni prostowników, w porównaniu z osobami zdrowymi z grupy kontrolnej [14]. Zaburzenia czucia występują
w postaci lokalnej hiperalgezji, uogólnionej przeczulicy
lub, w przypadku cięższych urazów, objawy zaburzenia
przewodzenia nerwowego (wygórowanie lub osłabienie
odruchów ścięgnistych, osłabienie mięśni, deficyt czucia
powierzchownego). Zwrócono również uwagę na aspekt
psychologiczny, wyróżniając grupę objawów takich jak:
depresja, utrata koncentracji, problemy z pamięcią, niepokój czy też zespół stresu pourazowego [7, 15, 16, 17].
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się dużych sił skrętnych. Istotnym jest ustalenie objawów
występujących bezpośrednio po wypadku oraz ich charakter i natężenie w chwili badania. Ocenić należy problemy
z czynnościami dnia codziennego i ich ewentualne zależności z urazem, a także precyzyjnie określić umiejscowienie i charakterystykę objawów bólowych [8, 17, 18].
W badaniu przedmiotowym konieczna jest ocena zakresu ruchomości całego odcinka kręgosłupa, jak i każdego
z poszczególnych segmentów [8, 18]. Pomiary te wskazują,
które struktury mogą być uszkodzone, a dodatkowo obserwacja pacjenta podczas wykonywania pomiaru umożliwia ocenę reakcji bólowej na wykonywany ruch oraz jego
kontrolę [8]. Z uwagi na możliwość wystąpienia deficytów
neurologicznych istotną składową badania jest ocena neurologiczna. Precyzyjne przeprowadzenie badania funkcji
układu nerwowego daje możliwość lokalizacji poziomu
jego uszkodzenia [8, 15, 16, 17, 18].
Kolejnym istotnym elementem badania pacjenta po
urazie biczowym jest przeprowadzenie testów charakterystycznych dla odcinka szyjnego kręgosłupa. Każda z metod
fizjoterapeutycznych posiada własne rodzaje testów oraz
diagnostyki pozwalających na rozpoznanie różnego rodzaju dysfunkcji oraz identyfikację struktur odpowiedzialnych
za ich występowanie. W niniejszej pracy przedstawione
zostanie kilka testów odcinka szyjnego pozwalających na
diagnostykę najczęściej występujących dysfunkcji i uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa [19, 20].
Pierwszym przedstawionym testem jest test Sharp-Pursera, którego celem jest wykrycie niestabilności w segmencie
szczytowo-obrotowym. Niestabilność tego stawu może być
wynikiem osłabienia lub uszkodzenia więzadła krzyżowego
kręgu szczytowego. W wykryciu niestabilności odcinka szyjnego posłużyć się można również testem napięcia więzadła
skrzydłowatego, które ulega częstym uszkodzeniom podczas urazu biczowego z komponentą rotacji podczas wypadku. Celem testu jest ocena wydolności więzadła skrzydłowatego oraz tkanek łącznych otaczających segmenty
szczytowo-potyliczne. Ocenie podlega zakres ruchu oraz
opór końcowy [20]. Przydatnym testem do oceny uszkodzonych struktur jest test przedniego przesunięcia. Celem
tego testu jest ocena stabilności więzadeł górnego odcinka
kręgosłupa. Objawami, które mogą świadczyć o niestabilności więzadeł górnej części odcinka szyjnego kręgosłupa
są powiększona ruchomość lub puste uczucie końcowe,
odtworzenie objawów niestabilności np. ból głowy, zawroty
głowy, drętwienie w obrębie kończyn górnych lub wywołanie oczopląsu lub nudności. Zastosowanie również znajduje
test Spurlinga. Jest to test prowokacyjny, mający na celu podrażnienie korzeni nerwowych odcinka szyjnego, by sprawdzić, czy objawy pojawiające się u pacjenta są wynikiem
uszkodzeń korzeni nerwowych w odcinku szyjnym kręgosłupa [20]. Testem, który może również zostać użyty jako
element terapii u pacjentów po przebytym urazie odcinka
szyjnego kręgosłupa, jest test dystrakcyjny. Jeśli w trakcie
wykonywania ustąpią dolegliwości bólowe, test uznaje się
za pozytywny i może świadczyć o radikulopatii szyjnej [20].
Zaburzenie wydolności tętnic kręgowych jest częstą dysfunkcją u pacjentów po przebytym urazie biczowym, która
może być związana z występowaniem wielu różnych objawów klinicznych typu WAD. Z tego powodu ważnym ele-
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mentem oceny pacjenta jest umiejętność oceny, czy funkcjonują one prawidłowo [8, 20].
Na podstawie zebranych informacji oraz zaobserwowanych objawów klinicznych możliwe jest określenie stopnia urazu biczowego na podstawie stworzonych w tym
celu skal. Najbardziej znaną i powszechnie używaną jest
skala Quebec Task Force Classification. Została stworzona
w Kandzie w roku 1995 przez grupę nazwaną Quebec Task
Force, której celem było stworzenie skali umożliwiającej
klasyfikację poziomu uszkodzeń, ze względu na występowanie poszczególnych objawów klinicznych, ułatwiając
w ten sposób stworzenie algorytmu postępowania, w zależności od poziomu zaawansowania przebytego urazu.
Dzięki wprowadzeniu skali możliwe stało się porównywanie badań naukowców z całego świata, poprzez ustalenie jasnych zasad klasyfikacji pacjentów. Skala ta została
zmodyfikowana w roku 2015, kiedy dodano do niej m.in.
objawy natury psychologicznej. Skala ta reprezentuje holistyczne podejście do pacjentów po przebytym urazie
biczowym, pozwalając na kompleksowe dopasowanie terapii w zależności od stopnia urazu [4].
Metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu
pacjentów po urazie biczowym kręgosłupa szyjnego
Pacjenci po przebytym urazie biczowym mogą prezentować różne objawy kliniczne ze względu na stopień i rodzaj
uszkodzonych struktur oraz okres czasu, jaki od niego upłynął. W ramach kompleksowej terapii zalecane jest stosowanie różnych rodzajów terapii dobranych odpowiednio do
danej dysfunkcji i okresu usprawniania. O urazie biczowym
w fazie ostrej mówi się, gdy objawy utrzymują się do 4 tygodni po urazie. Jeśli objawy nie ustępują, uraz przechodzi
w okres podostry, który obejmuje czas między 4 a 12 tygodniem. Po tym czasie uraz przechodzi w fazę przewlekłą.
Zadaniem fizjoterapeuty jest precyzyjna diagnostyka, na
każdym etapie oraz dobór odpowiednich technik terapeutycznych z wykorzystaniem elementów różnych metod
w trakcie usprawniania [17, 21, 22, 23]. Poniżej opisane metody posiadają potwierdzoną badaniami efektywność.
Terapia punktów spustowych
U pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka
szyjnego dowiedziono występowanie zwiększonej liczby
punktów spustowych. Przeprowadzone badania obejmowały mięśnie podpotyliczne oraz mięsień czworoboczny,
mostkowo-sutkowo-obojczykowy, dźwigacz łopatki, żwacz,
nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy oraz naramienny. Wykazano, że punkty spustowe mogą być przyczyną osłabienia
mięśni, nieprawidłowego wzorca pobudzenia mięśniowego, dysbalansu mięśniowego oraz dolegliwości bólowych
zarówno w fazie ostrej, jak i przewlekłej urazu biczowego
kręgosłupa [22, 24, 25]. Celem wszystkich metod tej terapii jest dezaktywacja punktów spustowych i likwidacja
powiązanych z nimi objawów czuciowych, motorycznych
i bólowych. Objawami, które charakteryzują aktywny punkt
spustowy są: występowanie nadwrażliwego miejsca podczas palpacji nadaktywnego pasma mięśniowego oraz pojawienie się bólu w miejscu odległym na skutek stymulacji
punktu spustowego. Wyróżnia się również dodatkowe objawy, które mogą pomóc w diagnozie aktywnych punktów
spustowych: ból podczas rozciągania lub napinania mięśnia,
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objaw odbicia, obecność objawów autonomicznych lub zaburzeń motorycznych [6]. Współczesne teorie dotyczące
hamowania aktywności punktów spustowych ukierunkowane są na połączenie dwóch mechanizmów działania:
mechanicznego oraz neurofizjologicznego. Obydwa mechanizmy uzupełniają się wzajemnie, działając na różnych
poziomach tkankowych. Teorie dotyczące działania mechanicznego traktują o wyrównywaniu długości sarkomerów
mięśniowych na skutek nacisku, zmianie właściwości lepkosprężystych, czy też zmiękczeniu tkanki łącznej poprzez
efekt piezoelektryczny wywołany na skutek stymulacji
mechanicznej. Teorie dotyczące działania neurofizjologicznego mówią o uśmierzaniu bólu za pomocą reaktywnego
przekrwienia w miejscu punktu spustowego powiązanego
z odwróceniem stanu niedokrwienia w miejscu tego punktu.
Zakładają również możliwość aktywacji mechanizmu kontroli bramkowej poprzez stymulację nocyceptywną związaną z mechanicznymi metodami hamowania aktywności
punktów spustowych. Po zlokalizowaniu punktu spustowego wybór rodzaju terapii stosowanej do jego dezaktywacji
uzależniony jest od wrażliwości tkanek, dostępności mięśnia
oraz objawów prezentowanych podczas jego aktywności.
W praktyce klinicznej stosuje się kilka różnych metod hamowania ich aktywności różniących się od siebie stopniem
nacisku, występowaniem bólu w trakcie terapii, czasem wykonywania, pozycją tkanek podczas terapii oraz zastosowaniem skurczu mięśniowego.
W metodach terapii punktów spustowych wyróżnia się
techniki bezpośrednie: niedokrwienną kompresję, ucisk,
rozluźnienie punktu spustowego lub napięcie-przeciwnapięcie oraz techniki pośrednie: bierny stretching, techniki
energii mięśniowej czy też technikę spryskaj-rozciągnij.
Techniki bezpośrednie polegają na oddziaływaniu na tkankę łączną powiązaną z punktem spustowym bezpośrednio
poprzez nacisk nad tym punktem. Działanie technik pośrednich ukierunkowane jest globalnie i działa na powiązane
z nadaktywnym pasmem otaczającym tkanki. Obydwie formy terapii wzajemnie się uzupełniają poprzez działanie na
różne warstwy tkanki łącznej, sam obszar punktu spustowego, tkankę mięśniową oraz powięzi [6, 19].
Dobór technik uciskowych powinien być warunkowany
stopniem podrażnienia układu nerwowego oraz indywidualną tolerancją na ból. U pacjentów z dużą wrażliwością
na bodźce powinno stosować się techniki bezbólowe, np.
technikę napięcia-przeciwnapięcia, natomiast u pacjentów
z wysoką odpornością na bodźce bólowe można zastosować techniki o większej intensywności, np. niedokrwienny
ucisk [6, 25].
Przykładem technik pośrednich hamowania aktywności
punktów spustowych jest masaż. Wykorzystuje się podłużne lub poprzeczne rozcieranie w obrębie pasm nadmiernie
aktywnej tkanki, w której zlokalizowane są punkty spustowe. Rozcieranie wykonuje się za pomocą kciuka, łokcia,
kłykci lub w przypadku mięśni, które można chwycić, za pomocą chwytu szczypcowego [6, 18]. Do metod hamowania
aktywności punktów spustowych zaliczane są także techniki rozciągania np. stretching bierny. Polega on na biernym
rozciąganiu mięśnia, w którym zlokalizowane są punkty
spustowe przez terapeutę lub czynne rozciąganie, kiedy pacjent samodzielnie rozciąga mięsień bez udziału terapeuty.
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Do metod dezaktywacji punktów spustowych zaliczane są
także techniki energii mięśni, np. technika poizometrycznej
relaksacji. Jest to technika rozciągania mięśni polegająca na
pokonywaniu fizjologicznego odruchu obronnego mięśni
na nadmierne rozciąganie za pomocą napięcia izometrycznego ćwiczonego mięśnia wykonanego przed rozciąganiem. Poizometryczna relaksacja mięśni przyczynia się do
normalizacji napięcia spoczynkowego nadaktywnych pasm,
w których występują punkty spustowe [6, 25].
Inną metodą stosowaną w fazie ostrej opierającą się na
dezaktywacji punktów spustowych jest zastosowanie lasera wysokich energii. Proponowana procedura obejmuje
aplikację promieniowania laserowego w punktach spustowych w obrębie szyi i karku wykazujących największe
dolegliwości bólowe. Dowiedziono jej zasadność w kompleksowej terapii dolegliwości związanych z aktywnymi
punktami spustowymi [21].
Terapia manualna
Badania oceniające efektywność leczenia pacjentów po
urazie biczowym wskazują również istotną rolę terapii manualnej w kompleksowym leczeniu. W ramach terapii manualnej wyróżnia się wiele koncepcji i mnogość stosowanych
technik. Ze względu na podobieństwo w zakresie oddziaływania tych metod, do przedstawienia zasad ich oddziaływania wykorzystana zostanie koncpecja Kaltenborn-Evjenth [14,
20, 23, 26]. W metodzie zaleca się przeprowadzenie badania
według określonego, kilkuetapowego schematu, aby ograniczyć możliwość przeoczenia objawów. Pierwszym podstawowym elementem badania jest szczegółowy wywiad,
następnie ocena biomechaniczna, która została podzielona
na kilka podetapów. Pierwszym z nich jest badanie poprzez
oglądanie, podczas którego fizjoterapeuta przygląda się
sposobowi wykonywania czynności codziennych, nawykom
posturalnym oraz poddaje dokładnej ocenie stan skóry pacjenta. Kolejnym jest badanie palpacyjne, w którym ocenia
się takie struktury jak: skóra i tkanka podskórna, mięśnie, pochewki ścięgien, kaletki maziowe i stawy. Dodatkowo można zbadać palpacyjnie nerwy poprzez badanie miejsca ich
wyjścia z otworu międzykręgowego oraz miejsca, w których
przechodzą one przez przewężenia. W badaniu palpacyjnym
stawów międzykręgowych wykorzystuje się diagnostykę
funkcjonalną polegającą na palpacji struktur podczas wykonywania funkcji obarczonej deficytami lub specjalne testy
prowokujące ból. Taki rodzaj badania stawów międzykręgowych wynika z ich głębokiej lokalizacji. Kolejnym ważnym
etapem jest wykonanie specyficznych testów, których celem
jest sprawdzenie siły mięśni wskaźnikowych, odruchów, czucia, bolesności uciskowej oraz ruchomości nerwów [26].
Najważniejszym elementem badania z punktu widzenia
terapii manualnej jest badanie ruchu. Obserwacja i palpacja testowanego ruchu oraz odczucia zgłaszane przez
pacjenta. Badanie ruchu pozwala na ocenę występowania
hipo- bądź hipermobilności. Według koncepcji Kaltenborn
-Evjenth rozpoczyna się badanie od ruchów czynnych, co
pozwala ocenić sprawność (mobilność) stawów oraz tkanek
miękkich. W przypadku pacjentów z dużymi dolegliwościami bólowymi można zaobserwować ruchy wymijające
w celu ucieczki od bólu lub tzw. łuk bolesny.
Kolejnym elementem badania ruchu jest ocena ruchów
biernych. Rozpoczyna się od testowania ruchów rotacyj-
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nych, na które składają się: ruchy proste oraz ruchy złożone
(funkcjonalne). Terapeuta podczas badania zwraca uwagę
na zakres ruchomości, jakość ruchu, opór końcowy oraz
zachowanie mięśni podczas badania. Za pomocą oceny
oporu końcowego można przetestować sprawność aparatu
więzadłowego oraz stabilność stawu. Określenie, w jakim
kierunku dochodzi do obronnego napięcia mięśni, a który
z kierunków powoduje ich rozluźnienie, jest przydatne przy
określaniu kierunku leczenia.
Kolejnym elementem badania ruchów biernych jest ocena ruchów liniowych, na które składa się trakcja, kompresja
oraz liniowy ślizg. Segmentalne ruchy liniowe w ramach metody Kaltenborn-Evjenth zostały określone jako gra stawowa i ukazują stosunki przestrzenne między dwoma kręgami.
Badanie segmentalnego ślizgu liniowego wykonuje się za
pomocą małych oscylacji równolegle do płaszczyzny krążka
międzykręgowego określanej mianem płaszczyzny leczniczej. Kierunek, w którym dochodzi do ograniczenia ruchu
ślizgowego, jest jednocześnie kierunkiem leczenia [26]. Kolejnym krokiem jest badanie całościowe ruchów liniowych
poprzez wykonanie trakcji lub kompresji dla większej ilości
segmentów lub całego odcinka. W przypadku zmniejszenia
dolegliwości w czasie wykonywania trakcji można włączyć
ten element jako rodzaj leczenia, natomiast, jeśli w czasie
wykonywania kompresji dojdzie do powstania dolegliwości
bólowych, to podczas wykonywania technik diagnostycznych i terapeutycznych należy unikać tych ruchów.
Testy lokalizujące objawy bólowe to kolejne istotne etapy
badania. Są to celowane ruchy czynne oraz bierne mające
na celu nasilenie lub zniesienie dotychczasowych objawów.
W celu określenia dokładnej diagnozy biomechanicznej stosuje się specyficzne testy określające dokładnie lokalizację
dysfunkcji. Można do nich zaliczyć testy sprawdzające długość mięśni, sprawdzając maksymalną podatność na rozciąganie. W celu rozróżnienia czy dysfunkcja jest wynikiem
skrócenia mięśnia, czy też ograniczenia w stawie ocenie
poddawany jest opór końcowy.
Ostatnim elementem badania ruchu są testy oporowe.
Celem tych testów jest sprawdzenie siły mięśni oraz ich
prawidłowego unerwienia i ukrwienia. W przypadku, gdy
uszkodzenie stawu zostało wykluczone, występowanie dolegliwości bólowych w trakcie testu oporowego świadczy
o uszkodzeniu w obrębie mięśni. W trakcie terapii aktualizuje się diagnozę biomechaniczną, wykorzystując testy kontrolne w trakcie i po każdej terapii,uwzględniając objawy
zgłaszane przez pacjenta [26].
W metodzie Kaltenborn-Evjenth wyróżnia się różne stopnie mobilizacji trakcyjnej i ślizgowej, ćwiczenia oraz środki
pomocnicze dopasowane do zwalczania konkretnych problemów biomechanicznych oraz dolegliwości. W przypadku
hipomobilności pochodzenia stawowego stosuje się mobilizacje trakcyjne oraz ślizgowe. Techniki trakcji lub ślizgu,
zależnie od stopnia ograniczenia ruchomości, stosuje się
w kierunkach nieograniczonych i w kierunkach o ograniczonej mobilności. W przypadku gdy ograniczenie wynika
ze skrócenia tkanek miękkich stosuje się różne formy masażu, w tym masaż funkcyjny, techniki relaksacji mięśni oraz
techniki rozciągające. W celu zmniejszenia ewentualnych
dolegliwości bólowych koncepcja Kaltenborn-Evjenth przewiduje wykorzystanie pulsacyjnej trakcji w aktualnej pozycji
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spoczynkowej. W ramach środków zmniejszających ruchomość stawów hipermobilnych stosuje się specjalny trening
mięśni odpowiedzialnych za stabilizację konkretnego segmentu. Trening składa się z kontrolowanego napinania pojedynczych mięśni, w szczególności mięśni wielodzielnych,
a dodatkowo stosuje się ćwiczenia koordynacyjne oraz
wzmacniające w różnych pozycjach wyjściowych. Leczenie
hipermobilności jest procesem długotrwałym i wymagającym regularnego wykonywania ćwiczeń stabilizujących
w domu. Dodatkowo pacjent powinien otrzymać instrukcje
dotyczące unikania niekorzystnych ruchów w życiu codziennym w ramach reedukacji posturalnej.
Włączenie terapii manualnej do kompleksowej terapii usprawniania pacjentów po urazie biczowym odcinka
szyjnego może przyczynić się do ograniczenia objawów
typu WAD oraz pomóc w identyfikacji i leczeniu dysfunkcji pochodzenia stawowego i mięśniowego powstałych na
skutek przebytego urazu [26].
Poza technikami mobilizacji w kompleksowej terapii pacjentów po urazie biczowym w fazie przewlekłej zastosowanie mogą również znaleźć techniki manipulacji połączone z terapią tkanek miękkich, których skuteczność została
potwierdzona badaniami. Badania przeprowadzone przez
Fernadeza de la Penas i wsp. udowodniły, że stosowanie
technik manipulacji wraz z terapią tkanek miękkich przyczyniają się do lepszych efektów usprawniania, niż w przypadku klasycznego podejścia opartego o fizykoterapię
i ćwiczenia w domu. W ramach badań zostały zastosowane
manipulacje o dużej prędkości i małej amplitudzie w celu
zwiększenia ruchomości hipomobilnych stawów. Zostały
wdrożone na kilku poziomach na podstawie analizy biomechanicznej wskazującej relacje między ograniczeniem
ruchomości tych odcinków, a objawami typu WAD. Manipulacje w przypadku wykrycia deficytów ruchomości charakterystycznych dla danego odcinka zostały zastosowane
dla górnego odcinka szyjnego kręgosłupa, przejścia odcinka szyjnego w piersiowy, odcinka piersiowego oraz miednicy. Dodatkowo leczenie zostało uzupełnione poprzez
terapię tkanek miękkich złożoną z terapii punktów spustowych oraz stretchingu w obrębie mięśnia MOS, czworobocznego oraz mięśni podpotylicznych i pochyłych [25].
Nowatorskim podejściem prowadzenia terapii manualnej opartej o mobilizacje wykazał się zespół naukowców
z Izraela, który w swoich badaniach zaprezentował maszynę służącą do aplikowania trójpłaszczyznowych mobilizacji odcinka szyjnego. Według badaczy zastosowanie
maszyny w celu prowadzenia mobilizacji może przyczynić
się do poprawy wiarygodności i rzetelności badań mających na celu ocenę efektywności terapii manualnej poprzez gwarancję powtarzalności prowadzonego leczenia.
Dodatkowo wskazują na fakt, iż może to pomóc wyeliminować czynnik zmęczenia terapeuty przy prowadzeniu
dłuższych sesji. Jest to związane z dużym ciężarem głowy
wynoszącym około 7% masy całego ciała. Badania zostały przeprowadzone na pacjentach z chronicznym bólem
szyi, wśród których byli również pacjenci z przewlekłymi
dolegliwościami związanymi z urazem biczowym odcinka szyjnego kręgosłupa. Leczenie było prowadzone pod
nadzorem wykwalifikowanego terapeuty manualnego,
który zajmował się zarówno diagnostyką pacjentów, jak
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i dopasowywaniem amplitudy, prędkości oraz kierunku
mobilizacji. Badania pokazały, że taka metoda prowadzenia terapii manualnej może być bezpiecznym i skutecznym
sposobem na zwiększenie rzetelności i powtarzalności badań, mających na celu ocenę skuteczności techniki mobilizacji w leczeniu pacjentów z dolegliwościami w obrębie
odcinka szyjnego [27].
Kinezyterapia
Wiele badań prowadzonych w celu oceny efektywności
leczenia zawierającego elementy metod fizjoterapeutycznych sugeruje, że jednym z istotnych elementów kompleksowej terapii usprawniania pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka szyjnego jest zindywidualizowany,
dopasowany odpowiednio do fazy usprawniania program ćwiczeń. Powinien on zapewniać odbudowę zakresu ruchomości, koordynacji oraz kontroli motorycznej, siły
i wytrzymałości mięśni, czyli funkcji utraconych na skutek
urazu [1, 24, 28, 29].
Jedną z metod fizjoterapeutycznych nastawionych na
reedukację ruchową i kontrolę motoryczną jest koncepcja PNF. Prioreceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie
(PNF) to metoda promująca podejście holistyczne do pacjenta. W ramach metody PNF wyróżniamy główne zasady oraz techniki prowadzenia ćwiczeń, które dobierane są
w zależności od określonego celu terapeutycznego wyznaczonego na podstawie diagnostyki. Zasady te znajdują
również zastosowanie w prowadzeniu ćwiczeń usprawniających pacjentów po przebytym urazie biczowym odcinka
szyjnego [19, 30]. Analizując stan pacjenta, ustala się, które
ze struktur anatomicznych uległy uszkodzeniu oraz ocenia
się, jak całościowo wpłynęło to na zdolności motoryczne
i funkcjonalne pacjenta. Według zasady pozytywnego
podejścia, stosowanej w ramach metody PNF, na początku ustala się, które czynności funkcjonalne i motoryczne
zostały zachowane, a dopiero w drugiej kolejności określa
się deficyty pacjenta. Głównym elementem diagnostyki
jest określenie wpływu dysfunkcji na czynności dnia codziennego. Na podstawie określonych deficytów wraz
z pacjentem zostają wyznaczone cele terapeutyczne, które
są modyfikowane na bieżąco w trakcie terapii w zależności
od czynników środowiskowych oraz indywidualnych cech
pacjenta.
Pierwszą zasadą stosowaną przy prowadzeniu ćwiczeń
jest dobór oporu optymalnego na podstawie stanu pacjenta oraz celu, w jakim został użyty. Opór stosowany jest
do torowania zdolności mięśnia do skurczu, zwiększenia
kontroli motorycznej, siły mięśniowej oraz używany jest w
technikach rozluźniających na skutek działania hamowania
zwrotnego.
Kolejnym z założeń jest promieniowanie i wzmocnienie, które zakłada rozprzestrzenianie się odpowiedzi na
stymulację w obrębie mięśni synergistycznych i wzorców
ruchowych na skutek prawidłowego wykorzystania oporu.
Udowodniono, że po przebytym urazie biczowym, u pacjentów dochodzi do dysfunkcji motorycznych w obrębie
mięśni głębokich szyi. Efektem tych dysfunkcji są objawy
takie jak sztywność karku, ograniczenia zakresu ruchomości, zaburzenia równowagi, czy też dolegliwości bólowe.
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bytym urazie biczowym może służyć poprawie odbudowy
kontroli motorycznej i siły mięśni objętych dysfunkcją bez
potrzeby bezpośredniego angażowania uszkodzonych
grup mięśniowych [16, 19, 31, 32].
U podstaw koncepcji PNF leży prawidłowa kolejność
ruchów w ćwiczonym wzorcu, co również znajduje zastosowanie w redukcji zaburzeń koordynacji oraz nieprawidłowego wzorca pobudzenia mięśniowego u pacjentów.
W metodzie PNF wykorzystuje się również stymulację dotykową pacjenta podczas wykonywanych ćwiczeń, a także
stymulację wzrokową w celu poprawy jakości i lepszej kontroli wykonywanych ćwiczeń. Zastosowanie tych dodatkowych elementów w terapii może przyczynić się do zlikwidowania lub redukcji dysfunkcji, skutkując złagodzeniem
objawów klinicznych [11, 16, 19, 30].
Elementami wykorzystywanymi w terapii PNF jest także
trakcja i aproksymacja. Trakcja jest to wydłużenie tułowia
lub kończyny wykonywane przez terapeutę podczas wykonywania konkretnego ćwiczenia. Stosowana jest w celu
torowania ruchów o charakterze pociągania lub ruchów
antygrawitacyjnych, wspomagania wydłużenia tkanki mięśniowej, oporowania określonych składowych ruchu oraz
w celu ograniczenia dolegliwości bólowych w obrębie stawów. Aproksymacja jest formą kompresji wywieranej na
ćwiczone stawy. Wykorzystuje się ją w celu torowania reakcji
nastawczych, stabilizacji, pobudzenia działania mięśni antygrawitacyjnych oraz oporowania składowych wykonywanego ruchu. Aproksymacja znajduje również zastosowanie
w terapii pacjentów z bolesnymi lub niestabilnymi połączeniami stawowymi, w takich przypadkach powinna być jednak aplikowana stopniowo i delikatnie [19, 30].
W koncepcji PNF wyróżnia się kilka specyficznych technik,
które mają ściśle określone cele terapeutyczne pokrywające
się z celami usprawniania pacjentów po przebytym urazie
biczowym. Pierwszą z nich jest rytmiczne zapoczątkowanie
ruchu. Technika ta polega na wykonaniu rytmicznego ruchu
ćwiczonego odcinka, który rozpoczyna się ruchem biernym,
stopniowo przechodzącym w czynny ruch oporowany. Celem takiego prowadzenia ćwiczenia jest poprawa koordynacji i czucia ruchu oraz normalizacja napięcia mięśniowego.
Kolejna z technik to kombinacja skurczów izotonicznych,
która polega na kombinacji skurczów koncentrycznych,
ekscentrycznych i stabilizujących jednej z grup mięśniowych bez jej rozluźniania. Celem tej techniki jest zwiększanie czynnego zakresu ruchomości oraz koordynacji, kontroli
i siły mięśniowej. Wyróżnia się również technikę stabilizacji
zwrotnej, gdzie wykorzystywane są naprzemienne skurcze
izotoniczne pod różnymi kierunkami, oporowanymi tak, by
dopuścić do wykonania minimalnych ruchów w stawie. Celem jest zwiększenie stabilizacji i równowagi oraz poprawa
siły mięśniowej. Kolejną wartą przedstawienia jest technika
rytmicznej stabilizacji, czyli prowokowanie skurczów izometrycznych wbrew oporowi, bez intencji ruchu. Technika ta
wykorzystywana jest w celu poprawy czynnego i biernego
zakresu ruchu, zwiększenia siły oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych. Następne techniki to techniki typu napięcie-rozluźnienie, w których traktuje się mięśnie nadmiernie
napięte jako antagonistyczne, natomiast mięśnie przeciwne uznawane są za agonistów. Techniki te używane są do
zwiększenia biernego zakresu ruchomości. Można także za-
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stosować terapię pośrednią, gdy napięcie mięśni nadaktywnych jest zbyt bolesne lub mięśnie te są zbyt słabe. Polega
ona na napięciu agonistów, a nie grupy mięśni nadmiernie
napiętych. Technika ta może znaleźć zastosowanie u pacjentów z dużymi dolegliwościami bólowymi. Wyróżnia się także techniki typu trzymanie-rozluźnienie, w których można
zastosować, podobnie jak w poprzedniej technice, podejście pośrednie lub bezpośrednie. Celem obydwu technik
jest zwiększenie zakresu ruchomości oraz ograniczenie dolegliwości bólowych związanych z nadaktywnym pasmem
mięśniowym [19, 30]. Ćwiczenia nastawione na odbudowę
kontroli mięśniowej mają potwierdzoną efektywność przy
zwalczaniu dolegliwości związanych z urazem biczowym
odcinka szyjnego.
Metodą fizjoterapeutyczną, która wykorzystuje ćwiczenia do odbudowy kontroli motorycznej jest metoda Kinetic
Control. Metoda zakłada, że kluczem do usprawniania pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu jest ocena kontroli
motorycznej i wzorców wykonywania ruchów funkcjonalnych w celu wykrycia niekontrolowanych ruchów, a następnie przywrócenia kontroli w danym segmencie przy
pomocy różnych strategii reedukacji kontroli ruchowej.
Każdy ruch funkcjonalny może być wykonany za pomocą
różnych wzorców ruchu poprzez rekrutację mięśni w różnych sekwencjach. Optymalny wzorzec ruchowy to taki,
w którym możliwe jest najefektywniejsze wykonanie ruchu, przy utrzymaniu odpowiedniej stabilizacji posturalnej.
Na jakość i sposób wykonania danego ruchu składa się poprawne działanie i interakcja elementów układu kostnego,
nerwowego, tkanek łącznych i powięzi wraz z wpływem,
jaki mają na nią koordynacja układu nerwowego i czynniki psychologiczne. Podstawowym elementem diagnostyki dla tej metody są testy oparte na ocenie umiejętności
dysocjacji ruchu w poszczególnych odcinkach polegającej na utrzymaniu kontroli i stabilizacji w jednym stawie
podczas wykonywania czynnego ruchu w innym stawie.
Za pomocą tych testów można wykryć segment dotknięty deficytem oraz kierunek, w którym dochodzi do utraty
kontroli. W trakcie badania pacjenta wykorzystuje się także
obserwację ruchów funkcjonalnych w celu określenia deficytów funkcji i składających się na nie elementów takich
jak utrata zakresu ruchomości bądź kontroli ruchu w poszczególnych segmentach. Dodatkowo zwraca się uwagę na kompensacyjne strategie wykonania testowanego
ruchu oraz objawy, które pacjent zgłasza podczas jego
wykonywania. Ważnym elementem diagnostyki jest powiązanie dysfunkcji zaobserwowanych podczas badania z
objawami zgłaszanymi przez pacjenta podczas wywiadu.
Jednym z mechanizmów powstawania niekontrolowanych
ruchów może być uraz, który prowadzi do uszkodzenia
bądź osłabienia mięśni, doprowadzając do utraty kontroli
konkretnego ruchu. Dzięki ustaleniu rodzaju mechanizmu
i kierunku utraty kontroli oraz przyczyn dysfunkcji możliwe
jest dobranie odpowiedniej strategii terapeutycznej.
Podstawowym elementem terapii usprawniania metody Kinetic Control jest indywidualny program ćwiczeń,
dobieranych w celu osiągnięcia określonego założenia terapeutycznego wyznaczonego na podstawie deficytów
pacjenta. Cele terapeutyczne dobierane są tak, by w pierwszej kolejności zlikwidować przyczyny zaburzeń funkcjo-
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nalnych, wpływających na życie codzienne pacjenta [28,
33]. W ramach metody wyróżnia się kilka głównych celów
terapeutycznych. Ćwiczenia mogą być użyte do utrzymania rozciągliwości i mobilności struktur odpowiedzialnych
za dany ruch lub likwidacji istniejących ograniczeń w danym ruchu, szczególnie w połączeniu z terapią manualną
i terapią powięziową, które stosowane są w celu redukcji
ograniczeń tkankowych. Kolejnym celem ćwiczeń jest
ograniczenie objawów i dolegliwości bólowych związanych z utratą kontroli dla danego ruchu poprzez zabezpieczenie lub odciążenie struktur, których przeciążenie jest
powiązane z powstawaniem zgłaszanych objawów. Celem
jest również odbudowa kontroli ruchu translatorycznego
w stawie poprzez ćwiczenia mięśni, które odpowiadają
za kontrolę lokalnych ruchów. W przypadku niekontrolowanych ruchów, wykraczających poza zakres ruchomości
lub zachodzących w niewłaściwym kierunku celem jest
odbudowa kontroli motorycznej mięśni odpowiedzialnych
za ruchy globalne. W metodzie Kinetic Control ważna jest
również odbudowa siły i wytrzymałości mięśni, które z powodu braku dostatecznej sprawności wpływają na zaburzenie kontroli i wzorców ruchu [33].
Ważnym elementem podczas prowadzenia ćwiczeń
według przedstawionych wyżej metod fizjoterapeutycznych powinna być odpowiednia edukacja pacjenta. Badania, których celem było porównanie efektywności samych
ćwiczeń prowadzonych pod kontrolą fizjoterapeuty oraz
sesji ćwiczeniowych połączonych z edukacją pacjenta,
wskazały, że bardziej efektywnym modelem usprawniania
jest połączenie ćwiczeń i edukacji. Edukacja pacjenta powinna dotyczyć neurofizjologicznych procesów odpowiedzialnych za powstawanie bólu przewlekłego, reedukacji
posturalnej, nauki technik relaksacji oraz wpływu bólu
przewlekłego na zachowanie człowieka. Dodatkowo wykazano, że wyznaczanie jasnych celów terapeutycznych
dla danego okresu usprawniania pomaga w szybszym dojściu do pełnej sprawności [24].
Zastosowanie zasad i technik koncepcji PNF oraz Kinetic
Control w trakcie prowadzenia ćwiczeń połączonych z edukacją pacjenta pozwala na włączenie do kompleksowego
programu ćwiczeń dodatkowych celów terapeutycznych,
co daje możliwość prowadzenia efektywniejszej terapii w leczeniu skutków urazu biczowego kręgosłupa [19, 24, 33, 34].
Kinesiotaping
Kinesiotaping jest metodą fizjoterapeutyczną, która polega na aplikacji specjalnych elastycznych taśm na skórę
pacjenta. Ze względu na swoje uniwersalne zastosowanie
metoda ta znalazła również zastosowanie w kompleksowej terapii usprawniania pacjentów po przebytym urazie
odcinka szyjnego, zarówno w fazie ostrej, jak i przewlekłej. Aplikacje mogą być stosowane zarówno jako element
wspomagający i utrwalający efekty innych działań, jak
i samodzielna metoda ukierunkowana na zwalczanie konkretnej dysfunkcji czy dolegliwości [31, 35, 36, 37]. Z fizjologicznego punktu widzenia działanie kinesiotapingu opiera
się na kilku mechanizmach działania, które mają wpływ na
różne układy i narządy człowieka w zależności od rodzaju
aplikacji. Kinesiotaping działa bezpośrednio na skórę poprzez tworzenie na skórze charakterystycznych pofałdowań związanych z aplikacją taśmy. Powoduje to unoszenie
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się partii skóry, w wyniku czego dochodzi do zmniejszenia
ucisku wywieranego na nocyceptory, co z kolei powoduje
zmniejszenie wydzielania neuroprzekaźników bólowych
i redukcję dolegliwości bólowych. Poprzez unoszenie
partii skóry dochodzi również do zwiększenia się przestrzeni międzykomórkowej, czego efektem jest poprawa
cyrkulacji krwi i limfy. Wynikiem tego jest lepsza perfuzja
krwi przez uszkodzone tkanki, dzięki czemu do tkanek
dostarczane jest więcej tlenu i substancji odżywczych,
co stymuluje je do szybszej i efektywniejszej regeneracji
[35, 36, 37]. Kinesiotaping oddziałuje również pośrednio
na układ mięśniowy poprzez działanie na skórę i powięzi.
W zależności od rodzaju aplikacji może działać hamująco
lub wspomagająco na napięcie mięśniowe, przyczyniając
się do normalizacji napięcia mięśniowego w obszarach
dotkniętych dysfunkcją. Może być również stosowany
w celu przywrócenia prawidłowego zakresu ruchomości
na drodze wspomagania funkcji aparatu torebkowo-więzadłowego oraz poprawy stabilności uszkodzonych struktur okołostawowych poprzez zastosowanie aplikacji powięziowych oraz korekcyjnych [35, 36, 37, 38].
Istnieją aplikacje typowo przeciwbólowe, np. o kształcie
gwiazdy. Ten rodzaj należy do technik korekcji przestrzennej, których celem jest zwiększenie przestrzeni pomiędzy
tkankami w celu zminimalizowania ucisku na receptory bólowe. Aplikacja o tym samym kształcie, lecz wykonana przy
pomocy krótszych taśm znajduje także zastosowanie jako
metoda mająca na celu ograniczenie aktywności punktów
spustowych [35, 37]. W przypadku uszkodzenia w czasie
urazu mięśnia MOS można zastosować aplikację hamującą, która ograniczy dolegliwości bólowe oraz zastymuluje
mięsień do szybszej regeneracji [35,37].

Podsumowanie
Celem pracy było wskazanie miejsca metod specjalnych
fizjoterapii w kompleksowej terapii pacjentów po przebytym urazie biczowym kręgosłupa w odniesieniu do aktualnej wiedzy. Usprawnianie jest złożonym zagadnieniem ze
względu na unikalny charakter mechanizmu każdego urazu,
prowadzącego do powstania różnego rodzaju dysfunkcji
i towarzyszących im objawów klinicznych typu WAD. Dokładne poznanie budowy oraz funkcji struktur anatomicznych wchodzących w skład odcinka szyjnego kręgosłupa
pozwala zrozumieć powiązania, jakie zachodzą między
występującymi objawami, a rodzajem i lokalizacją uszkodzonych struktur na skutek urazu biczowego. Analiza tych
powiązań daje podstawy do wyznaczenia celów usprawniania oraz doboru odpowiednich metod potrzebnych do
ich realizacji. Przedstawione dowody naukowe sugerują, że
w ramach kompleksowej terapii zastosowanie znajdują różne elementy metod fizjoterapeutycznych, których wspólnym celem jest leczenie dysfunkcji. Dolegliwości bólowe,
zaburzenia ruchomości stawów odcinka szyjnego kręgoreklama
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Rys. 2. Aplikacja na mięśnie odpowiedzialne
za wyprost szyi [36]

W ramach badań krótkotrwałych efektów działania kinesiotapingu w fazie ostrej urazu biczowego kręgosłupa szyjnego została również przedstawiona aplikacja na mięśnie
odpowiedzialne za wyprost szyi przedstawiona na rys. 2
oznaczona literą A. W badaniu zastosowano również aplikację placebo złożoną z niewyciętych taśm oraz nałożoną
bez odpowiedniego napięcia, która na rysunku oznaczona
jest literą B. Pierwszą warstwą prawidłowej aplikacji jest
niebieska taśma, której początek został naklejony w okolicach kręgów Th1-Th2. Każdy z ogonów tej taśmy w kształcie Y został naklejony w pozycji zgięcia bocznego oraz
rotacji w kierunku przeciwnym do naklejanej części taśmy
z napięciem około 15–25%. Druga taśma w kolorze czarnym wycięta w sposób widoczny na rysunku została naklejona prostopadle w okolicy kręgów C3-C6. Aplikacja
została naklejona w pozycji zgięcia szyi i głowy przód
w celu zwiększenia napięcia struktur znajdujących się w jej
obrębie. Wykazano, że poprawa zakresu ruchomości oraz
zmniejszenie dolegliwości bólowych były bardziej znaczące w grupie pacjentów z prawidłową aplikacją, zarówno
bezpośrednio po naklejeniu taśm, jak również po 24 godzinach. [36]
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słupa, czy niewłaściwie wykonywane i kontrolowane ruchy
mogą być konsekwencją urazu. Dlatego też zastosowanie
różnych strategii terapeutycznych z wykorzystaniem metod
fizjoterapeutycznych daje wiele możliwości pracy z pacjentem. Różnorodność deficytów pourazowych nakazuje rzetelny dobór i odpowiednie dopasowanie środków terapeutycznych do konkretnego przypadku. Wszystkie opisane
metody posiadają udokumentowaną skuteczność i mogą
znaleźć zastosowanie w procesie terapeutycznym. Techniki
lecznicze dostępne w ramach tych metod, ze względu na
swoje ukierunkowane działanie, pozwalają na prowadzenie
efektywnej terapii mającej na celu zwalczanie dolegliwości
związanych z urazem biczowym.
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manualne i mobilizacja. Toruń: Wydawnictwo Rolewski; 1998.
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MyWam – producent wyrobów
medycznych dla dzieci
z niepełnosprawnością

O

d początku 13-letniej działalności Firmy kierowaliśmy wszystkie nasze działania na drugiego
człowieka. Uczyliśmy się wsłuchiwać w potrzeby
naszych pacjentów i niezwłocznie odpowiadaliśmy na nie. Budując wieloletnie relacje oparte na szacunku
i zaufaniu przekonaliśmy się, że korzyści z nich płynące są
nieocenione. W ten całkowicie naturalny sposób narodziła
się główna MISJA naszej działalności, którą jest dążenie do
poprawy komfortu życia zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów.
Mając świadomość specyfiki potrzeb wynikających
z poszczególnych schorzeń, stworzyliśmy uniwersalne
rozwiązania zarówno dla dzieci cierpiących na przypadłości neurologiczne, takie jak mózgowe porażenie dziecięce
czy przepuklina oponowo – rdzeniowa, jak i mięśniowe,
na przykład osłabienie mięśni posturalnych, dystrofie czy
znaczne uszkodzenia kończyn dolnych. Równolegle opracowaliśmy ułatwienia dla opiekuna, dzięki którym użytkowanie wózków stało się łatwe i wygodne. Wynikiem naszych prac stała się kolekcja pięciu wózków inwalidzkich
specjalnych, dedykowanych dla dzieci, których waga nie
przekracza 80kg.
Wózki specjalne stanowią podstawę codziennego funkcjonowania zarówno dla samego użytkownika, jak i opiekunów. Oprócz oczywistej funkcji, jaką jest umożliwienie
bezpiecznego transportu dziecka, wózki inwalidzkie specjalne stanowią istotny element w procesie pionizacji, która ma zbawienny wpływ na całościowe funkcjonowanie
organizmu każdego człowieka. Dodatkową korzyścią, płynącą z codziennego użytkowania wózków specjalnych jest
możliwość uczestniczenia dziecka z niepełnosprawnością
w codziennym życiu. Ułatwiają one aktywną integrację
społeczną, poznawanie świata, zabawę oraz naukę.
Wszystkie modele wózków specjalnych naszej produkcji posiadają szereg zabezpieczeń, takich jak pasy pięciopunktowe, klin czy barierka, a także indywidualne systemy
stabilizujące, na które składają się różnego typu wkładki
oraz/lub zestawy pelot z wielowymiarową regulacją. Pozwala to na bezpieczne usadowienie dziecka w wózku
z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb podyktowanych konkretnym schorzeniem.
Ważną cechą wózków inwalidzkich specjalnych naszej
produkcji jest szeroki zakres regulacji. Umożliwiają one dostosowanie wózka do potrzeb dziecka zarówno pod kątem
jego parametrów, jak i optymalnej pozycji podczas podróżowania, co ma znaczący wpływ na komfort użytkownika.
Dla każdego z wózków przygotowaliśmy również szereg
akcesoriów dodatkowych, takich jak parasolka przeciwsłoneczna, folia przeciwdeszczowa, śpiwór i rękawice zimowe,
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które ułatwią podróżowanie w mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych, a także torba czy kosz na zakupy,
do których można zapakować niezbędne podczas spaceru
przedmioty.
Jako producent wyrobów medycznych klasy I spełniamy wszelkie wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrobów medycznych. Wszystkie nasze wózki
posiadają Certyfikat Zgodności, który jest regularnie aktualizowany na podstawie okresowych badań produktu.
Dodatkowo jesteśmy zobligowani do wydania Deklaracji
Zgodności WE, która jest potwierdzeniem przeprowadzenia wszystkich wymaganych badań oraz dostosowania
produktu względem ram legislacyjnych.
Nasza Firma posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 13485, co oznacza, że nasze wyroby poddawane są m.in. regularnej kontroli jakości oraz
analizie ryzyka opartej na wyznaczonych standardach.
Realizując wyznaczone przez nas cele, nabieramy wiedzy
i doświadczenia, a to pozwala nam na stopniowe poszerzanie naszej oferty. Przyświecająca nam MISJA mobilizuje nas
do poszukiwania potrzeb i zaspokajania ich w formie uniwersalnych i łatwo dostępnych rozwiązań, wspierających
indywidualne potrzeby dzieci z niepełnosprawnością.
Producent:
MyWam 			
Kupiec Bartold Angres sp.j.
41-516 Chorzów			
ul Szczecińska 10		
tel. +48 531 818 289		
mywam@mywam.pl
www.mywam.eu

Sprzedaż na terenie Polski:
MyWam Polska Sp. z o.o.
tel. 48 534 899 377
biuro@mywam.pl
www.mywam.pl
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Aktywna rehabilitacja formą wsparcia
w procesie aktywizacji społecznej
osób niepełnosprawnych ruchowo
Katarzyna Maria Król
Pojawienie się dysfunkcji wpływa w określony sposób na funkcjonowanie człowieka, jego środowisko,
relacje z innymi. Osoba z niepełnosprawnością ruchową potrzebuje umiejętności, które pozwolą jej odzyskać
samodzielność, poczucie własnej wartości.

D

ziałanie wielu instytucji nakierowane jest na wyrównywanie szans, przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej i zawodowej. Mimo wielotorowych
działań, nadal zauważa się wykluczenie społeczne
osób z różnorodnymi dysfunkcjami. Jedną z ciekawszych
inicjatyw, wychodzącą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo, zwłaszcza po urazie rdzenia kręgowego, jest idea rehabilitacji środowiskowej, mająca swój rodowód w USA, a rozwinięta w Szwecji
jako ruch Aktywnej Rehabilitacji. W Polsce propagowaniem
i realizacją aktywnej rehabilitacji zajmuje się organizacja
pozarządowa – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR), która powstała z inicjatywy „wózkowiczów dla wózkowiczów”.
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań efektów działań Aktywnej Rehabilitacji, wspierających
proces aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
ruchowo, a mających na celu aktywne włączanie tych osób
w nurt życia społecznego, zwiększanie ich niezależności
życiowej. Szczególny nacisk został położony na rolę wzorca
osobowego w Aktywnej Rehabilitacji.
Osoby niepełnosprawne ruchowo, zwłaszcza te po urazach rdzenia kręgowego, nagle znajdują się w sytuacji diametralnie różniącej się od rzeczywistości, w której dotychczas
funkcjonowały. Nie tylko one, ale też ich rodziny, przyjaciele,
znajomi, doświadczają traumy, bezradności, dominującego
poczucia bezsilności, braku perspektyw. Wieloetapowe leczenie medyczne ratuje życie osobom po urazie rdzenia kręgowego. Jednak sprawność fizyczna pozostaje w mniejszym
lub większym stopniu ograniczona. Mimo że rehabilitacja
medyczna jest wdrażana praktycznie od pierwszej doby po
zabiegu ratującym życie, to niestety w większości przypadków wrodzona lub nabyta niepełnosprawność ruchowa
wymusza konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim. Ten fakt zmienia codzienne funkcjonowanie, ogranicza
samodzielność, uzależnia od pomocy i wsparcia rodziny,
a także innych osób oraz instytucji. Osoby niepełnosprawne
po zakończeniu postępowania medycznego i rehabilitacji
w warunkach szpitalnych zostają wypisane do swoich domów
i często pozostawione bez pomocy. Można by nawet powiedzieć, że pozostają „uwięzione” w swoich domach – odgro-
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dzone barierami architektonicznymi są izolowane społecznie.
„Bycie niepełnosprawnym oznacza nieustanną konfrontację
z problemami w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie,
w pracy, w urzędzie, na ulicy. Bycie niepełnosprawnym to
częste zmaganie się z życiem w izolacji i na marginesie społeczeństwa. To napotykanie barier” [18].
Niepełnosprawność jest pojęciem wieloznacznym i wielopłaszczyznowym. Zakres pojęcia „niepełnosprawność”
zależy od przyjętych kryteriów. Według J. Kirenko wspólną
cechą jest „eksponowanie konsekwencji wrodzonych lub
nabytych deficytów zdrowotnych” [12]. Zaś A. Hulek uważa,
że osobą niepełnosprawną jest taka „osoba, która na skutek
ograniczeń pod względem fizycznym (motorycznym, sensorycznym), somatycznym lub psychicznym ma znaczne
trudności w wywiązywaniu się z zadań, jakie stawia przed
nią życie codzienne, szkoła, praca zawodowa i czas wolny”
[7]. Przedstawione w niniejszym artykule wybrane działania
wspierające aktywizację społeczną w zakresie programu
Aktywnej Rehabilitacji, realizowane w Polsce głównie przez
Fundację Aktywnej Rehabilitacji, obejmują swoim zasięgiem osoby niepełnosprawne ruchowo, przede wszystkim
poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przedmiotem dalszych rozważań jest więc niepełnosprawność ruchowa, czyli
stan człowieka znajdującego się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała. Zaburzenia czynności ruchowej
są bardzo zróżnicowane ze względu na rodzaj, zakres uszko2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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członka danej grupy społecznej, wyznaczony przez zespół
norm i wyobrażeń związanych z pełnieniem określonych ról
społecznych. Samodzielni, uspołecznieni, zaktywizowani
i aktywni „wózkowicze”, pracując jako instruktorzy, stanowią
przykład, wzór, jak może funkcjonować osoba po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, jak prowadzić normalne życie mimo
urazu. Właśnie to oparcie na koncepcji wzorca osobowego
oraz kierowanego wsparcia aktywizującego społecznie osoby niepełnosprawne ruchowo jest podstawą działań ruchu
Aktywnej Rehabilitacji.
Maria Grzegorzewska pisała, że nie ma niepełnosprawnego, a jest człowiek. On ma tylko trudności w poruszaniu
się, w wypowiedzeniu swoich myśli. Należy więc go wspierać, aby „wychowywać każdego do takiej pełni życia, jaką
on może osiągnąć, a więc jak najgłębiej uspołeczniać” [5].
Jej słowa są nadal aktualne. Niepełnosprawność społeczna
wynika bowiem z interakcji osoby niepełnosprawnej ze społeczeństwem. Osobą stygmatyzowaną, marginalizowaną,
wykluczoną staje się, napotykając niezrozumienie, bariery
stawiane przez tzw. zdrowe społeczeństwo.
Od wykluczenia poprzez wsparcie procesu
aktywizacji do aktywności
W wyniku urazu ulega zmianie cała sytuacja życiowa jednostki, dochodzi do dezorientacji osobowości, zmiany celów, zamierzeń i wartości. Człowiek niepełnosprawny musi
na nowo nauczyć się wielu czynności i zachowań, przyswoić
nowe reakcje i wejść ponownie do świata ludzi zdrowych.
Tylko niektórym udaje się dokonać tego samodzielnie. Większości potrzebna jest pomoc, wsparcie, zrozumienie, a także
akceptacja środowiska społecznego [11]. Właściwe ukierunkowanie udzielanego wsparcia przyczynia się w znaczącym
stopniu do aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
ruchowo, a co za tym idzie – umożliwia podjęcie samodzielnej aktywności w życiu codziennym.
Osoba niepełnosprawna ruchowo staje przed trudnym
zadaniem, jakim jest uzyskanie pełnej sprawności. Wiąże
się to z podejmowaniem prób nie tylko na drodze rehabilitacji medycznej, lecz także jak najszerszego uczestnictwa
społecznego. Niestety, napotyka na wiele barier różnego
rodzaju. Niepełnosprawność ruchowa jest źródłem wielu
trudności w codziennym funkcjonowaniu. Osoby niepełnosprawne ruchowo w swoich relacjach z otoczeniem społecznym doświadczają zarówno reakcji pozytywnych, jak
i negatywnych. Reakcje pozytywne sprzyjają aktywności,
rozwojowi człowieka i zwiększają szansę na normalne życie
mimo ograniczeń. Natomiast reakcje negatywne nie pomagają w wyrównywaniu szans na w miarę samodzielne,
aktywne i twórcze życie [10]. Czasami poczucie krzywdy,
bezradności osób niepełnosprawnych wywołuje ich gniew,
wrogość, a to prowadzi do niepożądanych zachowań i przybierania ról obronnych. Może to być bierność, alienacja lub
agresja, powodowanie konfliktów jako reakcja na problematyczne relacje społeczne. Życie z niepełnosprawnością
jest źródłem wielu stresów. Jak podkreślają A. Ostrowska, J.
Sikorska i B. Gąciarz [19], problemów dostarcza akceptacja
kalectwa, konieczność kompensacji uszkodzonych funkcji,
skutki niezaspokojenia wielu potrzeb – zarówno zdrowotnych, materialnych, jak i psychicznych, często bardzo osobistych i intymnych. A zwłaszcza te ostanie wymagają bli-
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dzenia oraz obniżenie sprawności czynności motorycznych.
Podział osób z niepełnosprawnością ruchową zaproponowany przez I. Kaiser-Gorodecką uwzględnia niepełnosprawność: pochodzenia mózgowego, rdzeniowego, kostno-stawowego oraz spowodowaną brakiem kończyn [13].
Następstwa niepełnosprawności ruchowej, w tym związanej z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, są bardzo szerokie i dotyczą zarówno fizycznego, jak i psychospołecznego
funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Człowiek różnie
odczuwa swoje upośledzenie w zależności od tego, jakie
miejsce w systemie przyjętych przez niego wartości zajmowało to, co stracił wskutek choroby lub kalectwa oraz jak odbierają to inni ludzie. Na zachowanie osób niepełnosprawnych „wpływa zazwyczaj nie samo upośledzenie funkcji
organizmu, lecz świadomość i doświadczenie jego społecznych skutków” [11, 14].
W Polsce wypadkom powodującym uszkodzenie rdzenia
kręgowego ulegają 3–4 osoby dziennie. Najczęściej są to
ludzie młodzi, mający od 15 do 30 lat. Trudno im wyobrazić sobie dalsze życie na wózku inwalidzkim. W szpitalu, po
wypadku, osoba z ciężkim uszkodzeniem rdzenia kręgowego znajduje się pod stałą opieką personelu. Po powrocie do
domu nie potrafi wykonać samodzielnie najprostszych codziennych czynności.
Rodzina jest bezradna. Osoba z trwałym uszkodzeniem
rdzenia kręgowego potrzebuje umiejętności, które pozwolą
jej być samodzielną w ramach warunków psychofizycznych,
jakimi dysponuje oraz jej potencjału i możliwości. Właśnie
w tym obszarze rozpoczynają się wieloaspektowe działania
programu Aktywnej Rehabilitacji, których rodzaj i zakres
były przedmiotem badań. Celem analiz było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki ma wpływ na beneficjentów i jakie
przynosi efekty program Aktywnej Rehabilitacji w zakresie
przeciwdziałania marginalizacji społecznej, działań wspierających i aktywizujących do włączania się w aktywne życie
społeczne. Program ten – skierowany przede wszystkim do
ludzi niepełnosprawnych ruchowo z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego – uświadamia, jak poruszając się na wózku, można prowadzić normalne życie, realizować marzenia i osiągać
zamierzone cele.
Na program Aktywnej Rehabilitacji składają się działania
aktywizujące i stymulujące do zmian w różnych aspektach
życia osób niepełnosprawnych ruchowo. Jak podaje Tomasz
Tasiemski, Aktywna Rehabilitacja jest definiowana jako „zintegrowany system działań w obrębie rehabilitacji środowiskowej, zmierzający do maksymalnego usprawniania osób
po urazach rdzenia kręgowego, za pomocą środków fizycznych i wiedzy, w wykonywaniu podstawowych czynności
życiowych, a poprzez to umożliwienie im jak najbardziej
godnego, pełnego i dającego zadowolenie funkcjonowania
w społeczeństwie” [26].
Opisane działania mają na celu zminimalizowanie takich
zjawisk, jak alienacja, nietolerancja, wykluczenie społeczne,
stygmatyzacja. Należy podkreślić, że istotnym, a zarazem
wyróżniającym się aspektem działań Aktywnej Rehabilitacji
jest to, że opierają się one na koncepcji wzorca osobowego. W przyjętym za Barbierem [1] znaczeniu to struktura
wyabstrahowana, która stanowi ogół wyobrażeń tego, co
pożądane i wpisuje się w proces tworzenia nowych wyobrażeń finalizujących. Wzór osobowy to model idealnego
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skich i zaufanych przyjaciół. Jak podkreślają autorki, ta sfera
osobistych przeżyć, doznań, relacji jest bardzo ważna, natomiast w Polsce jest pozostawiona wyłącznie osobie niepełnosprawnej lub jej bliskim. Nie ma w naszym kraju poradnictwa psychologicznego i systemu profesjonalnej pomocy
nakierowanej na osobiste problemy niepełnosprawnych.
W takiej sytuacji znaczenie kontaktów interpersonalnych
nabiera niezwykłej wagi. Autorki stwierdzają, że przebywanie z innymi ludźmi, a więc odwiedzanie ich, przyjmowanie
u siebie, spotkania, rozmowy są codziennością tylko co piątej osoby niepełnosprawnej. Osoby te nie tylko doświadczają utraty zdrowia, ale też utraty kontaktów społecznych.
Badania Dawida Halperna pokazują, że osoby z ograniczoną
sprawnością doświadczają redukcji kontaktów społecznych
[6]. Powstaje swoisty ciąg zdarzeń: niepełnosprawność, deficyt kontaktów, wzajemne niezrozumienie i izolacja. Takie zależności pogłębiają wykluczenie osób niepełnosprawnych
z życia społecznego. Autorzy „Diagnozy społecznej 2005”
podkreślają, że:
podłożem marginalizacji i wykluczenia społecznego jest
zrywanie więzi społecznych mających fundamentalne
znaczenie dla społecznej aktywności, zdolności do samorealizacji społecznej, kształtowania demokratycznego ładu społecznego. Przy czym utrwalający się w ten
sposób stan bierności jest stanem samoutrwalającym się
i prowadzi do społecznej katastrofy [3].
Mimo wielotorowych działań instytucjonalnych pojawia
się orientacja w stronę modelu separacyjnego; często osoby
te żyją we własnym, wyizolowanym świecie. Społeczny brak
akceptacji wpływa na niemożność uczestnictwa w życiu
społecznym, prowadzi w końcowym efekcie do wykluczenia, samotności społecznej.
Osoba niepełnosprawna, znajdująca się w tak trudnym
dla siebie okresie życia, często izolująca się lub izolowana z dotychczasowego środowiska, potrzebuje wsparcia.
W koncepcji Z. Kawczyńskiej-Butrym [10] nieodłącznym
działaniem, mającym na celu ograniczenie rozpowszechnienia skutków niepełnosprawności, jest rehabilitacja. Działania rehabilitacyjne podejmuje się na wielu polach. Jednym
z ważnych, a nie zawsze docenianych obszarów jest rehabilitacja społeczna, zakładająca działania zmierzające do
eliminowania ograniczeń związanych z funkcjonowaniem
społecznym osoby niepełnosprawnej. Działania te podejmowane są w różnych sferach życia społecznego: edukacji,
pracy, rodzinie, środowisku rówieśniczym itp. Codzienne
życie osoby niepełnosprawnej, jej funkcjonowanie w społeczeństwie jest nieustającą rehabilitacją, wspieraną oddziaływaniami rodziny, przyjaciół, znajomych czy instytucji, które
umożliwiają i wspomagają przystosowanie się do życia osoby z dysfunkcją ruchową.
Zofia Kawczyńska-Butrym podkreśla, że wspieranie jest
szczególnym rodzajem pomocy udzielanej rodzinie, osobom
i grupom, głównie w celu mobilizowania ich sił i potencjału,
które zachowały, aby osiągnąć zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów [10]. W zależności od rodzaju
wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym autorka
dzieli je na: informacyjne, emocjonalne, materialne (rzeczowe, finansowe) oraz przez świadczenie usług w rozwoju.
Jak podaje Z. Kawczyńska-Butrym, osoby niepełnosprawne lub członkowie rodziny przeżywają kryzys emocjonalny,
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który towarzyszy utracie sprawności czy urodzeniu niepełnosprawnego dziecka. W takich chwilach często potrzebują
oni wsparcia ze strony tych osób, które były w podobnej sytuacji. Osoby, które uzyskały i nadal doświadczają wsparcia
emocjonalnego, mają grono przyjaciół, lepiej radzą sobie
w codziennym życiu, pomagają też innym [10].
Szczególną uwagę Z. Kawczyńska-Butrym poświęca
wsparciu w rozwoju. Jak podaje E. Marynowicz-Hetka, kategorię pomocy w rozwoju należy rozumieć jako pewien typ
działania społecznego, jako „włączanie w życie społeczne
poprzez ułatwianie »wchodzenia« w relacje z samym sobą
i z innymi” [15]. Ta pomoc w rozwoju pozwala osobie niepełnosprawnej przezwyciężyć brak wiedzy, kryzys psychologiczny, trudności materialne, bezradność. Można mówić
też o wspieraniu bezpośrednio ukierunkowanym na rozwój
osoby niepełnosprawnej – na przykład na wyrównywanie
szans związanych z nauką, w zakresie wypoczynku, aktywności ruchowej, promujących integrację. Bardzo ważnym
elementem wsparcia jest wspieranie rozwoju społecznego, odpowiedzialności za innych i pomocy na rzecz innych.
Z czasem „biorca”, bazując na własnych sukcesach i porażkach, wspiera osoby, które tego wsparcia potrzebują. Jak
się więc wydaje, największe możliwości osoby niepełnosprawnej tkwią w jej osobistym rozwoju, w wykorzystaniu
jej zdolności, predyspozycji. Bliskie relacje interpersonalne
stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, podtrzymania na
duchu, poczucia bezpieczeństwa [15].
Funkcjonalne właściwości wsparcia społecznego stały
się podstawą podziału na wsparcie spostrzegane i wsparcie
otrzymywane [23]. Wsparcie spostrzegane wynika z wiedzy
i przekonań człowieka o tym, gdzie, od kogo, w jakim wymiarze może uzyskać pomoc. W tym wymiarze wsparcia
ważne jest też przekonanie o dostępności sieci wsparcia, poczucia przynależności do pomocnej grupy czy posiadania
przyjaciół. Ten rodzaj wsparcia może wiązać się z antycypacją pomocy w potrzebie, ma charakter prospektywny [23].
Natomiast wsparcie otrzymywane to faktycznie otrzymywany rodzaj i ilość wsparcia, które jest oceniane obiektywnie
lub relacjonowane subiektywnie przez odbiorcę. Odbiorca
ocenia poziom adekwatności i trafności wsparcia. Ten rodzaj
wsparcia wiąże się pomocą uzyskaną w danym przedziale
czasowym i ma charakter retrospektywny (ibidem). Ważny
jest też kontekst działania wsparcia, który różnicuje nie tylko
trafność dopasowania rodzajów wsparcia, lecz także źródła
wsparcia [22]. Na ogół osoby w sytuacjach trudnych, kryzysowych, starają się nawiązać więzi z innymi osobami.
Wyodrębniono w związku z tym zdolności do mobilizacji
sieci wsparcia społecznego. Wiąże się to z umiejętnościami
tworzenia i kultywowania wzajemnych sieci wsparcia w rodzinach, grupach koleżeńskich, grupach zawodowych. Jak
wskazują badania, jest to powiązane z dobrze rozwiniętymi
kompetencjami społecznymi komunikowania się i tworzenia bliskich więzi [23]. Samo istnienie wsparcia społecznego,
sieci mogącej nas wspomóc w sytuacji trudnej, wpływa na
nasz rozwój, historię, scenariusz naszego życia (scenariusz
biograficzny) [16].
Jednymi z ważnych pojęć w naukach społecznych są
aktywność i aktywizacja społeczna. Aktywność najczęściej
kojarzona jest z działalnością, zdolnością lub skłonnością do
działania. Aktywizacja oznacza wzmacnianie, wzmaganie
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się aktywności, pobudzanie, ożywianie [9]. Aktywizacja jako
działanie socjalno-wychowawcze ma w istocie prowadzić
do podniesienia poziomu aktywności osób zmarginalizowanych, zwiększenia ich udziału w życiu społecznym, również
poprzez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach,
poglądach, wzorach, stylach i sposobie życia tych grup społecznych [9]. Często pojęcie aktywizacji społecznej jest nierozerwalnie kojarzone z pojęciem aktywizacji zawodowej.
Należy jednak podkreślić, że to właściwie wspierana aktywizacja społeczna stwarza warunki do aktywności zawodowej.
Największe możliwości działania tkwią w samej osobie niepełnosprawnej, w jej postawie życiowej, w akceptacji swojej niepełnej sprawności. Jak podaje A. Nowak, szczególnie
ważne są umiejętności społeczne osób niepełnosprawnych.
Do najważniejszych z nich, a wpływających na postawy innych osób w stosunku do osób niepełnosprawnych, autor
ten zalicza: umiejętność konwersacji, spędzania wolnego
czasu, empatii i adekwatnego interpretowania zachowań
innych ludzi [17]. Równie ważna jest też pozytywna relacja
społeczna, a więc różnego rodzaju wsparcie świadczone
osobom z ograniczoną sprawnością, mające na celu mobilizowanie sił, potencjałów i zasobów osób niepełnosprawnych, aby mogli sami sobie radzić ze swoimi problemami.
Aktywizacja społeczna jest zewnętrznym działaniem mobilizującym do podjęcia aktywności przez osoby niepełnosprawne, do wykorzystania własnych możliwości, zdolności,
do uruchomienia procesu aktywnego włączania się w życie
społeczne. O rozwoju osób niepełnosprawnych i kształcie
ich przestrzeni życiowej decydują zasadniczo te same prawidłowości i mechanizmy, co w przypadku reszty populacji.
Pojawienie się dysfunkcji wpływa w określony sposób
na funkcjonowanie człowieka, środowisko, w którym żyje,
relacje z innymi. W przypadku zaburzeń rozwojowych oczywista wydaje się większa potrzeba stymulacji ze strony otoczenia (rodziny, szkoły, społeczności lokalnych, instytucji)
poprzez kompensacje, korygowanie i usprawnianie [24].
Osoba niepełnosprawna ruchowo, zwłaszcza z trwałym
uszkodzeniem rdzenia kręgowego, nie potrzebuje stałej
opieki do końca życia i zwolnienia z jakichkolwiek obowiązków. Potrzebuje umiejętności, które pozwolą jej odzyskać
samodzielność, poczucie własnej wartości oraz godne miejsce w społeczeństwie. Osoby niepełnosprawne, zwłaszcza
młode, chciałyby mieć możliwość pełnej partycypacji w życiu społecznym. Wzrasta więc aktywność różnego rodzaju
stowarzyszeń samych osób niepełnosprawnych, tworzą się
sieci wsparcia społecznego. Zaczyna to przynosić widoczne
efekty. Również wiele instytucji państwowych i organizacji
pozarządowych, udzielając wsparcia w różnych obszarach
życia osób niepełnosprawnych, pomaga im wyjść z izolacji,
samowykluczenia. Łamanych jest wiele barier, zwłaszcza
tych architektonicznych. Jednak wciąż pozostają najtrudniejsze do przezwyciężenia bariery: relacji interpersonalnych, mentalne oraz dotyczące komunikacji.
Działania wspierające ruchu Aktywnej Rehabilitacji
w procesie aktywizacji społecznej osób
niepełnosprawnych ruchowo
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR) jest największą
w Polsce organizacją pozarządową, która od 1988 r. zajmuje
się specjalistyczną rehabilitacją osób poruszających się na
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wózkach inwalidzkich. Powstała z inicjatywy „wózkowiczów
dla wózkowiczów”, bowiem to oni najlepiej rozumieją możliwości i potrzeby innych osób niepełnosprawnych. Działania programu Aktywnej Rehabilitacji opierają się na modelu
biopsychospołecznym. Do osób niepełnosprawnych zalicza się w nim osoby z długotrwale obniżoną sprawnością
fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która
w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne
i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych
zasadach z innymi obywatelami [27]. Ponadto od 2011 r. FAR
wprowadził ICF (International Classification of Functioning)
do programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób
z niepełnosprawnością ruchową. ICF proponuje bowiem
odejście od postrzegania stanu chorobowego jedynie z perspektywy medycznej, dotyczącej zaburzeń struktur i funkcji
ciała. Upośledzenia funkcji i struktury ciała w codziennym
doświadczeniu danej osoby przekładają się na ograniczenia
w wykonywaniu czynności o różnym poziomie skomplikowania, co w efekcie powoduje wykluczenie ze społecznego
wymiaru życia. ICF prezentuje zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania, niepełnosprawności
i zdrowia. Ukazuje niepełnosprawność jako ograniczenie
w funkcjonowaniu, kładąc akcent na to, jak człowiek osobiście doświadcza własnych ograniczeń (www.far.org.pl).
Podejmowane działania Aktywnej Rehabilitacji wpisują się
w model rehabilitacji środowiskowej. Rehabilitacja taka jest
bowiem częścią procesu kompleksowej rehabilitacji, polegającą na udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym
w ich środowisku naturalnym. Istotą rehabilitacji środowiskowej jest włączanie w proces rehabilitacji całego środowiska
lokalnego, zwłaszcza rodziny, organizacji pozarządowych,
osób indywidualnych i samej osoby niepełnosprawnej. Rehabilitacja środowiskowa może być bowiem realizowana
nie tylko przez formalne instytucje, mające na celu zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być też realizowana np. przez niespecjalistów, osoby poświęcające swój czas, wiedzę i umiejętności
na niesienie pomocy innym [20].
Ideą Aktywnej Rehabilitacji jest pokazanie możliwości
zmiany, której hasło przewodnie brzmi: „Przywracamy niezależność – możesz działać razem z nami”. Skąd się wzięła
w Polsce? W latach 80. XX w. myśl, że powrót do społeczeństwa jest kwestią woli osoby niepełnosprawnej, a ludziom
z uszkodzonym rdzeniem kręgowym trzeba stworzyć
warunki do samodzielnego decydowania o sobie, dotarła również do naszego kraju. U nas problemem była nie
nadmierna opieka, lecz jej brak. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji powstała w Polsce w 1988 r. Jej celem było i jest
bezpośrednie dotarcie do osób, które są uzależnione od
wózka inwalidzkiego, w tym w wyniku uszkodzenia rdzenia
kręgowego oraz osób z wadą wrodzoną (przepukliną oponowo-rdzeniową). Do Polski założenia grup aktywnej rehabilitacji dotarły ze Szwecji. Niepełnosprawni sportowcy ze
Szwecji na Igrzyskach Paraolimpijskich w Kanadzie w 1976 r.
zauważyli, że ich koledzy ze Stanów Zjednoczonych, mimo
że są podobnie dysfunkcjonalni, są sprawniejsi i bardziej
samodzielni od nich dzięki specjalnym treningom sportowym. Postanowili więc wprowadzić takie treningi sportowe
w swoim kraju. Zaczęli organizować obozy. Pierwszy odbył
się w 1978 r. Natomiast w 1981 r. powstała formalna orga-
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nizacja pozarządowa – stowarzyszenie Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering – grupa rekrutująca do aktywnej
rehabilitacji. Szwedzi, realizując cel propagowania idei Aktywnej Rehabilitacji, przekazali osobom niepełnosprawnym
w Polsce swoje metody i pomogli we wprowadzaniu ich
w życie (www.far.org.pl). Polski Ruch Aktywnej Rehabilitacji
należy do Active Rehabilitation International, zrzeszającej
organizacje realizujące wspólny program wprowadzania
i upowszechniania najefektywniejszych systemów pomocy
i rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego. Program
ten oparty jest na doświadczeniach wiodących ośrodków
medycznych oraz systemów prawno-organizacyjnych takich państw, jak Szwecja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria (www.far.org.pl).
U podstaw Aktywnej Rehabilitacji leży przekonanie, że
w każdym człowieku drzemią siły, potencjał pozwalający na
przezwyciężenie następstw niepełnosprawności, na podjęcie aktywności społecznej i zawodowej. Jest to wzięcie
odpowiedzialności za siebie, za swój rozwój osobisty, rozwój społeczny. Podstawowa zasada polega na tym, by nic
nikomu nie narzucać, do niczego nie zmuszać. Osoba niepełnosprawna sama musi dokonać wyboru. Rolą ludzi zaangażowanych w działania jest nawiązanie kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, udzielenie wsparcia, oferowanie
wszechstronnej pomocy, pokazanie możliwości wypełniania różnorakich ról społecznych.
Program AR opiera się na trzech filarach: wczesna interwencja/rekrutacja; wprowadzenie/obozy, szkolenia; kontynuacja/zajęcia regionalne, kursy, programy (www.far.org.
pl). Charakterystycznymi punktami Aktywnej Rehabilitacji, mającymi na celu budzenie sił społecznych i chęci do
zmian, są takie elementy, jak: działanie poprzez wzorzec
osobowy, działania instruktorów pierwszego kontaktu będące formą wczesnej interwencji, aktywny wózek, aktywizacja poprzez sport, aktywizacja zawodowa i społeczna.
Należy podkreślić, że istotnym, a zarazem wyróżniającym
aspektem działań Aktywnej Rehabilitacji jest fakt, że opierają się one na koncepcji wzorca osobowego.
Uspołecznieni „wózkowicze”, którzy na sobie doświadczyli działań wspierających proces aktywizacji, obecnie pracując jako instruktorzy, stanowią przykład, wzór, jak może
funkcjonować osoba po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
i prowadzić normalne życie mimo urazu. Właśnie to oparcie
na koncepcji wzorca osobowego stanowi podstawę działań
ruchu Aktywnej Rehabilitacji. FAR w regionie łódzkim, tak jak
i w całym kraju, prowadzi działania wspierające osoby niepełnosprawne ruchowo. W każdym regionie Polski Fundacja Aktywnej Rehabilitacji ma stały kontakt z ośrodkami oraz
szpitalami, do których trafiają osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Personel medyczny – lekarze, pielęgniarki,
rehabilitanci pracujący w szpitalach – informują osobę po
urazie o istnieniu Fundacji, w której chorzy mogą znaleźć
pomoc. Instruktorzy tzw. pierwszego kontaktu odwiedzają szpitalne oddziały neurochirurgii, neurologii, ortopedii,
rehabilitacji klinicznej oraz inne placówki, takie jak domy
pomocy społecznej, placówki opiekuńcze, rehabilitacyjne,
celem sprawdzenia, czy nie przebywa tam osoba z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Spotkanie z instruktorem
traktowane jest często jako jeden z elementów wieloaspektowego procesu leczenia. Jest to forma wczesnej interwen-
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cji, poprzez udzielenie jak najszybszego wsparcia osobie po
urazie rdzenia kręgowego, jak również jej rodzinie czy osobom z najbliższego otoczenia. Tę wczesną interwencję przeprowadzają instruktorzy „pierwszego kontaktu”, sami będący najczęściej osobami niepełnosprawnymi, poruszającymi
się na wózkach. Są to osoby samodzielne i bardzo dobrze
zrehabilitowane. Stanowią one pozytywny wzorzec osobowy. Poprzez swoją postawę i doświadczenie, funkcjonowanie w codziennym życiu, są wiarygodni, udzielając wsparcia
w wymiarze funkcjonalnym i psychospołecznym osobom
po urazie rdzenia. Wczesna interwencja zakłada pomoc skierowaną również do rodziny i najbliższego otoczenia.
Ponadto należy podkreślić, że ważnym elementem programu Aktywnej Rehabilitacji jest upowszechnianie różnych
form aktywności ruchowej. Dla wielu niepełnosprawnych
FAR jest jedyną organizacją umożliwiającą taką aktywność.
Dzięki uprawianiu sportu uzyskiwana jest samodzielność,
niezależność i samorealizacja. Sport pomaga pokonać zniechęcenie i niepewność, daje satysfakcję z pokonywania
swoich słabości, pozwala zachować dobrą formę fizyczną
i psychiczną, a rywalizacja wyzwala siłę do pracy. Jak podkreśla Robert Jagodziński, uczestnictwo w obozie stwarza
okazje do nawiązywania nowych kontaktów, wchodzenia
w nowe relacje społeczne, tak często ograniczone poprzez
powstałą niepełnosprawność. Możliwość poznania innych
osób niepełnosprawnych, ich zainteresowań, pasji, sukcesów w pracy zawodowej, osiągnięć sportowych czy innych
życiowych dokonań, daje szansę na dostrzeżenie w sobie
potencjału do rozwoju, do kształtowania w sobie wielowymiarowości własnego wizerunku, nie tylko ograniczającego
się do stereotypu osoby niepełnosprawnej [8].
Badania własne
Celem poznawczym było zbadanie działań wspierających
procesy aktywizacji społecznej osób po urazach rdzenia
kręgowego, prowadzących do ich włączania w aktywne życie społeczne, a podejmowanych w ramach programu Aktywnej Rehabilitacji.
Na podstawie określonego przedmiotu i celu badań zostały sformułowane problemy badawcze. Problem główny
brzmiał: w jakim zakresie i jakie formy działalności podejmuje
ruch Aktywnej Rehabilitacji w obszarze wsparcia społecznego, przeciwdziałające ekskluzji osób niepełnosprawnych ruchowo po urazie rdzenia kręgowego? Jak przebiegają procesy
aktywizacji? Jak działania aktywizujące wpłynęły na podjęcie
aktywności społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo?
Terenem badań była Fundacja Aktywnej Rehabilitacji,
region łódzki, realizująca program Aktywnej Rehabilitacji.
Czas badań obejmował lata 2013–2014. Grupę badawczą
stanowili dobrani drogą losową pełnoletni beneficjenci FAR
oraz wybrani celowo pracownicy etatowi i instruktorzy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Oddział Regionalny w Łodzi.
Grupa badawcza respondentów liczyła 74 osoby, w tym 60
osób to beneficjenci Fundacji, natomiast 14 osób to pracownicy i instruktorzy. Taki wybór próby badawczej nie był
przypadkowy. Skupiono się bowiem na grupie pełnoletnich
podopiecznych Fundacji. Wykorzystane zostały następujące narzędzia badawcze: kwestionariusz ankiety, dyspozycje
do wywiadu niestandaryzowanego, dyspozycje do analizy
dokumentów.
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

Respondenci, do których były kierowane pytania, zostali
podzieleni na dwie grupy: beneficjentów Fundacji, którzy
korzystają z jej pomocy oraz pracowników i instruktorów
FAR. Podopieczni wypełniali kwestionariusz ankiety, natomiast pracownicy i instruktorzy odpowiadali na pytania zawarte w dyspozycji do wywiadu swobodnego. W obydwu
przypadkach pytania skierowane do badanych podzielono
na dwie części: ogólne, dotyczące danych osobowych (tzw.
metryczka) oraz bezpośrednio odnoszące się do działań programowych Aktywnej Rehabilitacji. Ankieta była rozsyłana
do beneficjentów programu drogą mailową lub rozdawana
(osobisty kontakt). Natomiast wywiady niestandaryzowane
z pracownikami i instruktorami Fundacji Aktywnej Rehabilitacji zostały przeprowadzone osobiście przez prowadzącą
badania. Dokumenty związane z działalnością aktywizującą
programu AR pozyskano z biura Fundacji w Łodzi, jak też
z głównego biura Fundacji w Warszawie. Ponadto została
przeprowadzona analiza dokumentów zamieszczanych na
stronie internetowej FAR.
Z uzyskanych dokumentów, wywiadów swobodnych
oraz ankiet uzyskano informacje dotyczące programów
aktywizujących społecznie i zawodowo, np. projektu „Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich”. Ponadto w ramach programów
aktywizujących organizowane były ogólnopolskie obozy Aktywnej Rehabilitacji, takie jak np. obozy dla kobiet,
młodzieży i dzieci, szkolenia dla personelu medycznego,
terapeutów, opiekunów i wolontariuszy oraz kursy komputerowe. Szczególny nacisk położony był na aktywizację
poprzez sport. Działania ruchu Aktywnej Rehabilitacji zmierzały do tego, by osoby wykorzystywały własne możliwości,
zdolności i umiejętności w skutecznym działaniu. Uświadamiały ponadto, że osoby z niepełnosprawnością ruchową
muszą aktywnie kształtować swoje perspektywy życiowe,
wykorzystując wsparcie innych. W ramach ruchu Aktywnej
Rehabilitacji prowadzona była działalność konsultacyjna
i poradnicza. Na bieżąco wspierane były rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia wyjazdowe
i stacjonarne, warsztaty oraz specjalistyczne poradnictwo.
Organizowane były liczne wystawy, prezentacje, pokazy,
jak również spotkania integracyjne. Tak najogólniej przedstawiały się działania w ramach programu Aktywnej Rehabilitacji, mające na celu wsparcie aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo, by te mogły i chciały podejmować
aktywność w różnych obszarach życia społecznego.
W badaniach starano się dowiedzieć, jak beneficjenci oceniali swoją aktywność w działaniach proponowanych przez
Fundację, w jakim zakresie i jakie formy wsparcia wpłynęły
na ich uspołecznienie, jakie mają potrzeby. Ankiety dla podopiecznych Fundacji uzupełniło 60 osób – 26 mężczyzn i 34
kobiety. Rozkład wieku ankietowanych osób został pogrupowany w określone przedziały wiekowe. Najmłodszy z badanych miał 18 lat, natomiast najstarszy 55. Najliczniejsza grupa
podopiecznych mieściła się w przedziale wiekowym 18–29
lat. W takim wieku były 43 osoby, co stanowiło około 2/3 badanej zbiorowości. Poziom edukacji badanych osób kształtował się następująco: najwięcej osób (32 respondentów) wskazało wykształcenie średnie, podstawowe wymieniło 12 osób,
natomiast wyższe – 16. Poziomy wykształcenia średniego
i wyższego były równomiernie rozłożone, jeżeli chodzi o płeć.
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

Więcej było jedynie kobiet z wykształceniem podstawowym
aniżeli mężczyzn. Z odpowiedzi w sprawie miejsca zamieszkania wynikało, że prawie połowa ankietowanych, bo aż 28
osób, mieszkała w dużym mieście – na co wskazywała odpowiedź „powyżej 500 tys.”. W następnej kolejności znalazły
się miejscowości „od 50 do 200 tys.”, które zamieszkiwało 16
respondentów. Po kilku podopiecznych wybrało miejscowości „do 50 tys.” mieszkańców (9 respondentów) oraz miejscowości w granicach „od 200 tys. do 500 tys.” mieszkańców (7
respondentów). Badaniami została też objęta grupa 14 osób
będących pracownikami i instruktorami Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji w regionie łódzkim. Pracownicy byli zatrudnieni
albo na umowę o pracę, albo na umowę zlecenie. Przedział
wiekowy kadry Fundacji w regionie łódzkim (osoby prowadzące projekty i instruktorzy) kształtował się pomiędzy 18.
a 55. rokiem życia. Posiadali oni wykształcenie średnie albo
wyższe. Zamieszkiwali zarówno w miejscowościach do 50
tys., jak i powyżej 500 tys. mieszkańców.
Odnosząc się do zmiany sytuacji życiowej i rodzinnej
w następstwie pojawienia się niepełnosprawności, 24 ankietowanych uznało, że ich sytuacja rodzinna nie zmieniła
się, natomiast 6 respondentów stwierdziło, że ich sytuacja
życiowa zmieniła się w stopniu średnim, a 30 ankietowanych
– w stopniu znacznym. Ankietowani podawali różne dziedziny życia, które uległy zmianie: utrata pracy przez osoby,
które doznały urazu kręgosłupa (7 osób), rezygnacja z pracy przez jednego z rodziców po urodzeniu dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową (7 osób), rozpad małżeństwa
(3 osoby), ograniczenia w życiu towarzyskim i społecznym,
m.in. zmiana statusu zawodowego (22 osoby), zależność od
innych osób (25 osób), zmiana pozycji w rodzinie (3 osoby).
Zmianę na gorsze we wszystkich dziedzinach życia rodzinnego, towarzyskiego i społecznego podkreśliły 3 osoby. Prawie wszyscy ankietowani (56 osób) odpowiedzieli, że wśród
ich znajomych są zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne. Ankietowani podkreślali również zmiany w życiu
zawodowym. Z grupy 43 osób, które zakończyły edukację
na różnych poziomach, 25 osób było nieaktywnych zawodowo, natomiast 18 osób pracowało.
Respondenci pytani o źródła informacji dotyczące ruchu
Aktywnej Rehabilitacji najczęściej wymieniali inne osoby
niepełnosprawne (32 osoby), natomiast 18 osób jako źródło
podało „pierwszy kontakt” – przedstawiciela Fundacji. Podobna liczba osób (17) uzyskała informacje od rehabilitanta. Mniej ankietowanych jako źródło podało: znajomych (12
osób), media typu telewizja, radio, prasa (10 osób), Internet
(10 osób), inne źródła, np. osoby spotkane w szpitalu, na turnusach rehabilitacyjnych (6 osób). Niektórzy respondenci
wskazywali różne źródła informacji, nie ograniczając się tylko
do jednego. W związku z tym w dalszej części ankiety padły
pytania o czas oraz charakter współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Najczęstszą odpowiedzią, jaką wybierali
respondenci w pytaniu o to, od jak dawna są podopiecznymi Fundacji, była: „od kilku lat”. Taki wariant zaznaczyło 45
osób. Od roku z FAR współpracowały 4 osoby, od kilkunastu lat – 5 osób. Odpowiedź „nie pamiętam” zaznaczyło 6
osób. Charakter kontaktów z Fundacją przez większość ankietowanych został określony jako stały – taką odpowiedź
wybrało 26 osób. Dość duża część, tj. 18 podopiecznych,
zdefiniowała swoją współpracę jako częstą, natomiast
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16 – jako okazjonalną. Respondenci pytani o wpływ Aktywnej Rehabilitacji na ich życie zadeklarowali, iż ma wpływ
„duży” oraz „bardzo duży” (odpowiednio – bardzo duży:
26%, duży: 35%, średni: 17%, bardzo mały: 22%). Na podstawie udzielonych odpowiedzi można było stwierdzić, że
w przypadku większości respondentów Fundacja oddziałuje na ich życie w stopniu dużym lub bardzo dużym, co potwierdzały dane wynikające z porównania długości współpracy (trwającej co najmniej kilka lat) i charakteru kontaktów
(stały lub częsty).
W zakresie działań aktywizujących, w których uczestniczyli beneficjenci Fundacji (52 osoby), najczęściej wymieniali
oni: imprezy integracyjne (46 osób), zajęcia regionalne (52
osoby – z różną częstotliwością), szkolenia (23 osoby), obozy
(25 osób), warsztaty (28 osób), imprezy sportowe (16 osób),
uczestniczenie w różnych projektach aktywizacji społecznej
i zawodowej (38 osób).
Interesujące okazały się wypowiedzi respondentów
o zakresie zmian, jakie zaszły w ich usamodzielnieniu przed
obozem i po pierwszym obozie Aktywnej Rehabilitacji.
Osoby, które deklarowały udział w obozach, poproszone o
ocenę poziomu swoich umiejętności w dwóch momentach
w czasie (przed ich pierwszym obozem, a następnie po),
deklarowały poprawę umiejętności w samoobsłudze, samodzielności w poruszaniu się, nabraniu pewności. Większość
zaznaczała poprawę samodzielności o dwa poziomy – 38
osób. Progres o jeden poziom zadeklarowało 12 osób, natomiast o trzy – 6 osób. Taki sam poziom umiejętności przed
obozem i po pierwszym obozie zaznaczyły tylko 4 osoby.
Wnioski, jakie można było wysnuć w wyniku analizy odpowiedzi wskazują, iż obozy organizowane przez Fundację
Aktywnej Rehabilitacji są bardzo przydatne dla podopiecznych, uczą bowiem nowych umiejętności, zwiększają poziom samodzielności i poprawiają samoocenę uczestników.
Motywacje korzystania z pomocy FAR przez podopiecznych były bardzo różne, czasem trudno było wskazać jednoznaczny powód. Najczęstszą przyczyną współpracy
z FAR była chęć zdobywania nowych umiejętności (53 osoby). Wiele osób wymieniało także pragnienie spotkania ludzi z podobnymi problemami (33 osoby) oraz poszerzenie
swojej wiedzy (25 osób). Jako inne motywacje respondenci
wymieniali: chęć spędzenia ciekawie wolnego czasu, kontakt
z ludźmi, wzajemna wymiana wiedzy, udzielanie porad, poszukiwanie pracy, wyjście z domu. Uczestnicy badań ponadto stwierdzili, że bez wiedzy i umiejętności zdobytych dzięki
uczestnictwie w programach aktywizujących AR gorzej radziliby sobie w życiu codziennym: 27 osób zaznaczyło odpowiedź „trochę gorzej”, 18 osób – „znacznie gorzej”, 10 osób
– „gorzej”, dwie osoby w ogóle nie poradziłyby sobie. Tylko
trzech respondentów stwierdziło, iż wiedza, którą zdobyli,
nie miała wpływu na ich umiejętności. Interesujące okazały
się też odpowiedzi ankietowanych na temat niepowtarzalności informacji, jakie uzyskali dzięki uczestnictwie w programach AR. Aż 23 ankietowanych odpowiedziało przecząco,
że mogliby interesujące ich informacje uzyskać z innych źródeł. Natomiast 19 osób stwierdziło, iż mogłoby pozyskać je
w inny sposób (od innych osób niepełnosprawnych, lekarza,
rehabilitanta, z Internetu czy na podstawie literatury).
Ponadto respondenci stwierdzili, że uczestnictwu
w programie Aktywnej Rehabilitacji zawdzięczają: podnie-
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sienie sprawności ogólnej (43 osoby), poprawę poziomu samoobsługi (50 osób), poprawę umiejętności jazdy na wózku
(38 osób), pozyskanie ważnych lub interesujących wiadomości (20 osób), zawarcie znajomości/przyjaźni (39 osób), zdobycie motywacji do pracy nad sobą (8 osób), zdobycie cennego
doświadczenia, jakim jest spotkanie osób z podobnym problemem (35 osób), odprężenie psychiczne (20 osób). Wszyscy respondenci określili zgodnie, że otrzymywane wsparcie
spełniło ich oczekiwania. Najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami dotyczącymi efektów udzielanego wsparcia
były: nawiązanie nowych kontaktów, uczestnictwo w życiu
towarzyskim, imprezach integracyjnych, wchodzenie w nowe
relacje społeczne, szkolenie techniki jazdy na wózku, nauka
pokonywania barier architektonicznych, większe usamodzielnienie, podniesienie wiary we własne siły, samoakceptacja
niepełnosprawności, nabywanie nowych umiejętności, poprawa sprawności, ciekawa forma spędzania wolnego czasu,
pomoc w znalezieniu pracy, dzielenie się doświadczeniem
z innymi, wymiana informacji, porad.
Jak wynika z odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie, program Aktywnej Rehabilitacji odgrywa istotną rolę
w życiu osób niepełnosprawnych ruchowo. Uczą się oni, jak
radzić sobie w codziennym życiu. Poszerzają wiedzę poprzez
szkolenia i treningi. Tworzą się nowe sieci wsparcia, których
uczestnicy są też wsparciem sami dla siebie. Dzięki temu
widzą, że nie oni jedni muszą mierzyć się z problemami, jakie stawia przed nimi rzeczywistość. Stosowana w praktyce
koncepcja wzorca osobowego przynosi wymierne efekty.
Możliwość nawiązania nowych znajomości, poznania innych
niepełnosprawnych osób, ich zainteresowań, sposobów radzenia sobie w życiu społecznym – zwiększa samoakceptację niepełnosprawności, pokazuje potencjał do rozwoju,
zmniejsza poczucie alienacji. Działania Aktywnej Rehabilitacji wspierające procesy aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo są wysoko oceniane przez samych
zainteresowanych. Okazuje się bowiem, że dorosłe osoby
niepełnosprawne ruchowo mają możliwość rozwoju, nabycia nowych umiejętności, poszerzenia kręgu znajomych, wyjścia z izolacji, jaką stwarzają różnorakie bariery.
Podsumowanie
W koncepcji Z. Kawczyńskiej-Butrym nieodłącznym działaniem mającym na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności jest rehabilitacja. Jednym z obszarów jest rehabilitacja społeczna, która polega na podejmowaniu działań
zmierzających do eliminowania ograniczeń związanych
z funkcjonowaniem społecznym osoby niepełnosprawnej.
Jak już wspomniano, codzienne życie osoby niepełnosprawnej, jej funkcjonowanie w społeczeństwie to nieustająca rehabilitacja, wspierana oddziaływaniami rodziny, przyjaciół,
znajomych czy instytucji, które umożliwiają i wspomagają
przystosowanie się do życia osoby z dysfunkcją ruchową.
Działania te są mniej lub bardziej profesjonalne. Dużo zależy również od samej osoby niepełnosprawnej – od tego,
czy chce oraz czy potrafi skorzystać ze wsparcia i włączyć się
w nurt życia społecznego, zawodowego, czy chce podjąć wysiłek pokonywania barier, korzystając ze swych możliwości
i predyspozycji.
Jak podaje Z. Kawczyńska-Butrym, wsparcie społeczne
jest określane jako mobilizowanie sił, potencjałów i zaso2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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bów. Analogicznie wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym polega na stosowaniu takich form pomocy, aby
wskazać im najbardziej optymalną możliwość samodzielnego, aktywnego i twórczego życia. Jak wykazały badania, różnorodne działania wspierające programu Aktywnej
Rehabilitacji pomagają osobom niepełnosprawnym po
urazie rdzenia dostrzec możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, pokonywania trudności przy wsparciu
lub bez pomocy innych osób. Działania aktywizujące ruchu
Aktywnej Rehabilitacji, wykorzystujące koncepcję wzorca
osobowego, zmierzają do tego, by osoby niepełnosprawne ruchowo wykorzystywały własne możliwości, zdolności,
umiejętności w skutecznym działaniu, by znajdowały w sobie możliwości do podejmowania nowych wyzwań, bycia
aktywnym członkiem społeczeństwa. Dzięki programowi
Aktywnej Rehabilitacji „wózkowicze” mają możliwość poznania nowych ludzi, zawiązania sieci wsparcia, zmniejszenia poczucia samotności emocjonalnej i społecznej. Również łatwiej następuje reintegracja społeczna.
Z badań Hanny Świdy-Ziemby wynika, że gdyby osoby
zdrowe znalazły się w sytuacji osoby niepełnosprawnej, to
mogłyby okazać się zbyt słabe, by takiemu wyzwaniu sprostać. Respondenci autorki wyrażali przekonanie, że mogliby:
nie znaleźć w sobie samych dość mocy wewnętrznej, by
zdać tak trudny życiowy egzamin. Aby sytuacji podołać, potrzebują społecznego wsparcia. Według autorki
w świadomości młodego pokolenia Polaków niepełnosprawność nie kojarzy się z brakiem możliwości osiągnięć,
jakie są dostępne dla ludzi zdrowych. Kalectwo to nieszczęście, ale zarazem szczególny rodzaj sytuacji granicznej, w której następuje sprawdzenie wartości człowieka.
[…]. Jeśli potrafią ten dramat egzystencji przezwyciężyć,
stanowi to świadectwo ich prawdziwego człowieczeństwa [25].
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Zabiegi fizjoterapeutyczne
w oddziałach patologii
noworodka
Alina Wojciechowska, Jacek Rudnicki, Marek Boberski, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

O

statnie lata rozwoju perinatologii skutkowały
wzrostem przeżywalności noworodków i wcześniaków. Niedojrzałość biologiczna wcześniaków
niesie ryzyko powikłań rozwojowych. Dzieci te
są poddane intensywnej i długotrwałej, często agresywnej
terapii. Wspomagane i monitorowane najnowocześniejszą
aparaturą z możliwymi powikłaniami zarówno jatrogennymi, jak i samego wcześniactwa w postaci retinopatii wcześniaków (retinopathy of prematurity – ROP), krwawień doi okołokomorowych (intraventricular haemorrhagia – IVH)
czy leukomalacji okołokomorowej (perivetricular leukomalatia – PVL), martwiczego zapalenia jelit (nectrticans enterocolitis – NEC), dysplazji oskrzelowo-płucnej (bronchopulmonary dysplasia – BPD) czy konsekwencji przetrwałego
przewodu Botalla (patient ductus arteriosus – PDA).
Jedną z metod poprawiającą wyniki leczenia oraz
wpływającą na zmniejszenie ich nasilenia, a także poprawę jakości życia wcześniaków jest fizjoterapia. Stosowana
u wcześniaków uwzględnia prawidłowe pozycjonowanie
w celu uzyskania jak najlepszych efektów wentylacji oraz
stymulacji rozwoju psychomotorycznego. Podczas masażu Shantala, do którego angażowani są również rodzice
dziecka, nawiązywana i pogłębiana jest więź emocjonalna
pomiędzy noworodkiem a jego rodzicami. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, gdzie przez bardziej intymny kontakt, dziecko może ponownie zawęzić relacje
z rodzicem i odwrotnie. Fizjoterapeuta zajmuje się również
stymulacją oddychania, ssania, połykania. Wprowadzenie
zabiegów fizjoterapeutycznych w proces leczenia dziecka
może wpłynąć korzystnie na warunki wentylacji, a tym samym skrócić czas przebywania noworodka na wentylacji
zastępczej, co wpłynie na zmniejszenie wystąpienia niepożądanych skutków bliższych i dalszych [1]. Fizjoterapeuta
podczas pracy z noworodkiem musi zachować wszystkie
zasady bezpieczeństwa. Dziecko powinno być monitorowane w trakcie całego procesu fizjoterapeutycznego, ale
również i przed zabiegiem w celu kwalifikacji lub wyłączenia oraz po działaniach fizjoterapeutycznych w celu oceny
jakości terapii. Wprowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych w standard procesów leczenia wcześniaka, noworodka może znacznie przyczynić się do poprawy funkcji życiowych dziecka. Zabiegi fizjoterapeutyczne powinny być
wykonywane we współpracy z lekarzem neonatologiem
i położną w celu właściwej interpretacji monitorowanych
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funkcji i zachowania bezpieczeństwa dziecka podczas terapii manualnej. Wczesne rozpoczęcie terapii manualnej
w oddziale patologii i intensywnej terapii noworodka poprawia wczesne efekty terapii i wspiera rozwój dziecka.
W oddziałach intensywnej opieki i terapii noworodków
obecność fizjoterapeuty jako stałego członka zespołu terapeutycznego staje się koniecznością. Zarówno przeżycie,
jak i rozwój wcześniaków zależy nie tylko od właściwej diagnostyki, odżywiania, farmakoterapii i terapii oddechowej,
ale także od jak najwcześniejszego wspierania jego rozwoju metodami fizjoterapeutycznymi, do których zaliczyć należy pozycjonowanie dziecka, stymulację oddechową, stymulację odruchów ssania, połykania, terapię oddechową,
kangurowanie oraz masaż Shantala.
Wcześniaki wymagają pomocy w nienaturalnym i trudnym dla siebie środowisku zewnątrzmacicznym. Potrzebują wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych jak
oddychanie, jedzenie, ułożenie ciała. Dotyk stanowi istotny element stymulacji neurorozwojowej. Jest formą prowadzenia z dzieckiem dialogu, może zarówno wspomóc,
jak i zaburzyć rozwój dziecka, dlatego istotny jest sposób
w jaki dotykamy dziecko. Wszelkie czynności manualne
od najdelikatniejszych do intensywnych są w stanie zaburzyć podstawowe funkcje życiowe i doprowadzić do powikłań jatrogennych zagrażających bezpieczeństwu. Zatem
z jednej strony terapia manualna jest niezbędna, a z drugiej strony może stanowić zagrożenie dla dziecka. Dlatego
powinny być zachowane zasady prawidłowej kwalifikacji wcześniaków do każdego rodzaju terapii, jak również
w przypadku jej realizacji zachowane zasady bezpieczeństwa w czasie jej trwania.
Cel pracy
1. Określenie korzyści terapii manualnej u noworodków
zdrowych, chorych i wcześniaków.
2. Ocena bezpieczeństwa zabiegów fizjoterapeutycznych
na podstawowe funkcje życiowe noworodka zdrowego
i chorego.
Materiał i metody
Do badania zakwalifikowano noworodki przebywające
na oddziale Kliniki Patologii Noworodka SPSK nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w latach
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1997–2012. Masa ciała badanych dzieci
była pomiędzy 700 g a 2500 g. Wcześniaki poddane były różnym formom
fizjoterapii. W celu zwiększenia bezpieczeństwa stosowanej terapii fizjoterapeuta monitorował podczas swoich
działań: mózgowe krążenie krwi, CCFM
(color cerebral function monitor), indeks
oksygenacji, NIRS (near infrared spectroscopy/Symico) oraz przezskórny pomiar
ciśnienia parcjalnego we krwi elektrodą
Clarka (TCM Radiometer). Ponadto oceniano SaO2, akcję serca, liczbę oddechów własnych jak i z respiratora oraz
FiO2. Wszystkie parametry monitorowano przed terapią, w trakcie jej trwania,
jak i po. U wcześniaków w zależności od
wskazań i kwalifikacji oraz warunków
włączenia do fizjoterapii wykonano pozycjonowanie, przyspieszenie przepływu oddechowego (AFE), masaż Shantala, stymulację odruchów ssania i połykania, fizjoterapię
układu oddechowego (FUO) oraz kangurowanie.
Wyniki
W trakcie FUO, na którą składa się drenaż ułożeniowy,
głaskanie, rozcieranie, oklepywanie, wibracje i odśluzowywanie, które mają na celu oczyszczanie dróg oddechowych
z zalegającej wydzieliny oraz zapobieganie powikłaniom
jatrogennym jak odma opłucnowa, przewlekła choroba
płuc i zakażenia układu oddechowego, u piętnastu noworodków badano częstość oddechów, akcję serca, SaO2
w trakcie i 30 minut po zakończeniu interwencji (tab. 1).
Zarówno liczba oddechów (średnia 54,41/min. vs 56,94/
min.), uderzeń serca (średnia 133,1/min. vs 134,7/min.), jak
i saturacja (średnia 94,56% vs 95,13%) nieznacznie wzrastały, ale bez znamienności statystycznej. U jednego pacjenta
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stwierdzono spadek saturacji poniżej 85 % co było powodem odstąpienia od terapii. W podobny sposób badano
pH (pH 7,27 vs 7,26) oraz ciśnienie parcjalne CO2 (50,82 vs
51,28), w obu przypadkach różnice bez znamienności statystycznej [2].
U noworodków, u których stosowano ewakuację wydzieliny z dróg oddechowych metodą AFE, oznaczano
SaO2, które wynosiło średnio 87,61 vs 91,86 po zakończeniu interwencji, różnica była znamienna statystycznie.
Nie stwierdzono w efekcie przeprowadzonej interwencji
medycznej u badanych noworodków zmiany aktywności
oddechowej, bezdechów, zaburzeń rytmu serca. Jednak
zdarzały się desaturacje poniżej 85%, co było wskazaniem
do przerwania zabiegu [3].
Masaż noworodka metodą Shantala ma charakter masażu ogólnego, którego zadaniem jest wsparcie adaptacji
noworodka do życia zewnątrzmacicznego i stymulacja rozwoju. Jest ważnym elementem opieki nad noworodkiem

Tabela 1. Zmiana liczby oddechów, częstości uderzeń serca, saturacji hemoglobiny tlenem, kwasowości krwi,
stężenia dwutlenku węgla przed terapią i w trakcie fizjoterapii układu oddechowego (FUO)
N-15

PRZED FUO

W TRAKCIE FUO

P

L. oddechów/min.

54,41

56,94

N (niezamienne statystycznie)

L. uderzeń serca/min.

133,1

134,7

N (niezamienne statystycznie)

SaO2 (%)

94,56

95,13

N (niezamienne statystycznie)

pH

7,27

7,26

N (niezamienne statystycznie)

PaCO2 (mmHg)

50,82

51,28

N (niezamienne statystycznie)

Tabela 2. Ocena wartości SaO2 i FiO2 przed masażem, w trakcie i po masażu noworodka metodą Shantala
PRZED MASAŻEM

W TRAKCIE MASAŻU

PO MASAŻU

P

SaO2 (%)

95,57

89,43

96,61

P<0,05

Puls

142,8

137,9

138,8

N

Fale Δ μV

29,94

28,7

20,7

P<0,01

Fale Δ Hz

1,3

1,78

1,53

P<0,05

RI ACA

0,75

-

0,74

N
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Tabela 3. Ocena wpływu pozycjonowania noworodka
podczas wentylacji na wartości PaCO2, PaO2, SaO2 i FiO2
N-17

PRZED ZMIANĄ
POZYCJI

PO ZMIANIE
POZYCJI

P

PaCO2

52,05

47,64

P<0,05

PaO2

51,5

60,8

P<0,05

SaO2

93,35

96,47

P<0,05

FiO2

38,23

34,58

P<0,05

i pełni rolę w rozwoju mózgu noworodka i rozwoju psychomotorycznym. Przed masażem, w trakcie i po zakończeniu
masażu analizowano zapis zintegrowanego EEG aparatem
CCFM, SaO2, częstość pulsu oraz przepływy dopplerowskie
w tętnicy przedniej mózgu, tętnicy okalającej, żyle Galena
i zatoce strzałkowej (tab. 2).
Zapis zintegrowanego EEG po zakończeniu masażu
przyjmował formę charakterystyczną dla stanu relaksacji,
w którym dominują fale delta. Masaż nie miał istotnego
wpływu na przepływy dopplerowskie w tętnicy przedniej
mózgu. Nie stwierdzono negatywnego wpływu masażu
na częstość pulsu. Dla bezpieczeństwa noworodków monitorowano SaO2 i w tym badaniu również w kilku przypadkach odstąpiono od masażu z powodu desaturacji poniżej 85% [6, 7].
U dzieci przebywających w oddziale Kliniki Patologii Noworodka SPSK Nr 2 wykonano 20 badań pozycjonowania.
Badano SaO2, PaCO2, FiO2 w pozycji zastanej i po jej zmianie. W trakcie terapii ułożeniowej dzieci monitorowano
w czasie rzeczywistym aparatem Radiometr TCM4/40. Wy-
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konywano pomiar przezskórny ciśnienia parcjalnego PaO2
i PaCO2 przy pomocy elektrody mocowanej bezpośrednio
na skórze brzucha, w linii pachowej oraz na zewnętrznej
stronie uda. Noworodek był układany w czterech pozycjach: supinacyjnej, pronacyjnej, lateralnej i lateralno–
pronacyjnej. Pozycję dobierano na podstawie wskazań
klinicznych do zastosowania wybranej pozycji. W przypadku zmiany chorobowej jednego płuca dziecko układano
w pozycji lateralnej na stronie zdrowej. W celu poprawy jakości monitorowania stanu dziecka zastosowano monitorowanie indeksu oksygenacji aparatem Fore – Sight CASMED
(NIRS). W wyniku przeprowadzonych obserwacji stwierdzono istotny wpływ na wartości PaO2, PaCO2, SaO2 i FiO2.
Obniżało się ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, wzrastało ciśnienie parcjalne tlenu, saturacja hemoglobiny tlenem
oraz zmniejszano zawartość tlenu w mieszance oddechowej
(tab. 3). W dwóch przypadkach w trakcie pozycjonowania
wystąpiła przejściowa desaturacja poniżej 85%.
Stymulacja odruchów ssania i połykania powinna być
wykonywana u noworodków w przypadku braku ich występowania lub znacznego osłabienia. Jedną z metod wykorzystywaną do tego rodzaju stymulacji jest zastosowanie
neurokinezjologicznej metody prof. Vaclava Vojty. Jest to
metoda polegająca na wyzwoleniu reakcji odruchowych,
w tym również pobudzeniu układu autonomicznego. Delikatna stymulacja nerwu błędnego w pozycji supinacyjnej
(I faza do obrotu wg Vojty) oraz praca z mięśniami nadgnykowymi działa stymulująco na połykanie oraz ssanie.
Dodatkowo podczas tej stymulacji pobudzana jest praca
przepony, co zauważane jest w zapisie SaO2, NIRS czy podczas zapisu elektrody Clarka (TCM). Dziecko dodaje własne
oddechy, można zmniejszyć FiO2. Aby uniknąć zbyt częstego przekładania dziecka, w tym dzieci ze skłonnością do
destabilizacji parametrów, terapię Vojty można wykonać
w pozycji zastanej. W supinacyjnej I fazę do obrotu, w pronacyjnej pełzanie, w pozycjach lateralnych II fazę. Neurostymulacja może być stosowana u dzieci niestabilnych oddechowo w celu ich stabilizacji [9].
Omówienie wyników i dyskusja
Zarówno w trakcie prowadzenia FUO, jak i AFE wystąpiły
desaturacje poniżej 85%, które były powodem przerwania
interwencji medycznej. Podczas tych interwencji medycznych ważnym było odpowiednie do możliwości adaptacyjnych dotykanie dziecka. Im dotyk wolniejszy, spokojniejszy, pozbawiony gwałtownych ruchów, tym dziecko lepiej
tolerowało kontakt z terapeutą. Jednak pomimo istotnego
statystycznie pozytywnego wpływu na biofizyczne wykładniki funkcji organizmu, należy brać pod uwagę możliwość desaturacji w trakcie terapii manualnej. Jest zatem
konieczne monitorowanie SaO2, PaCO2 i PaO2 w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
Pozycjonowanie noworodka powinno być stosowane
u dzieci nie tylko wentylowanych mechanicznie, lecz również przebywających w inkubatorze czy łóżku, ale niezdolnych do samodzielnej zmiany pozycji. Pozycjonowanie
powinno być dokładnie dobrane do stanu dziecka, jego
wieku, napięcia mięśniowego, rodzaju wentylacji i innych
uwarunkowań klinicznych. Pozycjonowanie powinno być
wykonane w sposób stymulujący funkcję CUN dziecka rów2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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na stałe zatrudnieni fizjoterapeuci, co należałoby zmienić.
Zatem monitorowanie parametrów podstawowych funkcji życiowych jest warunkiem, szczególnie u wcześniaków
i noworodków chorych, do zachowania bezpieczeństwa
noworodków w trakcie zabiegów fizjoterapeutycznych.
Wnioski
1. Wprowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych w standard procesów leczenia wcześniaka, noworodka może
znacznie przyczynić się do poprawy jakości i ilości funkcji życiowych dziecka.
2. Zabiegi fizjoterapeutyczne powinny być wykonywane
we współpracy z lekarzem neonatologiem i położną
w celu właściwej interpretacji monitorowanych funkcji
i zachowania bezpieczeństwa dziecka podczas terapii
manualnej.
3. Wczesne rozpoczęcie terapii manualnej w oddziale patologii i intensywnej terapii noworodka poprawia wczesne efekty terapii.

nież do stanu relaksacji [8]. Odpowiednio dobrane pozycje
ułożeniowe mogą wpłynąć na bezpośrednie oraz długotrwałe efekty wentylacji mechanicznej, a także na jego
rozwój psychomotoryczny. Każde nawet kilkuminutowe
skrócenie wentylacji mechanicznej u wcześniaka, to odpowiednio mniejsza ilość mechanicznych uderzeń o ściany
płuca, co obniża ryzyko PDA. Pozycjonowanie dziecka powinno być wykonane zgodnie z prawidłową ontogenezą [9].
Dodatkowo podczas pozycjonowania zaobserwowano szybką odpowiedź pacjenta na zmiany pozycji, co zauważono w poprawie parametrów funkcji życiowych. Odnotowano poprawę w wartościach ciśnienia parcjalnego
w zapisie elektrody Clark w poziomie PaO2 oraz liczby oddechów własnych, które dziecko dodawało. Informacja
o zwiększeniu poziomu PaO2 była pomocna w zmniejszaniu
stężenia FiO2. Kangurowanie wcześniaków, masaż Shantala
również okazały się bezpieczne pod warunkiem monitorowania podstawowych funkcji życiowych. Kangurowanie jest
bezpieczną metodą opieki nad noworodkiem, a także wcześniakiem ze wsparciem oddechowym, jednak pod warunkiem monitorowania podstawowych funkcji życiowych.
W większości przypadków wzrasta saturacja hemoglobiny
tlenem, dziecko uspokaja się, zasypia, samo kangurowanie
ma uspokajający wpływ na rodziców kangurujących, poprawia ich relacje z personelem medycznym, ale monitorowanie szczególnie kangurowanych wcześniaków w intensywnej terapii i opiece jest standardem [4, 5].
Należy przyjąć, że wczesne podjęcie terapii manualnej
w oddziale neonatologii zarówno może zapobiegać powstawaniu deficytów rozwojowych, jak i wspierać te dzieci, które takie deficyty mają. Rozpoczęcie wsparcia rozwojowego po wypisaniu dziecka po trzymiesięcznym pobycie
w oddziale neonatologii, jak ma to miejsce w przypadku
wcześniaków, może okazać się spóźnione. Tylko w niewielkiej liczbie oddziałów neonatologii z intensywną terapią są
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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Opieka nad noworodkiem
z nieinwazyjnym
wspomaganiem oddechu
Iwona Łuczak, Danuta Żurawicka, Małgorzata Zimnowoda, Zofia Wojdyła

I

ntensywny rozwój neonatologii w drugiej połowie XX
wieku, który dotarł również do Polski, spowodował
wzrost zainteresowania intensywną opieką nad noworodkiem. Ogromne zaangażowanie anestezjologów
oraz neonatologów, postęp w medycynie, doskonalenie
resuscytacji, reanimacji noworodków oraz mechanicznej
wentylacji zaowocowało wymiernymi efektami w postaci
obniżenia wskaźników umieralności niemowląt oraz umieralności okołoporodowej [1]. Jednocześnie z pierwszymi sukcesami neonatologii pojawiły się na świecie prace
naukowe, w których opisywano powikłania stosowania
mechanicznej wentylacji u noworodków. Obecnie powszechnie wiadomo o uszkodzeniach płuc u noworodków
poddawanych wentylacji konwencjonalnej, wynikających
ze stosowania zbyt wysokich ciśnień (barotrauma) oraz
nadmiernych objętości oddechowych (wolutrauma).
W 1971 roku, w odpowiedzi na oczekiwania, Gregory
i Kitterman zastosowali u wcześniaków z niewydolnością
oddechową urządzenie „usprawniające stękanie wydechowe noworodków” [2]. Stosując rurkę intubacyjną, uzyskali stały przepływ tlenu do płuc. Działanie to zapobiegało
zapadaniu się pęcherzyków płucnych przy wydechu, ale
efekt leczenia uzależniony był od oddychania spontanicznego noworodka. Podobny CPAP (continuous positive
airways pressure), stałoprzepływowy zastosował Kattwinkel, ale już bez rurki, którą zastąpił donosową końcówką
i uzyskał zdecydowanie lepsze wyniki. Metoda ta rozpowszechniała się w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Momentem przełomowym stało się unowocześnienie
nCPAP, polegające na zainstalowaniu generatora wytwarzającego stabilne dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych, rozpoznającego fazy wdechu i wydechu. W czasie
wydechu powietrze zmieniało kierunek gazów tak, że strumień napływający nie przeszkadzał w wykonaniu wydechu. System ten nazwano Infant Flow [3].
Wprowadzając do Polski zmodyfikowaną metodę Infant
Flow Advance, w trakcie programu „Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków”, w który, obok środowisk neonatologicznych, zaangażowała się Fundacja
WOŚP, udało się zmniejszyć liczbę intubacji wcześniaków
o 80,3% [3], co stanowi ogromny sukces, zwłaszcza jeśli
podkreśli się fakt, że dzieci te nie były narażone na powikłania związane z wentylacją mechaniczną.
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Infant Flow od pierwszych minut życia
Wiele doniesień zwraca uwagę na efektywność metody
nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków
oddychających spontanicznie, stosowanej od pierwszych
chwil życia, bezpośrednio po wstępnych czynnościach, takich jak zabezpieczenie komfortu cieplnego oraz udrożnienie dróg oddechowych [4]. Zasadność stosowania nCPAP
od pierwszych minut życia szczególnie podkreślana jest
w przypadku wcześniaków z niewydolnością oddechową, u których zastosowanie tej metody pozwala na spokojne podjęcie racjonalnej decyzji o ewentualnej intubacji
i wentylacji konwencjonalnej [5]. Najważniejsze jest szybkie zapewnienie wentylacji, dlatego podstawową czynnością, pozwalającą ustabilizować stan noworodka, powinno
być założenie kaniul donosowych przez jednego członka
zespołu terapeutycznego oraz ich przytrzymywanie, a dopiero w drugiej kolejności zakładanie czapki pozwalającej
na stabilizację generatora. Transport do oddziału powinien
odbywać się w inkubatorze transportowym wyposażonym
w aparat Infant Flow [6].
Podłączenie noworodka do systemu Infant Flow
Zastosowanie nieinwazyjnej metody wentylacji w systemie Infant Flow wymaga prawidłowego przygotowania
aparatu, doboru parametrów wentylacji oraz odpowiedniego wyboru dodatkowego wyposażenia, tj. czapeczki,
kaniul donosowych lub maseczki. W pierwszej kolejności
należy przygotować aparat, komorę nawilżania oraz układ
oddechowy, który składa się z systemu drenów łączących
aparat z generatorem. Następnie należy dokonać wyboru
odpowiedniego rozmiaru czapeczki oraz kaniul donosowych lub maseczki. Silikonowe końcówki donosowe mają
kształt zbliżony do przewodów nosowych (hiperbola, kulista u podstawy) i pod wpływem przepływających, ogrzanych gazów rozszerzają się i dopasowują do błony śluzowej nosa. W komplecie z generatorem znajdują się trzy
rodzaje kaniul nosowych oraz przezroczysta miarka, za
pomocą której należy dobrać ich rozmiar (S, M, L). Wybór
odpowiedniego rozmiaru kaniul ma ogromne znaczenie,
nie tylko z powodu komfortu dziecka, ale także wymiernie
przekłada się na jakość wentylacji. Założenie zbyt małych
końcówek może spowodować brak szczelności układu, nie2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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Zasady stosowane w celu utrzymania drożności nosa
Utrzymywanie drożności noska jest niezwykle istotnym
zadaniem w pielęgnowaniu noworodka poddawanego
wentylacji nCPAP, ponieważ nos jest podstawową drogą
wykorzystywaną przez noworodka w wymianie gazowej.
Do podstawowych zasad pielęgnacji nosa należą:
l stosowanie odpowiedniego rozmiaru kaniul donosowych i maseczek nosowych oraz ich ewentualna wymiana na większe, w przypadku przyrostu masy ciała noworodków z długotrwałą wentylacją;
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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stosowanie zamienne kaniul i maseczek nosowych,
pamiętając że stosowanie długotrwałe kaniuli może
doprowadzić do uszkodzenia przegrody noska, a stosowanie długotrwałe maseczki może spowodować zniekształcenie kości szczękowych;
zapisywanie w dokumentacji noworodka rozmiaru kaniuli/maseczki, daty i godziny, w której dokonano zmiany;
kontrolowanie noska, stanu skóry wokół niego, oczu co
2–3 godz.;
ewentualne stosowanie udogodnień, oddzielających
kaniule/maseczkę od skóry;
w przypadku wystąpienia zaczerwienienia, otarć oraz
innych zmian wokół nosa zamiana kaniuli na maskę lub
odwrotnie, co spowoduje zmianę miejsca ucisku. Każda
ewentualna nieprawidłowość wokół nosa powinna być
odnotowana w dokumentacji dziecka z zaznaczeniem
miejsca, rozległości i czasu jej zaobserwowania oraz
kroków, jakie zostały podjęte w celu zminimalizowania
powikłań;
niestosowanie kremów i maści pod kaniule, ponieważ
powoduje to niestabilność generatora, przesuwanie kaniuli i uszkodzenie śluzówki nosa;
wykonywanie odsysania tyko w miarę potrzeby, nie rutynowo;
wykonywanie zabiegu odsysania w dwie osoby, delikatnie, zawsze używając soli fizjologicznej przy wprowadzaniu cewnika do przewodów nosowych;
stosowanie gazów oddechowych zawsze ogrzanych
i nawilżonych, pamiętając że niska wilgotność powoduje wysychanie, gęstnienie wydzieliny w drogach oddechowych oraz trudności w jej ewakuacji [6].

Pielęgnowanie noworodka poddawanego
wentylacji nCPAP
Zasadniczym zadaniem w opiece nad noworodkiem
wentylowanym nCPAP jest zapewnienie mu właściwego
komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Zasady te oczywiście
stosowane są w opiece nad każdym noworodkiem, niemniej jednak zaznaczyć należy, iż płacz noworodka, jego
niepokój, otwieranie ust powoduje spadek ciśnienia koń-
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możność uzyskania planowanego ciśnienia
końcowo-wydechowego, co w konsekwencji
skutkować będzie nieprawidłową wentylacją i gorszym stanem noworodka. Założenie
zbyt dużych kaniul może w krótkim czasie
doprowadzić do uszkodzenia błony śluzowej
nosa, bólu i obrzęku, który w konsekwencji
uniemożliwi dalszą wentylację nCPAP. Jeśli
istnieją przeciwwskazania do stosowania kaniul donosowych, tj. uszkodzenie nosa, różnica wielkości otworów nosowych, należy użyć
maseczek nosowych, dobranych również do
wielkości noworodka za pomocą miarki. Trójkątną, silikonową maseczkę powinno dobrać
się w taki sposób, aby podstawa trójkąta znajdowała się między górną wargą a podstawą
nosa, natomiast wierzchołek trójkąta znajdował się u nasady nosa. Zastosowanie nieprawidłowego rozmiaru maseczki spowoduje
w przypadku zbyt małej maski uszkodzenie
przegrody nosowej, a w przypadku wyboru zbyt dużej
– nieszczelność układu i nieprawidłową wentylację [6].
Dopasowanie rozmiaru czapeczki do wielkości głowy
noworodka ma duże znaczenie dla prawidłowej wentylacji, ponieważ służy ona do mocowania generatora.
Z przodu czapki znajduje się duży rzep do przytrzymywania drenów odchodzących od generatora, z boku są
małe rzepy służące do stabilizacji tych drenów. Z boków
czapki znajdują się po trzy otwory, przez które przeciąga się tasiemki generatora. Na rynku dostępnych jest
dwanaście rozmiarów czapeczek, oznaczonych kolorami
obszyć i symbolami, w zależności od rozmiaru. Najmniejsza „000” ma obwód 18–20 cm, w największej „9” obwód
wynosi 40–42 cm. W szybkim i sprawnym dopasowaniu
czapki pomaga specjalna miarka – pasek z podziałką centymetrową, na której znajdują się kolory odpowiadające
obszyciom czapek.
Po dokonaniu stosownych wyborów należy umocować
generator do czapeczki oraz bezpośrednio przed podłączeniem aparatu skalibrować tlen, wykonać test przepływu i ciśnienia, sprawdzić temperaturę, która w aparacie
powinna wynosić 39°C, oraz ustawić wilgotność tak, aby
w układzie wdechowym zachodziło parowanie. Czapeczkę
z generatorem powinno założyć się w taki sposób, aby całe
uszy noworodka były zakryte, a oczy dobrze widoczne.
Czynność tę należy zawsze wykonywać w dwie osoby. Po
włożeniu kaniul donosowych, ustabilizowaniu drenów należy sprawdzić całość systemu, jego stabilność i osiągane
ciśnienia [7].

cowo-wydechowego, a co za tym idzie nieskuteczną wentylację. Dlatego przypomnieć należy zasady, które znane
są już w większości oddziałów noworodkowych:
l Optymalizacja środowiska oddziału neonatologicznego, polegająca na ochronie przed hałasem i nadmiernym oświetleniem, z zachowaniem naturalnego rytmu
dobowego.
l Aktywizowanie rodziców i włączanie ich w skład zespołu terapeutycznego, traktowanie ich podmiotowo,
jak partnerów w procesie leczenia noworodka. Personel oddziału powinien zachęcać rodziców do kontaktu
z dzieckiem, kangurowania, wykonywania wszystkich
czynności pielęgnacyjnych przy noworodku, na które
pozwala jego stan kliniczny. To rodzice są najlepszymi
obserwatorami swojego dziecka, najszybciej dostrzegają zmiany zachodzące w zachowaniu noworodka,
objawy stresu czy bólu. Działania zmierzające do włączenia rodziców w skład zespołu są niezwykle istotne,
ponieważ możliwość wykorzystania potencjału rozwojowego dziecka zależy głównie od stanu emocjonalnego rodziców [8].
l „Minimal handling” – ograniczenie ilości interwencji medycznych do niezbędnych, wykonywanie ich w sposób
delikatny, celowy, przemyślany, dopasowując sposób
działania do stopnia tolerancji noworodka, grupowanie czynności i planowanie działania w taki sposób, aby
noworodek miał możliwie długi czas na nieprzerywany
sen.
l Prawidłowe pozycjonowanie terapeutyczne noworodka. Ma ono niezwykłe znaczenie, zwłaszcza u dzieci
niedojrzałych, poddawanych długiej terapii w oddziale.
Wywiera ono pozytywny wpływ na poprawę funkcji oddechowych, a także wspiera kształtowanie układu kostno–stawowego, dojrzewanie i prawidłową dystrybucję
napięcia mięśniowego, prawidłową stymulację proprioceptywną, dotykową oraz przedsionkową (zmysłu równowagi), rozwój i integrację prawidłowych wzorców
ruchowych, optymalną orientację wokół linii środkowej
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ciała, a także podnosi poczucie bezpieczeństwa i komfortu oraz możliwość spokojnego snu [9].
Walka z bólem, stosowanie niefarmakologicznych metod wspomagających zmagania z bólem o natężeniu
łagodnym i umiarkowanym, tj. stosowanie smoczka,
30% roztworu glukozy bądź 24% roztworu sacharozy
podanych 2 minuty przed procedurą na przednią stronę języka stosowanie pokarmu mamy, dotyku, masażu, jeśli to możliwe karmienie piersią, kontakt z mamą
[10,11].
Karmienie noworodka w zależności od jego dojrzałości
i stanu klinicznego. Wentylacja w systemie nCPAP nie
stanowi przeciwwskazania do karmienia enteralnego
zarówno przez sondę (założoną przez usta), jak i przez
smoczek czy nawet piersią. Wspomaganie oddechu
w systemie nCPAP może być przyczyną nagromadzenia gazów w przewodzie pokarmowym, wypełnienia
żołądka powietrzem. W takiej sytuacji konieczne jest
założenie sondy do żołądka i pozostawienie jej otwartej w celu ewakuacji nagromadzonego powietrza, bądź
odciąganie powietrza między karmieniami za pomocą
strzykawki. Zalecane jest też częste układanie noworodka na brzuchu [6].
Zapewnienie komfortu cieplnego noworodka. Niezwykle istotnym zagadnieniem, mającym wpływ na przebieg leczenia jest zapobieganie hipotermii i jej konsekwencjom, zwłaszcza u noworodków urodzonych
przedwcześnie, które z uwagi na swą niedojrzałość bardziej narażone są na stres związany z wychłodzeniem,
który w konsekwencji doprowadza do skurczu naczyń
krwionośnych, nasilenia kwasicy metabolicznej, hipoksemii, hipoksji, zmniejszenia produkcji surfaktantu
endogennego w płucach i zmniejszenia działania surfaktantu stosowanego leczniczo, hipoglikemii, zwiększenia ilości bezdechów, wystąpienia bradykardii [12].
Utrzymanie prawidłowej temperatury ciała wcześniaka
jest jednym z podstawowych czynników warunkujących
jego przeżycie [7].
l
Ochrona przed zakażeniami. Do czynników sprzyjających zakażeniom obok tzw.
czynników noworodkowych, matczynych,
czynników związanych z ciążą i porodem
należą czynniki środowiskowe, związane
ściśle z oddziałem, inwazyjnymi procedurami, którym poddawany jest noworodek.
Rzeczywistość oddziału intensywnej terapii,
do której można zaliczyć ograniczoną pielęgnację noworodka przez rodziców, kontakt
noworodka z wieloma osobami wchodzącymi w skład zespołu terapeutycznego, przeprowadzane zabiegi, w tym także resuscytacyjne, monitorowanie, stosowanie żywienia
pozajelitowego, kaniulację naczyń, częste
stosowanie przylepców, plastrów stanowi
istotne ryzyko zakażeń [13]. Personel sprawujący opiekę nad noworodkiem z nieinwazyjnym wspomaganiem oddechu powinien
prezentować postawę wysokiej świadomości istniejącego ryzyka zakażenia, a także
odpowiedzialności w trakcie wykonywania
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wszelkich zabiegów u noworodka, które powinny być
wykonywane zgodnie z przyjętymi procedurami. Ważną rolę niezmiennie odgrywa mycie i dezynfekcja rąk,
a także edukacja rodziców z zakresu ochrony noworodka przed zakażeniami.
l Monitorowanie stanu klinicznego. Noworodek ze wsparciem oddechowym wymaga monitorowania czynności
serca, saturacji, ciśnienia krwi. Parametry te monitorowane są w sposób nieinwazyjny, bezpieczny dla noworodka, pozwalający na szybką reakcję w sytuacji pogorszenia stanu ogólnego [7]. Kontrola SpO2 umożliwia
podaż tlenu, w taki sposób, aby zapewnić jego dostawę
do tkanek na właściwym poziomie, z uniknięciem hipoksemii oraz hiperoksemii. Obserwacji wymaga również
zabarwienie powłok skórnych pod kątem narastającej
sinicy czy bladości oraz objawy kliniczne, które pośrednio informują o funkcji płuc: częstość oddechów, synchroniczność oddychania, udział dodatkowych mięśni
oddechowych, wciąganie międzyżebrzy, poruszanie
skrzydełkami nosa, stękanie wydechowe (endogenny
CPAP), występowanie bezdechów. Powszechnie stosowanym narzędziem do określenia zaburzeń oddechowych jest skala Silvermana [14].
Skuteczność wentylacji ocenia się w badaniu równowagi kwasowo-zasadowej krwi tętniczej, a u noworodków w stabilnej fazie terapii oddechowej dopuszcza się
przeprowadzanie badania gazometrycznego z krwi włośniczkowej, pobranej z miejsca po uprzednim, kilkuminutowym ociepleniu. Przy interpretacji wyniku konieczna
jest orientacja, z jakiej krwi on pochodzi. Pobieranie krwi
do badań gazometrycznych wiąże się niestety z bólem,
stresem, uszkodzeniem ciągłości tkanek, występuje również ryzyko zafałszowania wyniku w związku z nieprawidłowym pobraniem próbki krwi lub z wydłużeniem
czasu od pobrania do oznaczenia wyniku. Należy o tym
pamięta, dokonując interpretacji wyniku gazometrii, warto wziąć pod uwagę również ogólny stan kliniczny noworodka [14].
Podsumowanie
Niezmiennie poszukuje się optymalnej metody wspomagania oddychania u noworodków. Głównym celem
jest ograniczenie powikłań, zwłaszcza tych przewlekłych.
nCPAP jest prostą metodą wsparcia oddechu, nie pozbawioną jednak powikłań. W pierwszej fazie stosowania tej
metody doniesienia naukowe opisywały poważne konsekwencje stosowania CPAP-u w postaci wodogłowia, wylewów do móżdżku, czy odmy opłucnowej. Aktualnie, po
latach doświadczeń stosowania tej wentylacji, po wprowadzeniu zmian w dostarczaniu ciśnienia do dróg oddechowych, najczęściej spotykanym powikłaniem jest uraz
śluzówki nosa, rzadziej uszkodzenie przegrody nosa [6].
Uzasadnione więc jest stwierdzenie, że podstawą ograniczenia przykrych konsekwencji stosowania CPAP-u jest
stałe, niezmienne szkolenie personelu pielęgniarskiego.
Szczególnie istotne wydaje się motywowanie pielęgniarek
i położnych, sprawujących bezpośrednią opiekę nad noworodkami z nieinwazyjnym wspomaganiem oddychania,
z podkreśleniem ważnej funkcji, jaką pełnią w zespole terapeutycznym.
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Opieka położnej nad
wcześniakiem
Natalia Janus
W Polsce rodzi się ponad 20 tys. wcześniaków rocznie. To ok. 6% wszystkich noworodków przychodzących
na świat w naszym kraju. O tym, jak wyglądają pierwsze godziny i doby opieki nad wcześniakiem
w rozmowie z Evereth News opowiedziały konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii, prof. Ewa Helwich
oraz konsultant wojewódzka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dla
województwa kujawsko-pomorskiego, Anna Siwek.

Jak długo wcześniak musi pozostać w szpitalu?
Dzieci urodzone przedwcześnie to według WHO dzieci
urodzone między 22. a 37. tygodniem ciąży. Muszą pozostać na oddziale wcześniaków i patologii noworodka, czyli
tzw. oddziale intensywnej opieki neonatologicznej do momentu, w którym lekarz stwierdzi, że noworodek potrafi
sam oddychać i ssać, a jego masa najczęściej przekracza 2
kg. Zawsze decyzję o wypisie wcześniaka ze szpitala podejmuje lekarz prowadzący, który ocenia rozwój, stan zdrowia
dziecka i umiejętności niezbędne do przeżycia.
– Noworodki urodzone przedwcześnie to szeroka kategoria dzieci – tłumaczy prof. Ewa
Helwich. Zupełnie inne problemy ma
wcześniak urodzony po 26 tygodniach
wieku płodowego, ważący zwykle poniżej 1000 g, a zupełnie inne urodzony
po 35 tygodniach, z masą ciała powyżej 2500 g. Najmniej dojrzałe przy urodzeniu wcześniaki zwykle wymagają
hospitalizacji 2–3 miesiące, a bywa, że
i dłużej. Warunkiem wypisu dziecka do
domu pod opiekę rodziców jest jego
pełna wydolność oddechowo-krążeniowa, sprawne jedzenie z koordynacją ssania, połykania i oddychania oraz
zaplanowanie właściwej opieki powypisowej z niezbędnymi konsultacjami
specjalistycznymi.
Jak zaznacza Anna Siwek, w przypadku dzieci przedwcześnie urodzonych pobyt w szpitalu może wydłużyć
się do 4 tygodni, a nawet kilku miesięcy, dlatego, że każdy przypadek wcze2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

śniactwa jest inny i należy podchodzić do niego indywidualnie, w zależności od tygodnia narodzin oraz stanu
zdrowia dziecka.
Szczepienia obowiązkowe i zalecane dla wcześniaków
Ze względu na zwiększone ryzyko zakażeń, komplikacje i konieczność hospitalizacji, szczepienia ochronne
u wcześniaków są wyjątkowo ważne. Dzieci urodzone
przedwcześnie powinny być szczepione w tym samym
czasie, co noworodki urodzone w terminie. W związku
z małą masą ciała liczba wstrzyknięć powinna być ograniczona, dlatego dla wcześniaków zalecane są szczepionki
wysokoskojarzone.
– Noworodki urodzone przedwcześnie mają niedojrzały
układ immunologiczny i brak przeciwciał uzyskanych od
matki, których transport przez łożysko do płodu odbywa
się w końcowym okresie ciąży – mówi prof. Ewa Helwich.
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raca na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej to walka o życie i zdrowie dzieci urodzonych
przedwcześnie. Walka ta jest trudna i obciążona dużym stresem zarówno dla rodziców, jak i dla położnych oraz całego personelu medycznego.
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Poród przedwczesny burzy ten porządek. Szczepienia
ochronne stosujemy u wcześniaków zgodnie z ich wiekiem
kalendarzowym, a nie korygowanym, w związku z czym
przed opuszczeniem szpitala są zaszczepione przeciw zapaleniu wątroby WZW B, gruźlicy, a jeśli spędzają w szpitalu czas dłuższy niż 6 tygodni, także przeciw kokluszowi,
tężcowi i błonicy oraz przeciw pneumokokom.
Jak wyjaśnia Anna Siwek, noworodek polega głównie na
wrodzonych, nieswoistych mechanizmach obrony przed
patogenami. Dojrzewanie odporności swoistej, dzięki której organizm szybko rozpoznaje i zwalcza czynniki zakaźne,
odbywa się stopniowo przez wiele miesięcy, a nawet lat.
Początkowo noworodka i niemowlę chronią przeciwciała
otrzymane od matki w czasie ciąży. Jednak ich stężenie
jest niższe niż u dzieci urodzonych o czasie, ponieważ przekazywane są od matki przez łożysko przede wszystkim w
trzecim trymestrze, po 32. tygodniu ciąży.
– Bardzo ważne w procesie wspomagania odporności są
szczepienia, jako najskuteczniejsza broń w walce z infekcjami – dodała Anna Siwek. O momencie szczepienia decyduje
stan kliniczny dziecka. Zgodnie z obowiązującym w Polsce
Programem Szczepień Ochronnych pierwsze szczepienie
noworodka powinno odbyć się w przeciągu 24 godzin od
jego urodzenia i jest to szczepienie przeciwko WZW typu B.
Dzieciom urodzonym przedwcześnie, poza pakietem
szczepionek obowiązkowych, podawanych każdemu
dziecku, przysługują:
l Szczepionka przeciw krztuścowi – zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 16.08.2016, wcześniakom podawana jest szczepionka DTaP-IPV;
l Szczepionka przeciw pneumokokom – należy podać
w możliwie szybkim terminie z uwagi na narażenie wcześniaków na zakażenia pneumokokami. Jeżeli szczepienie
rozpoczynane jest w pierwszych miesiącach życia, to
należy zastosować schemat 3+1 dawka przypominająca.
Natomiast, jeżeli szczepionka podawana jest po ukończeniu 6 miesięcy należy zastosować
schemat 2+1 dawka przypominająca.
Podanie dawki przypominającej między 12 a 15 m.ż. ma szczególne znaczenie dla utrzymania ochrony przeciw zakażeniom pneumokokami;
l Szczepionka przeciw WZW B – z uwagi na to, iż dzieci urodzone przedwcześnie poddawane są wielu procedurom medycznym, są szczególnie
narażone na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B. Zgodnie
z aktualnym Programem Szczepień
Ochronnych (PSO) dzieciom z masą
urodzeniową mniejszą niż 2000 g
w ramach szczepień obowiązkowych
(bezpłatnych) należy podać łącznie 4 dawki szczepionki w schemacie czasowym 0, 1, 2 i 12 miesięcy,
w tym pierwszą dawkę najlepiej podać w pierwszej dobie życia. Mała
masa ciała nie jest u wcześniaków
przeciwwskazaniem do rozpoczęcia
szczepienia przeciw WZW B.
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Strategia kokonu, czyli szczepienia dla rodziny
wcześniaka
Tzw. strategia kokonu jest szczególnie istotna, gdy w rodzinie pojawia się dziecko przedwcześnie urodzone.
– Polega ona na zaleceniu osobom z najbliższego otoczenia zaszczepienia się, co w konsekwencji ma uchronić
dziecko przed poważnymi zakażeniami – zaznacza Anna
Siwek. Do szczepień, które należy zalecić najbliższym należą: szczepienie przeciwko grypie, błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz przeciwko ospie wietrznej.
Kangurowanie wcześniaków
Kangurowanie jest formą terapii i opieki nad wcześniakami. Polega na kontakcie skóra do skóry matki z dzieckiem. Zgodnie z przewodnikiem Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) kangurowanie pod względem bezpieczeństwa dziecka i parametrów termicznych jest przynajmniej
tak samo korzystne jak klasyczna opieka w inkubatorach.
– Kangurowanie jest coraz częściej stosowane w oddziałach noworodkowych i jest stosowane zarówno przez
mamy, jak i ojców – mówi prof. Ewa Helwich. O tym, kiedy
można bezpiecznie rozpocząć kangurowanie, decyduje lekarz, a nadzór nad kangurowaniem sprawują pielęgniarki.
Według Anny Siwek, kangurowanie to najbardziej naturalna, bezpośrednia relacja dziecka ze swoim rodzicem. Jest
to nie tylko jedna z najprzyjemniejszych chwil, jakie może
doświadczyć w swoim życiu mama lub tata, ale także niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju i zdrowia dziecka
„zabieg”. Im dłużej trwa, tym lepiej. Najlepiej by odbywało
się codziennie, przynajmniej do 3. miesiąca życia.
– Tak bliski kontakt daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, niweluje stres związany z porodem – noworodek
czuje bicie serca, zapach i ciepło skóry mamy, co wzmacnia
więź między rodzicem a dzieckiem i uspokaja je. To również
doskonałe wsparcie w zasypianiu dziecka. Leżąc na piersi
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mamy brzuszek dziecka jest w naturalny sposób delikatnie
masowany. Umożliwia to łatwiejsze wydostanie się gazów
z jego jelit. Maluszek przytulony do piersi to podświadomy
sygnał dla organizmu mamy, że czas zacząć „produkować”
mleko. Dziecko szybko nabiera umiejętności ssania, szybciej osiąga właściwą masę ciała – dodaje Anna Siwek.
Podczas kangurowania mama bądź opiekun powinni
znajdować się w pozycji półleżącej i położyć dziecko na
swojej klatce piersiowej. Aby bezpiecznie podtrzymać
dziecko, wykorzystuje się elastyczną opaskę, która dodatkowo je otula. Kangurowanie powinno trwać około godziny, dwa lub trzy razy dziennie w zależności od stanu dziecka i mamy.
Jak wygląda pielęgnacja wcześniaka w szpitalu?
Według prof. Ewy Helwich pielęgnacja wcześniaka to
skomplikowany proces wymagający szerokiej wiedzy
i doświadczenia. Zależny jest od problemów konkretnego
wcześniaka. Najmniej dojrzałe wcześniaki są pielęgnowane wewnątrz inkubatora.
– Każdy noworodek urodzony przedwcześnie, bez
względu na stopień niedojrzałości, wymaga specjalnej
opieki – zaznacza Anna Siwek. Czynności, które są wykonywane, powinny być wykonywane szybko, sprawnie, w odpowiedniej temperaturze otoczenia, uwzględniając stan
dziecka oraz przestrzegając zasad aseptyki i antyseptyki.
Jak dodała konsultant wojewódzka: – Kąpiel wykonuje
się u dzieci w stabilnym stanie ogólnym. Dzieci, które przebywają w inkubatorze, myje się w jego wnętrzu, za pomocą jałowej myjki i jałowej wody – zasada ta dotyczy ekstremalnie skrajnych wcześniaków oraz noworodków z bardzo
małą urodzeniową masą ciała (poniżej 28 tyg. ciąży oraz
poniżej 1500 g). Nieodłącznym elementem pielęgnacji noworodków są pieluszki. Należy dbać o odpowiednio częstą
ich wymianę. Ich wielkość powinna być dostosowana do
wielkości dziecka, aby nie doprowadzić do podrażnień delikatnej skóry wcześniaka.
Bardzo ważna jest obserwacja skóry, zwłaszcza tych
miejsc, gdzie stosuje się przylepce do zabezpieczenia
sprzętu oraz miejsce, gdzie założona jest kaniula, aby wychwycić objawy wynaczynienia. Pielęgniarka bądź położna opiekująca się wcześniakiem równie często powinna
kontrolować miejsca na ciele dziecka, gdzie założone są
elektrody EKG, pulsoksymetr, a w razie konieczności zmienić miejsce jego założenia – dopowiedziała Anna Siwek.

2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

t

t

Najczęstsze powikłania u wcześniaków
Z uwagi na niską masę urodzeniową i niedostatecznie
wykształcone funkcje życiowe, wcześniaki narażone są na:
l zaburzenia oddychania (bezdech, niedodma płuc, zachłyśnięcie się, dysplazja oskrzelowo – płucna, która jest
powikłaniem po wentylacji mechanicznej);
l problemy z utrzymaniem prawidłowego ciśnienia krwi;
l trudności z karmieniem – dzieci urodzone przed 34. tygodniem ciąży muszą być karmione za pomocą sondy,
ze względu na niedojrzałość koordynacji ssania, przełykania, oddechu. Bardzo ważne jest, by jak najwcześniej,
jeśli nie ma przeciwwskazań, podać noworodkowi pokarm mamy. Ważna jest każda kropla siary, nawet najmniejszym dzieciom można ją podać na wewnętrzną
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stronę policzka;
żółtaczkę często wymagającą leczenia fototerapią;
l rozwój retinopatii, czyli nieprawidłowy rozwój naczyń siatkówki oka, nieleczona może doprowadzić do upośledzenia widzenia przez dziecko lub
jego ślepoty;
l zakażenia występujące znacznie częściej niż u noworodków urodzonych
w terminie, ze względu na niedojrzałość układu odpornościowego oraz
konieczność przeprowadzania wielu
czynności medycznych;
l krwawienie śródczaszkowe i inne
uszkodzenia mózgu;
l nadmierną wiotkość mięśni, asymetrię w ułożeniu ciała, dziecięce porażenie mózgowe; dziecko może w
przyszłości wykazywać zaburzenia
emocjonalne – może być nadaktywne, mieć zaburzoną koncentrację;
l trudności w utrzymaniu prawidłowej temperatury ciała
– dziecko narażone jest na wyziębienie organizmu, co
może dodatkowo nasilać istniejące już problemy z oddychaniem i utrzymaniem prawidłowego ciśnienia krwi.
– Potencjalnych powikłań, wynikających z niedojrzałości narządowej przy urodzeniu, jest niestety cała długa
lista – komentuje prof. Ewa Helwich. Ryzyko powikłań po
przedwczesnym urodzeniu istotnie zmniejsza się po zastosowaniu steroidoterapii u matki na 48 godzin przed
porodem. Duże znaczenie w zapobieganiu niewydolności oddechowej ma podawany po urodzeniu dotchawiczo
surfaktant, który przyspiesza dojrzewanie płuc oraz stosowanie właściwych procedur rozprężających płuca i stabilizujących oddychanie i krążenie. Do powikłań długoterminowych wcześniactwa należą zaburzenia rozwoju, których
najpoważniejszą formą jest mózgowe porażenie dziecięce.
Jak zaznacza Anna Siwek: – Dzieci urodzone przedwcześnie charakteryzuje niedojrzałość najważniejszych życiowo układów. Jednak to stopień dojrzałości płuc decyduje
w największym stopniu o przeżyciu dziecka. Możliwość
wystąpienia powikłań jest tym większa, im bardziej niedojrzały noworodek.
l

Stymulacja dotykowa wcześniaków
Jak twierdzi Anna Siwek, kontakt dotykowy z noworodkiem przedwcześnie urodzonym jest niezwykle ważny dla
samego dziecka, ale i dla rodziców. Jest podstawowym
składnikiem nawiązania prawidłowej relacji rodzice –
dziecko, ale i pierwszym elementem wspomnianej wcześniej rehabilitacji.
– Rodzaj stymulacji dotykowej wcześniaka omawiamy
z jego rodzicami, głównie z mamą, która najczęściej spędza
w szpitalu wiele godzin, początkowo ściągając pokarm,
a następnie karmiąc z butelki i/lub bezpośrednio piersią –
przypomina prof. Ewa Helwich. Nadmierna stymulacja jest
równie niekorzystna, jak jej brak.
Obecnie specjaliści zgadzają się, że wcześniaki mają
zbyt dużo stymulacji „nieprzyjemnej”, związanej z zabie-
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gami medycznymi lub pielęgnacyjnymi, a jednocześnie
zbyt mało stymulacji pozytywnej, która wspomaga rozwój
– dodała Siwek.
Rehabilitacja wcześniaka rozpoczyna się już na
oddziale intensywnej opieki
Stymulacja ruchowa dzieci urodzonych przedwcześnie,
które ważą mniej niż 2500 g, jest niezwykle istotna. Wcześniaki narażone są na poważne komplikacje zdrowotne dlatego, aby ograniczyć im stres i zapobiec powikłaniom powinny mieć zapewniony odpowiedni rodzaj i częstotliwość
stymulacji.
Jak tłumaczy konsultant krajowa, o potrzebie rehabilitacji decyduje neurolog dziecięcy lub neonatolog. Czas
rozpoczęcia rehabilitacji i jej rodzaj są uzależnione od
tego, jaki jest obraz choroby dziecka. Rehabilitacja każdego przedwcześnie urodzonego dziecka „na wszelki wypadek” nie ma uzasadnienia. W oddziałach noworodkowych,
w których leczone są noworodki, wdrażamy tzw. „opiekę
rozwojową”, która dotyczy optymalnych pozycji ułożeniowych dziecka, sposobów jego karmienia, ochrony przed
hałasem i nadmiernym oświetleniem. Uczymy tego także
rodziców – dodała.
– W zależności od występujących zaburzeń i obszaru,
który należy pobudzić, lekarz dostosowuje metodę rehabilitacji – powiedziała konsultant wojewódzka. Ważna jest
współpraca lekarzy wielu specjalności: fizjoterapeutów,
neurologopedów, psychologów. Najczęściej stosowane są
metody Voity, NDT – Bobath i Castillo. Rehabilitacja jest dla
wcześniaków bezpieczna, ponieważ zostaje dobrana indywidualnie. O długości terapii decyduje lekarz prowadzący,
ale zakończenie następuje zwykle, kiedy maluch wyrówna
nieprawidłowości rozwojowe.

Źródło: www.everethnews.pl
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Klasyfikacja badań
radiologicznych
u noworodków
Mieczysława U. Jurczyk, Marta Adamkiewicz, Karolina Chmaj-Wierzchowska,
Lucyna Kasprzyk
Istotne miejsce wśród diagnostyki noworodka zajmuje badanie rentgenowskie (RTG). Najczęściej takie
badanie przeprowadza się w celu oceny wad serca, płuc, przepukliny przeponowej, urazów, jak też do
określenia lokalizacji ciał obcych. Zdjęcie wykonywane jest przyłóżkowo aparatem przewoźnym bądź dokonuje
się dynamicznego badania przewodu pokarmowego z użyciem izotonicznych środków cieniujących.
Celem pracy było sklasyfikowanie wykonanych badań radiologicznych u hospitalizowanych noworodków.
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wania. Na podstawie diagnostyki radiologicznej stawiane
jest rozpoznanie lekarskie. Stanowi ona również swoiste
wsparcie w trakcie hospitalizacji pacjenta, jak również pozwala wcześnie wykryć powikłania pooperacyjne lub też
wznowę choroby nowotworowej [1–4, 6, 8].
Postępowanie diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego powinno być zawsze
ograniczone do minimum, zwłaszcza gdy pacjentem jest
noworodek. W badaniach radiologicznych noworodków
najczęściej wykorzystuje się rentgenodiagnostykę (konwencjonalne zdjęcie RTG, prześwietlenie promieniami X,
radiologia cyfrowa, tomografia komputerowa), ultrasonografię (USG przezciemiączkowe, USG jamy brzusznej, USG
stawów biodrowych) oraz obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (rezonans magnetyczny klatki piersiowej, rezonans magnetyczny głowy).
Celem pracy było skategoryzowanie wykonanych badań radiologicznych u pacjentów hospitalizowanych na
oddziale neonatologicznym Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ocenie poddano zależności pomiędzy:
płcią, punktacją skali Apgar, wiekiem ciążowym, masą ciała
noworodka, rodzajem porodu a typem wykonanego badania radiologicznego.
Materiał i metody
Analizę retrospektywną stanowiły zebrane dane z historii chorób 200 hospitalizowanych noworodków w okresie
od 1 stycznia do 1 września 2014 roku na oddziale neonatologii w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Na materiał badawczy składały się takie dane
jak: płeć, masa ciała, wiek ciążowy, w którym nastąpił po-
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nalizą objęto zebrane dane z historii chorób 200
hospitalizowanych noworodków w Klinice Neonatologii w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu
Klinicznym UM w Poznaniu. Oceniano: płeć, masę
ciała, wiek ciążowy, ilość punktów skali Apgar, rodzaj przebytego porodu, rozpoznanie lekarskie. Ocenę korelacji
między wskazanymi parametrami, a wykonanym badaniem radiologicznym przeprowadzono przy użyciu programów: Microsoft Office i Excel 2007. Analiza statystyczna oraz opisowa wykazała, że najczęściej wykonywanym
w grupie badaniem radiologicznym było USG przezciemiączkowe. Drugim najpopularniejszym badaniem było
należące to rentgenodiagnostyki zdjęcie RTG klatki piersiowej i brzucha. Ocena zależności pozwoliła stwierdzić,
że istnieje korelacja pomiędzy płcią noworodka a rodzajem badania radiologicznego. Zauważono, że poród, liczba
punktów skali Apgar oraz występujące u noworodka jednostki chorobowe również mogą wpływać na rodzaj postępowania diagnostycznego. Diagnostyka radiologiczna
noworodka jest drugim po badaniu ultrasonograficznym
najczęściej wykonywanym badaniem diagnostycznym.
Szczególną rolę odgrywa przy diagnozowaniu wad rozwojowych u noworodka.
Za dzień narodzin rentgenodiagnostyki można uznać
8 listopada 1895 roku, kiedy to Wilhelm Conrad Röntgen
odkrył nowy rodzaj promieni, które ochrzcił mianem „promieni X”. Promieniowanie rentgenowskie znalazło zastosowanie w rentgenodiagnostyce (konwencjonalne zdjęcie
rentgenowskie, prześwietlenia promieniami X, radiologia
cyfrowa, tomografia komputerowa), radiologii zabiegowej,
a także w postępowaniu leczniczym – radioterapii [1, 7].
W dzisiejszych czasach diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego stanowi podstawową formę obrazo-
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ród dziecka, sposób ukończenia ciąży, ilość uzyskanych
punktów wg skali Apgar oraz występujące u noworodka
jednostki chorobowe.
Metoda obejmowała ocenę wykonanych badań radiologicznych oraz analizę statystyczną i opisową zależności
zaobserwowanych w grupie 200 hospitalizowanych noworodków. Analizie poddano uzyskane wyniki z zastosowaniem programów: Microsoft Office i Excel 2007.
Wyniki
W grupie urodzonych noworodków (124 płci męskiej,
76 płci żeńskiej) w dobrym stanie (Apgar 8–10 pkt.) było
114 (57%) badanych. Według skali Apgar w stanie średnim
(4–7 pkt.) było 62 badanych (31%), a w stanie złym (0–4
pkt.) były 24 (12%) przypadki. Średnia masa urodzeniowa
wynosiła 2509 ± 964 g. Najwięcej noworodków przyszło
na świat drogą brzuszną, poprzez cięcie cesarskie (53%).
Na drugim miejscu znalazły się noworodki urodzone siłami natury (44,5%), a na ostatnim – za pomocą wyciągacza
próżniowego (2,5%). Porody odbywały się między 25. a 41.
tygodniem ciąży.
Ilość zebranych punktów według skali Apgar
a rodzaj badania radiologicznego
Noworodków, które zostały poddane kryterium skali Apgar i takich, których stan określono jako średni (4–7
pkt.), było 62 (nie stanowiły jednej trzeciej grupy). Statystycznie w grupie średniej wykonano ± 6,32 badania na
noworodka. Grupa w stanie dobrym obejmowała 114 osób
i wykonano na niej 358 badań radiologicznych, czyli ± 3,14
badania na noworodka. Choć noworodki w stanie ciężkim
stanowiły najmniejszą część badanych (24 osoby), proporcjonalnie to u nich wykonano najwięcej badań (221) ± 9,20.
Najwięcej badań diagnostycznych wykonano w grupie noworodków w stanie średnim (4–7 pkt.), dokładnie 392, co
stanowiło około 40,37% wszystkich badań. Podział badań
radiologicznych według ilości zdobytych punktów w skali
Apgar przedstawiono na rysunku 1.
Płeć noworodka a rodzaj badania radiologicznego
Statystycznie u jednego noworodka wykonano ± 4,85
badania radiologicznego. Analizując zebrane dane pod

Badania ultrasonograficzne

Badania za pomocą rezonansu
magnetycznego

Badania
rentgenodiagnostyczne

Rys. 1. Podział badań radiologicznych w zależności od ilości
zdobytych punktów Apgar
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kątem płci, zaobserwowano, że u noworodka płci męskiej
wykonano ± 4,90 badania radiologicznego, natomiast
u dziecka płci żeńskiej – blisko ± 4,77 badania. Z kolei radiologiczne badanie czynnościowe w obrębie przewodu
pokarmowego w olbrzymiej przewadze (88,89%) wykonywane było u chłopców, a u noworodków płci żeńskiej wykonano częściej badanie za pomocą tomografu komputerowego.
Poród noworodka a rodzaj badania radiologicznego
Noworodków urodzonych na drodze cięcia cesarskiego
było 106 (53%), urodzonych siłami natury stanowiły 44,5%
(n = 89), a za pomocą wyciągacza próżniowego – 2,5% (n =
5). Porody odbywały się między 25. a 41. tygodniem ciąży.
Średnia masa urodzeniowa wynosiła 2509 ± 964 g. Ciąże
pojedyncze stanowiły 86% (n = 172), a pozostałe 14% (n =
28) były to ciąże mnogie (wszystkie bliźniacze). U noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie wykonano 501
badań radiologicznych, 461 – u noworodków po porodzie
naturalnym i 9 – u noworodków, które wydobyto za pomocą wyciągacza próżniowego.
Dyskusja
Badania radiologiczne u noworodków zawsze wykonuje
się w celach diagnostycznych. Z uwagi na niebezpieczny
wpływ promieniowania rentgenowskiego [13, 22, 23] diagnostykę RTG u noworodków ogranicza się do niezbędnego minimum i wspomaga badaniami nieinwazyjnymi,
takimi jak rezonans magnetyczny oraz ultrasonografia. Badania te pozwalają zobrazować poszczególne płaszczyzny
ciała lub wybrane narządy wewnętrzne dziecka. Oprócz
rentgenodiagnostyki, obrazowania za pomocą rezonansu
magnetycznego oraz ultrasonografii stosuje się również
badania radioizotopowe (PET lub SPECT) [11, 12, 14–18].
Podczas analizowania zebranego materiału badawczego zauważono, że największą liczbę badanych noworodków stanowili chłopcy (n = 124). Oceniając dane pod
kątem płci, wykonano ± 4,90 badania radiologicznego
u chłopców i ± 4,77 u dziewczynek. Były to głównie badania EKG, USG przezciemiączkowe i jamy brzusznej, zdjęcie
RTG klatki piersiowej i brzucha. Przeprowadzone badania
pozwalają wysnuć wniosek, że płeć ma znaczenie i w pe2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

wien sposób przekłada się na ilość wykonywanych badań
radiologicznych. Nierzadko w środowisku neonatologicznym spotkać się można z przeświadczeniem, że noworodki
płci żeńskiej są dużo silniejsze fizycznie i potrafią szybciej
zaadoptować się do trudnych warunków środowiskowych
[25–27]. Czy więc płeć ma znaczenie w okresie noworodkowym? Jakie różnice wstępują między dziewczynkami
a chłopcami i czy ma to związek z ilością badań radiologicznych? Zdaniem Lindy Brannon, autorki „Psychologii rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni”, już
w wieku noworodkowym można zauważyć istotne różnice
w budowie oraz wielkości mózgu (mózg noworodka płci
męskiej jest większy niż noworodka płci żeńskiej) [32]. Z kolei Anne Moir i David Jessel twierdzą, że nowo narodzone
dziewczynki w przeciwieństwie do chłopców są bardziej
zaabsorbowane otaczającymi ich ludźmi, potrafią też skupić uwagę na czyjejś twarzy („Płeć mózgu. O prawdziwej
różnicy między mężczyzną a kobietą”) [33]. Niewykluczone, że zachowanie dziewczynek jest powiązane z odmienną budową oka. Siatkówka męskiego oka zawiera znacznie
więcej pręcików (dostrzeganie ruchu, widzenie czarno-białe) niż siatkówka kobiety. Ewa Barlik w swoim artykule
„Płeć ma znaczenie” słusznie zauważa, że w kobiecym oku
jest dużo więcej czopków, odpowiedzialnych za postrzeganie braw [26]. Autorka pisze również o odmiennościach
w zmyśle słuchu. Okazuje się, że kobiety słyszą aż 10 razy
lepiej niż mężczyźni. Rejestrują zarówno skrajnie niskie, jak
i bardzo wysokie dźwięki. Różnice płci, nie tylko pod względem biologicznym, ale także psychologicznym, można do-

strzec już we wczesnym dzieciństwie. Anne Moir w książce
„Płeć mózgu”, powołując się na swoje badania, twierdzi,
że 6-letnia dziewczynka wyprzedza o 4–6 lat chłopca pod
względem rozwiniętych zdolności językowych. Chłopiec
natomiast w wieku 6 lat potrafi myśleć abstrakcyjnie, co
dziewczynka osiągnie za 2–4 lata. Chłopiec ma świetnie
rozwiniętą motorykę, dziewczynka – pamięć [33]. Badaczka interakcji międzyludzkich Amy Sheldon przeprowadziła
ciekawy eksperyment z udziałem 6 małych dzieci. Sheldon
podzieliła dzieci względem płci na dwie grupy (3 chłopców
i 3 dziewczynki) i każdej z grup dała do zabawy plastikowego ogórka. Po pewnym czasie w obu grupach powstał
konflikt, dzieci pokłóciły się o zabawkę. W grupie chłopców
doszło do rękoczynów, natomiast dziewczynki doszły do
porozumienia i bawiły się zabawką na zmianę. Eksperyment
dowiódł, że chłopcy od najmłodszych lat są ukierunkowani
na pewność siebie, zdobywanie, stawianie na siłę fizyczną.
W późniejszych relacjach w życiu dorosłym używają języka
oszczędnego, rzadziej inicjują rozmowy, skłonni są jednak
do podejmowania większego ryzyka [19–21, 24, 26, 33]. Podział badań, jak również przeważająca liczba męskich noworodków w grupie badanych pozwalają wysnuć hipotezę, że
dzieci płci męskiej w okresie noworodkowym są słabsze pod
względem fizycznym od noworodków żeńskich.
Na podstawie przeprowadzonej retrospektywnej analizy
danych wykazano, że 53% noworodków przyszło na świat
na drodze cięcia cesarskiego (urodzone noworodki o średniej masie ciała 2350 ± 933 g, w 34. tygodniu ciąży, o 6 pkt.
w skali Apgar), 44,5% – siłami natury (noworodki o średniej
reklama

Nasze rozwiązania z zakresu ochrony
radiologicznej są wykonywane pod konkretny
wymiar i parametry techniczne.
Nie boimy się trudnych i skomplikowanych
wyzwań. Staramy się, aby klienci byli zadowoleni
z naszych produktów pod względem
jakościowym i cenowym.
W naszej ofercie znajdą Państwo takie produkty
jak drzwi, parawany, okna i wiele innych.
To co dla innych firm jest innowacją
i nowatorstwem, dla nas jest standardem.
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masie ciała 2643 ± 976 g, w 34. tygodniu ciąży, o 7 pkt. w skali Apgar) i 2,5% – po zastosowaniu wyciągacza próżniowego
(średnia masa urodzeniowa ciała 3528 ± 275 g, w 38. tygodniu ciąży, o 7 pkt. w skali Apgar). Ogólna liczba wszystkich
badań radiologicznych wynosiła 971, z czego około 51,60%
badań wykonano u noworodków po przebytym porodzie
na drodze cięcia cesarskiego, około 47,48% – po porodzie
naturalnym i 0,92% – po zastosowaniu wyciągacza próżniowego. Analizując rodzaje ciąż, można zauważyć, że blisko
86% (n = 172) badanych rozwijało się w ciąży pojedynczej,
a pozostałe 14% (n = 28) stanowiły ciąże mnogie (wszystkie
bliźniacze, urodzone na drodze cięcia cesarskiego).
Wnioski
1. Badanie rentgenodiagnostyczne wykonywane u noworodków jest drugim po badaniu ultrasonograficznym
najczęściej wykonywanym badaniem diagnostycznym.
2. Niewątpliwie ilość wad rozwojowych występujących
u noworodka stanowi główną przyczynę rozszerzonej
diagnostyki radiologicznej.
3. Rodzaj przebytego przez noworodka porodu także wpływa na dalszą diagnostykę. Najwięcej noworodków w grupie badanej przyszło na świat poprzez cięcie cesarskie
(urazy mechaniczne, zespół mokrego płuca). Najwięcej
badań radiologicznych wykonano u noworodków po
porodzie naturalnym (złamania obojczyka, urazy mechaniczne, otarcia). Największą grupę badanych stanowiły
noworodki urodzone przedwcześnie [30, 31].
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Inkubator jako bezpieczne
środowisko wspierające
rozwój noworodka

N

oworodek, zwłaszcza urodzony skrajnie przedwcześnie, jest najważniejszym problemem
współczesnej perinatologii oraz neonatologii,
a to przyczynia się do intensywnego rozwoju tych
dziedzin. Podstawowym celem leczniczym jest nie tylko
uratowanie życia, ale również uniknięcie powikłań wcześniactwa oraz zapewnienie możliwie najlepszego rozwoju
psychruchowego. Dzięki ogromnemu postępowi technologicznemu, który dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, jest możliwe leczenie nawet skrajnie niedojrzałych
noworodków. Wcześniactwo jest ważnym problemem
neonatologii zarówno ze względu na zwiększoną umieralność oraz chorobowość, jak i konsekwencje zdrowotne
wynikające z powikłań okresu noworodkowego. Dynamiczny rozwój technologii medycznych przyczynia się do
powstawania nowoczesnych inkubatorów, które umożliwiają przeżycie najbardziej niedojrzałym noworodkom,
wspomagają ich funkcje życiowe, ułatwiają efektywną
terapię oraz zapewniają optymalne warunki środowiska.
Zastosowanie najnowszych inkubatorów do opieki i pielęgnacji noworodków przedwcześnie urodzonych może
wpłynąć na ograniczenie powikłań związanych z przedwczesnymi narodzinami.
Wcześniactwo stanowi ważny problem neonatologii
zarówno ze względu na zwiększoną umieralność oraz
chorobowość, jak i konsekwencje zdrowotne wynikające
z powikłań okresu noworodkowego. Poród przedwczesny znacznie zaburza prawidłowy rozwój dziecka. Skrajnie
niedojrzałe noworodki są pozbawione ochronnego środowiska wewnątrzmacicznego, a przez to narażone na niekorzystne warunki oddziału intensywnej terapii. Bodźce
termiczne, czuciowe, świetlne i słuchowe oddziałujące na
noworodka urodzonego przedwcześnie mają duży wpływ
na jego dobrostan. Z uwagi na plastyczność rozwijającego
się mózgu niekorzystne bodźce najsilniej wpływają na niedojrzałe dzieci. Kluczowym celem w leczeniu wcześniaków
jest zapewnienie im warunków jak najbardziej zbliżonych
do tych, które miały w okresie prenatalnym. Noworodek,
zwłaszcza urodzony skrajnie przedwcześnie, jest najważniejszym problemem współczesnej perinatologii oraz
neonatologii, a to przyczynia się do intensywnego rozwoju tych dziedzin. Podstawowym celem leczniczym jest nie
tylko uratowanie życia, ale również uniknięcie powikłań
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wcześniactwa oraz zapewnienie możliwie najlepszego rozwoju psychoruchowego.
Wiedza, zaangażowanie personelu medycznego oraz
stosowanie nowoczesnych metod leczniczych i zaawansowanego technologicznie sprzętu umożliwiają kompleksową, skuteczną opiekę nad wcześniakami. Dzięki znacznemu
postępowi, który dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach,
jest możliwe leczenie nawet skrajnie niedojrzałych noworodków. Odsetek wcześniactwa utrzymuje się na stałym
poziomie, pomimo że znacznie zwiększyła się opieka nad
kobietą ciężarną. Wcześniaki stanowią w Polsce około 6%
wszystkich żywo urodzonych noworodków, 5,5% to noworodki o małej i bardzo małej masie ciała (1000–2500 g),
a około 0,5% stanowią noworodki o ekstremalnie małej
masie (< 1000 g). Przeżywalność noworodków jest odwrotnie proporcjonalna do ich wieku płodowego. Urodzeniowa
masa ciała jest najsilniejszym determinantem umieralności
noworodków. W przypadku noworodków z masą ciała <
2500 g ryzyko zgonu jest ponad 50 razy większe niż noworodków donoszonych, z masą ciała > 2500 g, natomiast
w przypadku noworodków z masą 1000–1500 g ryzyko
zgonu jest większe ponad 500 razy. Wcześniaki, zwłaszcza
urodzone przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży, cechują
bardzo wysokie wskaźniki chorobowości i umieralności.
W 2012 roku w Polsce na 386 257 żywo urodzonych dzieci
urodziło się 21 835 noworodków o masie ciała < 2500 g,
odsetek wcześniactwa w grupie żywo urodzonych wynosił 5,65%. Umieralność noworodków urodzonych przedwcześnie wynosiła 33,3‰, w tym aż 305‰ w grupie noworodków < 1000 g. Według europejskiego rejestru EPICE,
który uwzględniał także polskie dane, w latach 2011–2012
umieralność w grupie wcześniaków wynosiła: 57,6% wśród
dzieci urodzonych przed ukończeniem 25 hbd, 14,6% urodzonych w 26–27 hbd, 12,9% w 28–29 hbd, 5,1% w 30–31
hbd [1, 2].
Noworodek urodzony przedwcześnie i hospitalizowany
na oddziale intensywnej terapii jest narażony na szkodliwe
działanie takich czynników, jak nieodpowiednia temperatura i wilgotność otoczenia, hałas, światło. Dynamiczny
rozwój technologii medycznych przyczynia się do powstawania nowoczesnych inkubatorów, które umożliwiają
przeżycie najbardziej niedojrzałym noworodkom, wspomagają ich funkcje życiowe, ułatwiają efektywną terapię
oraz zapewniają optymalne warunki środowiska. Zasto-
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Rodzaje inkubatorów
Oddziały neonatologiczne powinny być wyposażone
w inkubatory różnego rodzaju, dostosowane do potrzeb
pacjentów. Podstawowa budowa urządzenia obejmuje
komorę mieszczącą noworodka oraz system do kontrolowania jego otoczenia. Wyróżniamy trzy podstawowe typy
inkubatorów: otwarte, zamknięte oraz hybrydowe, które
łączą cechy modeli otwartych i zamkniętych. Każdy model
ma inne przeznaczenie i jest używany w opiece nad różnymi pacjentami [5].
Inkubator otwarty
Inkubator otwarty umożliwia swobodny dostęp do noworodka, a promiennik ciepła oraz podgrzewany materac
zapewniają pacjentowi komfort cieplny. W inkubatorze
otwartym dziecko jest narażone na straty wody i ciepła,
związane z parowaniem, temperaturą, wilgotnością i ruchem powietrza w pomieszczeniu. Ważne jest bardzo dokładne monitorowanie temperatury dziecka ze względu
na duże ryzyko zarówno wychłodzenia, jak i przegrzania.
Inkubator otwarty jest wyposażony w szereg funkcji i elementów ułatwiających monitorowanie stanu noworodka
oraz opiekę nad nim, takie jak: stanowisko do pomiaru
SpO2, czujnik temperatury skóry, waga, regulowana wysokość urządzenia. Inkubator otwarty jest przeznaczony
dla noworodków, które nie wymagają wysokiej wilgotności do prawidłowego wzrastania i leczenia. Model ten jest
używany dla noworodków donoszonych, eutroficznych
z prawidłową termoregulacją oraz dla wcześniaków urodzonych blisko terminu porodu lub skrajnych wcześniaków w okresie przechodzenia z inkubatora zamkniętego
do łóżeczka [6].
Inkubator zamknięty
Modele zamknięte, przeznaczone głównie do opieki nad
noworodkiem przedwcześnie urodzonym, skrajnie niedojrzałym, są wyposażone w kopułę zamykającą komorę.
Dostęp do dziecka oraz instalację sprzętu monitorującego umożliwiają zamykane drzwi i porty. Oprócz regulacji
temperatury urządzenie zapewnia kontrolę wilgotności
i filtrację powietrza. Inkubator najnowszej generacji łączy
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najlepsze i innowacyjne technologie, które wspomagają
intensywną opiekę nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym i chorym [6]. W inkubatorze o dwuściennej kopule
jest zastosowany dwustrumieniowy system obiegu powietrza, umożliwiający stały przepływ między wewnętrzną
i zewnętrzną ścianką przedniej oraz tylnej strony kopuły.
To rozwiązanie zapewnia utrzymanie stałej temperatury
powierza oraz minimalizuje utratę ciepła nawet przy krótkotrwale otwartej ścianie kopuły [6]. W celu ograniczenia
utraty temperatury z wnętrza inkubatora należy ograniczyć do minimum procedury diagnostyczne oraz pielęgnacyjne stosowane u noworodka i wykonywać je przez
otwory boczne z mankietami. Natomiast ściany inkubatora
powinny być otwierane tylko w uzasadnionych sytuacjach,
ponieważ zaburzenia termoregulacji u niedojrzałego noworodka mają duży wpływ na parametry życiowe [7].
Inkubator nowej generacji jest wyposażony w regulowany automatycznie sterownik wilgotności, który zapewnia nawilżenie na stałym poziomie, zgodnie z ustaloną
wartością. Dzięki odrębnej kasecie na wodę destylowaną
i komorze odparowania nie ma bezpośredniego kontaktu
wody z powietrzem, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko
zakażenia dziecka. Inkubator jest wyposażony również
w elektrostatyczny system filtrujący, który neutralizuje
kurz i zapewnia czyste środowisko [6].
W celu ułatwienia przeprowadzania badań diagnostycznych u noworodka znajdującego się w inkubatorze
zamontowano szuflady na kasety rentgenowskie. Zdjęcia
rentgenowskie mogą być wykonywane bez konieczności
przenoszenia dziecka z inkubatora. Wbudowana waga
umożliwia dokonywanie pomiarów masy ciała noworodka
bez wyjmowania dziecka poza środowisko inkubatora. Dostarczanie tlenu jest sterowane mechanicznie, z możliwością dokładnego pomiaru stężenia tlenu, a czujnik pomiaru
saturacji SpO2 monitoruje stan zdrowia dziecka. Inkubator
nowej generacji jest wyposażony w dźwiękowy oraz wizualny system alarmowy [6].
Modele hybrydowe
Inkubatory otwarto-zamknięte, nazywane również hybrydowymi, mają konstrukcję modułową, która umożliwia
dostosowanie ich do potrzeb diagnostycznych i leczniczych bez konieczności przenoszenia dziecka. Inkubator
hybrydowy ma cechy zarówno inkubatora zamkniętego,
jak i otwartego, a służy do wielodyscyplinarnej i wielokierunkowej opieki nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym czy chorym. Przy tym czynności techniczne nie
wpływają negatywnie na noworodka przebywającego
w inkubatorze. Zaletami tego typu inkubatorów są:
oszczędność miejsca i czasu oraz wydajność ułatwiająca
wykonywanie procedur medycznych przy jednoczesnym
ograniczeniu sytuacji stresujących dla noworodka [5, 6].
Inkubator jako urządzenie zapewniające stabilizację
parametrów życiowych noworodka
Termoregulacja
Kluczowym zadaniem w opiece nad noworodkiem
urodzonym przedwcześnie jest zapewnienie mu komfortu cieplnego, czyli utrzymanie stałej temperatury ciała.
Jest to jeden z podstawowych czynników warunkujących
przeżycie wcześniaka. Noworodki są homeotermiczne
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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sowanie najnowszych inkubatorów do opieki i pielęgnacji
noworodków przedwcześnie urodzonych może wpłynąć
na ograniczenie powikłań związanych z przedwczesnymi
narodzinami, a także obniżyć koszty opieki zdrowotnej
nad małym pacjentem [3].
Pierwszy inkubator w 1880 roku zwiększył możliwości
opieki nad noworodkiem. Pojawiła się szansa na ograniczenie umieralności niemowląt. Nowa technologia rozwijała się przez następne dziesiątki lat, a w XXI wieku
powstały nowoczesne inkubatory hybrydowe. W opiece
nad noworodkiem każdy postęp technologiczny oraz
stale aktualizowana wiedza skutkują lepszymi wynikami
leczenia oraz obniżeniem umieralności dzieci. Po wielu
latach odpowiedzialność za noworodka została przeniesiona z matek na położników, a ostatecznie neonatologów i pediatrów. Historia pokazuje również, że postęp
technologiczny to coś więcej niż wynalazki. Skonstruowanie inkubatora miało duże znaczenie, ale nie większe niż
rozwój systemów obsługujących urządzenie oraz postęp
wiedzy medycznej [4].
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(stałocieplne), lecz procesy termoregulacji są ograniczone
i nieefektywne w porównaniu ze starszymi dziećmi. Po
urodzeniu temperatura skóry dziecka ma tendencję do
znacznego obniżania się ze względu na utratę ciepła
w wyniku przewodnictwa, konwekcji, promieniowania
i parowania wody. Szczególną grupę stanowią skrajnie
niedojrzałe wcześniaki, u których szybko dochodzi do
hipotermii z powodu niesprawnych mechanizmów termoregulacji oraz dużej masy w stosunku do powierzchni. Problemy z utrzymywaniem temperatury ciała mają
również noworodki hipotroficzne. Wcześniaki narażone
na ostrą hipotermię odpowiadają skurczem naczyń obwodowych, co prowadzi do metabolizmu beztlenowego
i kwasicy metabolicznej, następnie do skurczu naczyń
płucnych, hipoksemii, hipoglikemii, zwiększonego zużycia tlenu. Neutralna temperatura minimalizuje utratę
ciepła. Neutralne warunki termiczne występują, jeśli produkcja ciepła (mierzona wielkością zużycia tlenu) jest minimalna, a temperatura głęboka mieści się w granicach
normy. Podczas resuscytacji i stabilizacji noworodka należy używać promiennika ciepła, a podczas transportu
powinien być stosowany ogrzany inkubator. Na oddziale
intensywnej terapii noworodki wymagają neutralnej temperatury otoczenia w celu zminimalizowania wydatku
energetycznego. W inkubatorze powinien być utrzymany
właściwy poziom temperatury w trybie cyrkulacji powietrza, gdyż czujnika nie stosuje się u najbardziej niedojrzałych noworodków z uwagi na ryzyko uszkodzenia skóry.
Alternatywnie czujnik skórny lub serwokontrola (kontrola
temperatury przez czujniki) mogą być ustawione w taki
sposób, aby wewnętrzny termostat inkubatora reagował
na zmiany temperatury skóry dziecka i zapewniał prawidłową ciepłotę niezależnie od jakichkolwiek zmian w otaczającym środowisku [8, 9].

Różnica pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną ciepłotą ciała warunkuje utratę ciepła przez noworodka. Zewnętrzna ciepłota ciała zależy od różnicy temperatur
skóry i otoczenia oraz od czynników fizycznych środowiska, determinujących stopień przekazywania ciepła z
ciała do otoczenia. Normotermię dla rozwoju wcześniaka
zapewnia jedynie zamknięty inkubator. Wymaganą temperaturę w inkubatorze określa się na podstawie wskazań mierników ciepłoty skóry pacjenta lub temperatury
powietrza w inkubatorze [10]. Zazwyczaj inkubator nowej generacji pracuje w trybie skin control, co umożliwia
dokładne dostosowanie i kontrolę temperatury ogrzewania otoczenia. Minusem systemu skin control jest konieczność stosowania nakładek termoizolacyjnych, co
może spowodować naruszenie ciągłości skóry u noworodka [6, 8].
Inkubatory o podwójnych ścianach ograniczają utratę
ciepła nie tylko przez promieniowanie, ale również wskutek konwekcji i parowania [6, 8].
Wilgotność otoczenia
Nawilżenie w inkubatorach redukuje utratę ciepła przez
parowanie i zmniejsza nieuchwytną utratę wody. Parowanie jest główną przyczyną utraty ciepła i może przekraczać
jego całkowitą produkcję u noworodków z małą masą
ciała. Duża utrata wody przez skórę (transepidermal water
loss – TEWL) może powodować hipotermię, odwodnienie,
zaburzenia elektrolitowe i hiperosmolarność, co niekorzystnie wpływa na wyniki leczenia [11]. Najważniejszym
czynnikiem środowiskowym wpływającym na TEWL jest
wilgotność względna otoczenia. Utrata wody przez skórę
jest tym większa, im niższa jest względna wilgotność powietrza. Temperatura skóry wzrasta, a rozkład temperatury
powierzchni otaczających staje się bardziej równomierny,
jeśli zwiększa się wilgotność środowiska, w którym prze-
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bywa noworodek z małą masą ciała. W związku z tym
wcześniaki dopóty powinny mieć zapewnioną wysoką wilgotność względną powietrza, dopóki niedojrzałe funkcje
termoregulacyjne skóry nie podejmują właściwej kontroli
temperatury i utraty wody [11, 12]. Kontrolę nad wilgotnością powietrza zapewniają modele zamknięte i hybrydowe. Nawilżacze mają formę wyjmowanej kasety, która zawiera zbiornik wody destylowanej i komorę odparowania.
W nowoczesnych inkubatorach ryzyko i obawy związane
z potencjalnym zanieczyszczeniem zostały usunięte przez
umieszczenie w nich urządzeń grzewczych podnoszących
temperaturę wody do poziomu, w którym ginie większość
mikroorganizmów. Szczególnie istotne jest to, że woda
zmienia się w parę, a nie w mgiełkę, co eliminuje kroplę
wody jako powietrzny środek transmisji zakażenia. System
nawilżania jest całkowicie zamknięty. Powietrze obiegające komorę noworodkową nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą w zbiorniku, co zmniejsza ryzyko zakażeń.
Hałas
Zwiększone natężenie hałasu na oddziale intensywnej terapii noworodka wywołuje u pacjenta fizjologiczny
stres i zachwianie równowagi autonomicznej. Natężenie hałasu w zakresie 55–60 dB zaburza sen i może mieć
wpływ na rozwój mózgu zarówno podczas aktywnej,
płytkiej fazy snu, jak i podczas fazy głębokiej [8]. Hałas,
na który są narażone noworodki hospitalizowane na
oddziałach intensywnej terapii, prowadzi do wielu niekorzystnych efektów zdrowotnych: od krótkotrwałych
zaburzeń homeostazy po długofalowy nieprawidłowy
rozwój ośrodkowego układu nerwowego [13]. Ochronne środowisko wewnątrzmaciczne umożliwia stopniowe
dojrzewanie narządu słuchu płodu, zwłaszcza bardzo
wrażliwych komórek receptorowych w ślimaku [14]. Poród przedwczesny znacznie zaburza prawidłowy rozwój
percepcji słuchowej dziecka. Hałas może prowadzić do
uszkodzenia słuchu, zwłaszcza u noworodków urodzonych przedwcześnie [15]. U wcześniaków narażonych na
głośne środowisko szpitalne dochodzi do zaburzeń homeostazy procesów fizjologicznych oraz zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, wpływających na nieprawidłowy rozwój poznawczy oraz ograniczenie umiejętności
językowych [13].
W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 10.12.2010 roku (Dz. U. nr 239, poz. 1597), dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi, w pokojach chorych i na
oddziałach intensywnej terapii nie powinny przekraczać
30–35 dB w dzień i 30 dB w nocy [16].
Wciąż poszukuje się nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych umożliwiających jak największą redukcję hałasu, na który są narażone noworodki
przebywające w inkubatorach. Badania wykazały, że nowoczesne inkubatory tłumią hałas o ponad 10 dB. Dzięki
panelowi absorbującemu, umieszczonemu w pokrywie
inkubatora, hałas z zewnątrz oraz z wnętrza inkubatora jest wyciszany i nie ulega amplifikacji, a natężenie
dźwięków wewnątrz inkubatora nie przekracza dopuszczalnych norm [17].
Nowoczesne modele inkubatorów zapewniają kontrolę
parametrów przy niskim poziomie hałasu [18]. W inkubato2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

rach nowej generacji poziom hałasu wewnątrz kopuły jest
poniżej 43 dB [5]. Natomiast hałas związany z zamykaniem
i otwieraniem kopuły oraz bocznych okienek został obniżony przez zastosowanie materiałów uszczelniających, wyciszających i miękkich podkładek. Konstrukcja inkubatora
umożliwia umieszczenie dodatkowych urządzeń na stelażach, to zaś zabezpiecza przed ustawianiem przedmiotów
bezpośrednio na inkubatorze, co stanowi dodatkowe źródło niekorzystnych bodźców działających na noworodka
[5, 6].
Wykazano, że izolowane od hałasu wcześniaki miały
wyższą saturację krwi tętniczej, niższe wartości akcji serca,
wolniejszy i bardziej miarowy oddech oraz mniej gwałtowne i rzadsze ruchy spontaniczne [19].
Bodźce świetlne
Badany jest związek pomiędzy oświetleniem na oddziale intensywnej terapii a rozwojem neurologicznym
wcześniaków. Ograniczenie oświetlenia przez pokrowce
na inkubatory i osłony na oczy jest związane ze zwiększoną stabilnością autonomiczną noworodków urodzonych przedwcześnie oraz częstszym otwieraniem oczu
przez wcześniaki i noworodki donoszone [20]. Bardzo
niedojrzałe noworodki mogą doświadczać dyskomfortu
podczas ekspozycji na intensywne światło z powodu bardzo cienkich powiek, które nie stanowią wystarczającej
bariery. Dodatkowym czynnikiem jest niedojrzałość odruchów źrenicznych, które pojawiają się po 30 tygodniu
wieku postkoncepcyjnego. Nadmierna stymulacja świetlna przed ukończeniem przez dziecko 30–32 tygodni wiereklama
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ku postkoncepcyjnego wiąże się ze stresem [21]. Dzięki
zastosowaniu grubych pokrowców uzyskuje się skuteczną ochronę przed światłem. Oświetlenie na oddziale powinno być utrzymywane na poziomie zapewniającym
niezbędne funkcjonowanie. Podczas przeprowadzania
procedur mogą być stosowane u pacjenta osłonki na
oczy, jednakże są one dodatkowym źródłem stresu wywołanego dotykiem. Nie są znane długoterminowe następstwa przewlekłej stymulacji intensywnym światłem,
wykazano jednak, że redukcja oświetlenia na oddziale
intensywnej terapii nie ma wpływu na częstość występowania i progresję retinopatii wcześniaczej lub na zmianę
potencjałów wywołanych z pnia mózgu, mierzonych we
wczesnym dzieciństwie [21].
Zalecenia Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP) dla
Opieki Perinatalnej rekomendują parametry oświetlenia
10–600 lux, natomiast osobne oświetlenie punktowe
przy procedurach nie powinno przekraczać 1000–1500
lux. AAP podtrzymuje także zalecenia Illuminating Engineerng Society i Consensus Commitee z 2007 roku,
dotyczące projektowania OITN tak, aby oświetlenie otoczenia było utrzymywane na poziomie 10–20 lux, czyli
podobnym do stosowanego w badaniach z cyklicznym
oświetleniem [8].
Cykliczne oświetlenie może być korzystne dla skrajnie niedojrzałych noworodków, ale nie jest znany wiek,
w którym natężenie światła, cykl dzień/noc i czas trwania oświetlenia są bezpieczne i korzystne. Wcześniaki
eksponowane na cykliczne oświetlenie w 30. tygodniu
wieku postkoncepcyjnego szybciej przybierają na masie
ciała, wcześniej tolerują żywienie enteralne i prezentują
bardziej regularne wzorce snu i czuwania w porównaniu
z grupą kontrolną [20].
Podsumowanie
Opieka wspierająca rozwój dziecka z grupy wysokiego
ryzyka wymaga połączenia najnowszej wiedzy, kompetencji personelu medycznego oraz użycia odpowiednich
urządzeń. Przejawem współczesnego rozwoju technologii
medycznych jest tworzenie inkubatorów zapewniających
warunki maksymalnie zbliżone do warunków życia wewnątrzłonowego, obejmujące możliwość ustalenia temperatury, wilgotności względnej powietrza i nasycenia
tlenem, a także zmniejszenie stresu odczuwanego przez
dziecko. Niezawodność inkubatorów jest bardzo ważna ze
względu na zdrowie i bezpieczeństwo noworodka. Rozwój
technologii umożliwia konstruowanie i doskonalenie inkubatorów dla coraz bardziej wymagających, niedojrzałych
małych pacjentów.
Chore czy przedwcześnie urodzone dziecko leczone na
oddziale intensywnej terapii wymaga szczególnej opieki
i pielęgnacji, a jakość tych działań ma wpływ na rokowanie
i dalszy rozwój pacjenta.
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TRANSPORT I UTYLIZACJA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Termiczne metody
utylizacji odpadów
medycznych
Roksana Bochniak, Aleksandra Gołąbek, Jan Wajs

Przedłożony Czytelnikowi artykuł, poświęcony gospodarce odpadami medycznymi, stanowi tematyczną
kontynuację publikacji pod tytułem „Stan prawny w zakresie utylizacji odpadów medycznych w Polsce
i w Unii Europejskiej” [1]. Przedstawiono w nim dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania
odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych.
Omówiono wytyczne dotyczące prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej przeróbki
opadów. W artykule opisano także dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych
– instalację w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka
w Bydgoszczy oraz Spalarnię Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu.

Metody unieszkodliwiania odpadów medycznych
Zróżnicowany skład chemiczny odpadów medycznych,
niejednorodność materiału, a także obecność bakterii, wirusów i drobnoustrojów powoduje, że istnieje ograniczona
ilość metod ich odzysku i unieszkodliwiania. W przypadku niektórych odpadów odzysk jest całkowicie zakazany.
W tabeli 1 zestawiono odpady medyczne i weterynaryjne,
które w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca
2015 r. zostały dopuszczone do odzysku.
Pozostałe odpady medyczne i weterynaryjne muszą zostać
unieszkodliwione. Dopuszczalne sposoby unieszkodliwienia
odpadów medycznych i weterynaryjnych w Polsce to [3]:
l przekształcanie termiczne na lądzie, oznaczone w Ustawie jako „proces D10”, stosowane do odpadów zakaźnych i nieposiadających właściwości zakaźnych;

obróbka fizyczno-chemiczna z wyłączeniem autoklawowania, dezynfekcji termicznej, działania mikrofalami, jeżeli
zastosowana w tej obróbce technika zapewnia bezpieczne
dla środowiska oraz dla życia i zdrowia ludzi unieszkodliwianie odpadów, zwana jako „proces D9”, przeznaczona
dla odpadów nieposiadających właściwości zakaźnych;
l składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, oznaczone jako „proces D5”,
stosowane do odpadów nieposiadających właściwości
zakaźnych, innych niż niebezpieczne.
W tabeli 2 zestawiono wszystkie rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych wraz z przypisanymi im kodami i dozwolonymi metodami unieszkodliwiania.
W Polsce do 2016 roku proces obróbki fizykochemicznej obejmował również autoklawowanie, działanie mikrol

Tabela 1. Odpady medyczne i weterynaryjne dopuszczone do odzysku [2]
Kod
Rodzaje odpadów
18 01 01
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03 z tabeli 2)
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania
18 01 04
jednorazowe, pieluchy)
18 01 06*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 10*
Odpady amalgamatu dentystycznego (z wyłączeniem odpadów o właściwościach zakaźnych)
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione
18 01 81
w 18 01 80 - borowina pozabiegowa
18 02 01
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02 z tabeli 2)
18 02 03
Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 w tabeli 2
18 02 06
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 w tabeli 2
* odpady uznane za niebezpieczne
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Tabela 2. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych [3]
Odpady medyczne i weterynaryjne nieposiadające właściwości zakaźnych

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
18 01 02*
przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których
18 01 03*
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady),
z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel,
18 01 04
ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09
Leki inne niż wymienione w 18 01 08
Odpady amalgamatu dentystycznego (z wyłączeniem odpadów o właściwościach
18 01 10*
zakaźnych)
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej
18 01 80*
o właściwościach zakaźnych
Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej,
18 01 81
inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82*
Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
18 02 01
Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny
oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których
18 02 02*
wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują
choroby u ludzi i zwierząt
18 02 03
Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05*
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06
Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 02 08
Leki inne niż wymienione w 18 02 07
* odpady uznane za niebezpieczne

falami i dezynfekcję termiczną. Nowa ustawa z 2016 roku
o unieszkodliwianiu odpadów medycznych wyklucza te
sposoby, ponadto nie precyzuje innych dopuszczalnych
rozwiązań w zakresie obróbki fizykochemicznej, co zgłoszono w uwagach w ramach konsultacji projektu tej ustawy [4]. Zwracano również uwagę na to, że mniejsze ośrodki
lecznictwa, głównie uzdrowiska, nie posiadają wystarczających funduszy na budowę instalacji do obróbki fizykochemicznej innej niż wyżej wymienione. Uwagi te zostały odrzucone, co może oznaczać, że obecnie jedynymi
w Polsce metodami utylizacji odpadów medycznych są
metody termiczne, do czasu wprowadzenia na rynek polski nowych technologii do obróbki fizykochemicznej odpadów spełniających wymogi ustawy.
Termiczne przekształcanie odpadów medycznych
Procesy termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych są najbardziej efektywnymi sposobami utylizacji
pod względem zniszczenia mikroorganizmów chorobotwórczych w nich zawartych. Inną zaletą tych metod jest
zmniejszenie masy odpadów o około 70-80% oraz ich objętości o około 90-95% [5]. Dodatkowo istnieje możliwość
2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

Sposób (proces)
unieszkodliwienia
D10
D10

D10

D10, D9, D5
D10, D9
D10, D9
D10
D10
D9
D10
D9, D5
D10
D10
D10
D10, D9, D5
D10, D9
D10, D9
D10
D10

odzysku ciepła odpadowego (entalpii fizycznej) spalin.
Spalanie jest najszerzej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów medycznych w Polsce. Polskie prawo podaje
dokładne wytyczne, co do sposobu pracy spalarni, przebiegu procesu spalania, a także jego monitorowania.
Spalanie
Spalanie przebiega w nadmiarze powietrza (λ>1, gdzie
λ – współczynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu) i jest
procesem wysoce egzotermicznym. Temperatury spalania
wahają się od 950 do 1000ºC [6]. Sam proces można podzielić na trzy fazy [7]:
l podgrzewanie, w trakcie którego z materiału odparowuje wilgoć;
l chemiczne przekształcenie substancji palnych zawartych w odpadach ze złożonych węglowodorów do substancji prostych, takich jak węgiel (sadza, koks), wodór,
proste węglowodory;
l właściwe utlenianie, to znaczy łączenie cząsteczek węgla, wodoru i prostych węglowodorów z tlenem.
W zależności od zawartości substancji palnych w produktach spalania rozróżnia się: spalanie całkowite i zupełne
(produkty spalania są pozbawione substancji palnych), nie-
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całkowite (gdy substancje palne występują w stałych produktach spalania) oraz niezupełne (gdy substancje palne
znajdują się w spalinach). Efektem spalania odpadów jest
popiół, żużel oraz spaliny zawierające szereg szkodliwych
związków, takich jak tlenki węgla, dwutlenek siarki, tlenki
azotu, węglowodory, dioksyny, furany, chlorowodór, PCB,
a czasem metale ciężkie. Współczesne metody oczyszczania spalin pozwalają na niemal całkowite ich oczyszczenie.
Ograniczenie emisji związków toksycznych zapewnia również stosowanie w piecach komór dopalających za komorą
właściwą.
Najpopularniejszą technologią w Polsce i w Europie jest
spalanie rusztowe, będące najstarszą i najszerzej przebadaną metodą spalania, nadającą się do utylizacji odpadów
zarówno o niskiej, jak i wysokiej wartości opałowej, bez
ich wstępnego rozdrobnienia. Odpady medyczne i niebezpieczne podawane są do komory spalania w sposób
automatyczny. Spalanie na ruszcie przebiega w temperaturze od 850°C do 950°C [8]. W przypadku odpadów medycznych można stosować zarówno ruszty ruchome (duże
spalarnie stacjonarne), jak i statyczne (mniejsze jednostki).
Pozostałości po spalaniu zsypywane są do odżużlacza, natomiast spaliny trafiają do komory dopalania, gdzie temperatura wynosi około 1000°C. Następnie oddają one ciepło
w wymienniku ciepła (rekuperatorze), dla potrzeb wstępnego podgrzania powietrza dolotowego, bądź też do
cieplnego napędu jednostki kogeneracyjnej (na przykład
ORC) lub generacji chłodu dla potrzeb własnych w urządzeniach sorpcyjnych. Po schłodzeniu spaliny poddawane
są oczyszczaniu w instalacji oczyszczania spalin.
Mniejszym zainteresowaniem cieszą się spalarnie fluidalne, chociaż stanowią one atrakcyjną alternatywę dla spalania rusztowego. Piece fluidalne są równie uniwersalne pod
względem wartości opałowej spalanego w nich wsadu,
a do tego charakteryzują się niskimi nakładami inwestycyjnymi. Ponadto, fluidyzacja polepsza efektywność procesów wymiany ciepła i kinetykę reakcji chemicznych oraz
pozwala zmniejszyć emisyjność szkodliwych związków takich jak SO2 czy NOx. Wadą pieców fluidalnych jest jednak
potrzeba wstępnego rozdrobnienia wsadu, co zwiększa
energochłonność procesu przygotowania odpadów do
spalenia. Rozdrobnione odpady są podawane do komory
spalania i tworzą złoże fluidalne z materiałem obojętnym
(np. piaskiem, popiołem), natomiast podgrzane powietrze
jest doprowadzane przez otwory w płycie dennej. W złożu
fluidalnym zachodzi kolejno suszenie, ulatnianie, zapłon
i spalanie w stosunkowo niskiej temperaturze (do 950oC),
[9]. Takie warunki zapewniają niską produkcję tlenków azotu, a mieszanie złoża fluidalnego pozwala na wychwycenie
tlenków siarki wewnątrz komory przez sorbent. W przypadku odpadów medycznych, spaliny kierowane są dalej
do komory dopalania, gdzie osiągają temperaturę 1100oC,
następnie oddają ciepło w rekuperatorze i kierowane są do
instalacji oczyszczania.
Do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
w tym medycznych, często stosuje się piece obrotowe. Ruch
obrotowy komory spalania powoduje przemieszczanie się
wsadu w kierunku pochylenia pieca, utrzymując go jednocześnie w ciągłym ruchu [8]. Rozwiązanie takie pozwala na
lepsze doprowadzenie tlenu do materiału spalanego, za-
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pewniając jednorodne warunki procesu, lepsze odparowanie wilgoci z wsadu oraz jego całkowite spalenie. Niewątpliwą zaletą pieców obrotowych jest możliwość spalania
w nich odpadów o różnej wartości opałowej, konsystencji
i wilgotności, a także możliwość porcjowego załadunku
komory spalania. Obie te zalety są ważne z punktu widzenia odpadów medycznych, które charakteryzuje zróżnicowany skład morfologiczny oraz okresowość ich dostaw.
Podstawową wadą pieców obrotowych jest ich trudna eksploatacja, związana między innymi z trwałością wymurówki i ze szczelnością części obrotowych [8].
Piroliza i zgazowanie
Pirolizą nazywana jest termiczna degradacja materiałów
organicznych przy braku czynnika utleniającego (λ = 0), zachodząca w temperaturze od 250 do 900oC [8]. Całkowity
udział tlenu w pirolizie równa się jedynie ilości cząstek tlenu
w substratach. Jest to proces czysto endotermiczny. W jego
wyniku otrzymuje się: fazę gazową (gaz syntezowy, zwany
też syngazem) zawierającą wodór, tlenek węgla, amoniak,
siarkowodór, chlorowodór oraz fluorowodór; fazę stałą, czyli
karbonizat (koks pirolityczny); fazę ciekłą, zawierającą mieszaninę olejów, smół i wody oraz rozpuszczonych prostych
aldehydów, kwasów organicznych i alkoholi [10].
Zgazowanie jest procesem spopielania w niedomiarze
tlenu (λ < 1), w trakcie którego zachodzą reakcje egzotermiczne, a wytworzona podczas nich energia podtrzymuje
procesy endotermiczne [8]. Zachodzi ono w temperaturach od 600 do około 1000oC [8]. W trakcie trwania procesu
zgazowania zachodzą reakcje utleniania, Boudouarda oraz
reakcje gazu wodnego, w wyniku których otrzymuje się
produkt stały oraz, podobnie jak w przypadku pirolizy, gaz
syntezowy, ale o niższej wartości opałowej.
W przypadku pirolizy i zgazowania również mogą być
stosowane technologie takie jak dla spalania z nadmiarem tlenu, to znaczy piece fluidalne, rusztowe i obrotowe.
Główną zaletą tych procesów jest znacznie mniejsza emisja szkodliwych związków do atmosfery, przede wszystkim
dzięki niższym temperaturom ich przebiegu. Ponadto, towarzyszy im wytwarzanie gazu syntezowego, który może
być bezpośrednio spalany w silnikach gazowych sprzężonych z generatorami energii elektrycznej lub może zostać
wykorzystany w celu pokrycia zapotrzebowania energetycznego samych procesów. W przypadku pirolizy, problematyczny jest jednak produkt stały procesu, czyli karbonizat, zawierający substancje toksyczne oraz metale ciężkie.
W praktyce, w przypadku utylizacji odpadów niebezpiecznych, zarówno piroliza, jak i zgazowanie są jedynie procesami poprzedzającymi spalanie całkowite. Niższa jest
zarówno przepustowość instalacji opartych na pirolizie
i zgazowaniu (w porównaniu do spalarni tradycyjnych), jak
i ich współczynnik efektywności energetycznej, w związku z czym są one rzadko stosowane do utylizacji odpadów
poszpitalnych [9].
Procesy plazmowe
Plazma jest mieszaniną jonów, elektronów oraz cząstek
neutralnych, która przewodzi prąd elektryczny. Wyróżnia się
plazmę niskotemperaturową (o temperaturze do 30 tys. K),
zwaną potocznie ,,zimną”, którą można wytworzyć w plazmotronie, oraz wysokotemperaturową (o temperaturze
powyżej 30 tys. K), wytwarzaną podczas syntezy termo2/2022 – WYROBY MEDYCZNE
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spalania odpadów, spalarnie wyposaża się w urządzenia
pozwalające zrealizować ten proces. Obowiązkiem jest również zamontowanie urządzeń technicznych służących do
odprowadzania gazów spalinowych do powietrza, wraz z
niezbędnym oprzyrządowaniem, ograniczającym emisję
związków szkodliwych do atmosfery. Cała instalacja musi
być szczelna, aby uniemożliwić zanieczyszczenie gleby czy
wód powierzchniowych.
Termiczna utylizacja odpadów jest kontrolowana przez
ciągłe monitorowanie podstawowych parametrów charakterystycznych dla tego procesu. Do parametrów tych
należy temperatura i ciśnienie gazów spalinowych w komorze spalania, stężenie tlenu oraz zawartość pary wodnej
w gazach spalinowych. Wartości te zapisywane są za pomocą automatycznego rejestratora graficznego lub komputerowego, który przechowuje w swojej pamięci dane
za okres co najmniej trzech miesięcy [3]. Należy również
skontrolować opakowania, w których znajdują się produkty przeznaczone do unieszkodliwienia. Odpady powstające w wyniku termicznego procesu unieszkodliwiania
odpadów medycznych, o charakterze zakaźnym, poddaje
się badaniom w akredytowanych laboratoriach. Badania
te przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy straciły one
właściwości zakaźne i czy można je uznać za odpady inne,
niż niebezpieczne oraz przeznaczyć do utylizacji lub składowania na składowisku odpadów. Wykonuje się je po
pierwszym uruchomieniu spalarni i po każdym kolejnym
uruchomieniu, związanym ze wznowieniem jej eksploatacji, spowodowanym różnego rodzaju zakłóceniami,
w wyniku których nie było możliwe utrzymanie parametrów termicznych i chemicznych na wymaganym poziomie.
Zakłócenia i awarie, pojawiające się podczas pracy
spalarni, skutkują ograniczeniem lub natychmiastowym
zaprzestaniem podawania odpadów i dalszej eksploatacji, do czasu przywrócenia poprawnego funkcjonowania
instalacji. Jeżeli podczas pracy spalarni przekraczane są
dozwolone standardy emisji związków szkodliwych do
atmosfery, może ona być eksploatowana przez czas nie
dłuższy niż cztery godziny oraz nie dłużej niż sześćdziesiąt
godzin w okresie roku kalendarzowego [3]. Przekroczenie
wymienionych limitów czasowych skutkuje rozpoczęciem
procedury zatrzymywania pracy spalarni.
Instalacje do utylizacji odpadów medycznych w Polsce
W Polsce w 2013 roku funkcjonowało 28 spalarni odpadów medycznych o charakterze zakaźnym [11] - jednostek
o wydajnościach w zakresie kilkuset kg/h. W dalszej części
artykułu opisano dwie instalacje uprawnione do utylizacji
odpadów medycznych – przyszpitalną instalację ITPO-2 firmy PPM Promont z Bydgoszczy, znajdującą się w Zakładzie
Utylizacji Odpadów Medycznych (ZUOM) przy Centrum
Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz instalację do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne w Spalarni Odpadów Przemysłowych i Medycznych firmy Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu.
Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum
Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
Instalacja ITPO-2 jest jedną z dwóch instalacji przeznaczonych do utylizacji odpadów medycznych, funk-
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jądrowej [10]. Procesy plazmowe w utylizacji odpadów
opierają się na wykorzystaniu wysokich temperatur, generowanych przez plazmotron łukowy. Wymurówkę pieca
nagrzewa się do temperatury 1700oC, a energia jest przekazywana do wsadu na drodze konwekcji, promieniowania
oraz przewodzenia [8]. Cząsteczki plazmy mogą wchodzić
w reakcje z różnymi substancjami chemicznymi, pozwalają zatem na rozbicie materiału organicznego na gazy elementarne, dzięki czemu możliwy jest rozkład związków
toksycznych, niszczenie bakterii i drobnoustrojów zawartych w odpadach medycznych. W wyniku procesu plazmowego uzyskuje się, podobnie jak w przypadku pirolizy
i zgazowania, gaz syntezowy, a także zeszklony żużel. Pomimo niewątpliwych zalet, na świecie działa zaledwie kilka
plazmowych spalarni odpadów i nie są one w stanie konkurować na rynku z dobrze przebadanymi i bezpiecznymi
technologiami tradycyjnego spalania rusztowego [10].
Uwarunkowania dotyczące prowadzenia
i monitorowania procesów termicznego
unieszkodliwiania odpadów medycznych w Polsce
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,
proces termicznego przekształcania odpadów medycznych,
posiadających właściwości zakaźne i niezakaźne, określany jest mianem „procesu D10”. Proces ten realizowany jest
w spalarni odpadów i wymaga się, aby temperatura gazów
spalinowych, zmierzona blisko wewnętrznej ściany komory
spalania lub w jej innym reprezentatywnym miejscu, wynikającym ze specyfiki budowy spalarni, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, wynosiła dla odpadów nieposiadających
właściwości zakaźnych co najmniej 850oC, a dla odpadów
zakaźnych oraz medycznych i weterynaryjnych o kodach 18
01 08 i 18 02 07 co najmniej 1100oC [3]. Temperatura ta musi
być utrzymywana przez minimum dwie sekundy, nawet
w najbardziej niekorzystnych warunkach. Wymaga się także, aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach
i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub ich strata
przy prażeniu była niższa niż 5% suchej masy materiału [3].
Jeżeli temperatura spadnie do wartości niższej od wymaganej, w sposób natychmiastowy wstrzymuje się podawanie
odpadów do spalarni.
Spalarnie odpadów muszą być wyposażone w co najmniej jeden palnik pomocniczy w każdej komorze spalania,
służący do automatycznego włączania się w przypadku, gdy
temperatura gazów spalinowych będzie niższa od wymaganej wartości. Używany jest on również podczas rozruchu
i wyłączenia spalarni, aby utrzymywać odpowiednią temperaturę. Zakazuje się zasilania go paliwami, których spalanie
powoduje powstawanie wyższych emisji związków szkodliwych niż w przypadku spalania gazu płynnego, ziemnego
lub oleju napędowego. Spalarnia odpadów medycznych
musi także posiadać automatyczny system podawania odpadów. Zapobiega on umieszczeniu ich w komorze spalania
w sytuacjach, gdy podczas rozruchu jeszcze nie osiągnięto
wymaganej temperatury lub temperatura gazów spalinowych podczas trwania procesu jest niższa od określonej
w przepisach oraz kiedy przekroczone zostały dopuszczalne wielkości emisji szkodliwych związków do powietrza.
Jeżeli możliwy jest odzysk ciepła generowanego podczas
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cjonujących w ZUOM w Bydgoszczy. Składa się ona
z komputerowego systemu, służącego do prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów, automatycznego układu
załadunku odpadów stałych, lancy doprowadzającej odpady ciekłe, komory spalania w postaci pieca obrotowego, komory dopalania z kominem awaryjnym i kominem wylotowym oraz układu odbioru i transportu powstałych podczas
spalania żużli i popiołów, a także oddzielacza magnetycznego metali ferromagnetycznych. Odzysk ciepła realizowany
jest za pomocą zespołu kotła odzyskowego, który produkuje parę nasyconą. Kocioł ten zasilany jest wodą przechodzącą przez system uzdatniania i transportowaną za pomocą
układu pompy zasilającej. Oczyszczanie i usuwanie gazów
spalinowych realizowane jest przez zastosowanie wentylatora ciągu, układu nawilżania i podgrzewania spalin, systemu dozowania sorbentu, katalizatora redukcji NOx i dioksyn
oraz filtra workowego z układem odbioru pyłu. Całość procesu jest sterowana przez centralny system i nadzorowana
za pomocą systemu monitoringu ciągłego sprzężonego
z dedykowanym stanowiskiem pomiarowym. Na rysunku 1
przedstawiono widok instalacji ITPO-2 [12].
Układ załadunku odpadów stałych zbudowany jest
z poziomej komory wraz ze śluzą. Odpady znajdujące się
w dedykowanym kontenerze, blokuje się w specjalnej windzie, która go podnosi. Następnie używając wywrotnicy,
obraca się kontener, a odpady wysypywane są do wnętrza
komory załadunkowej. Po jej zamknięciu odpady przekazywane są do komory spalania za pomocą popychacza
hydraulicznego. Konstrukcja jest całkowicie szczelna –
rozprzestrzenianie spalin blokowane jest przez układ śluz
i panujące we wnętrzu pieca podciśnienie. Układ załadunkowy wraz ze śluzami jest w pełni automatyczny i pozwala na natychmiastowe zatrzymanie dozowania odpadów
w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych lub
jakiejkolwiek awarii.
Wydajność pieca wynosi 400 kg/h, a roczna zdolność
przerobowa wynosi 3200 Mg/rok [13]. Proces spalania
odbywa się w temperaturach od 650oC do 1150oC [13].
W komorze dopalania temperatura wynosi minimum
1100oC i osiągana jest za pomocą dwóch palników gazowych załączanych automatycznie. Spaliny schładzane są
do temperatury poniżej 250oC w kotłach utylizacyjnych
oraz przechodzą przez system oczyszczania spalin, aby

Rys. 1. Widok instalacji ITPO-2 firmy PPM Promont
z Bydgoszczy [12]
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nie zostały przekroczone standardy emisyjne [13]. Powstały podczas procesu żużel usuwany jest za pomocą transporterów zgrzebłowych i podajników taśmowych oraz
składowany w osobnym pomieszczeniu. W trakcje procesu
monitorowane są parametry termiczne i chemiczne, w tym
skład gazów spalinowych po ich oczyszczeniu.
Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu
Spalarnia w Jedliczu (rys. 2) składa się z trzech instalacji:
przyjmowania i przygotowywania odpadów do spalania,
instalacji do spalania odpadów, odzysku ciepła odpadowego spalin oraz instalacji do oczyszczania i neutralizacji
gazów spalinowych [14]. Ilość odpadów możliwa do przeróbki termicznej w procesie D10, określona w pozwoleniu
zintegrowanym, wynosi 10 000 Mg/rok [15].
Odpady medyczne są początkowo gromadzone w kontenerach. Do końca 2018 roku operator instalacji musi wyznaczyć miejsce do selektywnego magazynowania tych
odpadów w specjalnym pomieszczeniu, zwanym „Halą
zasypu” lub w nowym miejscu, korzystając z kontenerów
i boksów oraz segregując odpady na zakaźne, specjalne,
o ostrych końcach lub krawędziach i pozostałe [16]. Pomieszczenie takie musi spełniać wymogi dotyczące prawidłowego magazynowania odpadów medycznych. Następnie, za pomocą wyciągu skipowego o maksymalnej
wydajności 800 kg/h, odpady podaje się bezpośrednio do
obrotowej komory spalania, poruszającej się z prędkością
obrotową 0,19 obr/min i wyposażonej w palnik ultradźwiękowy gazowo-szlamowy oraz pomocniczy palnik gazowy
[17]. Minimalna temperatura spalania wynosi 850oC, a czas
przebywania gazów spalinowych w komorze wynosi co
najmniej 2 sekundy [16].
Spaliny w dalszej części dopalane są w komorze dopalania o pojemności 119,34 m3, w temperaturze wynoszącej
co najmniej 1100oC, a minimalny czas ich przebywania w
komorze wynosi 2 sekundy [16]. Ze względu na wysoką
temperaturę gazów spalinowych zastosowano odzysk ich
entalpii fizycznej w kotle utylizacyjnym. Jest to kocioł trójciągowy, jednowalczakowy o cyrkulacji naturalnej, który
służy do produkcji pary wodnej o temperaturze 200oC, pozwalający odzyskać 75% ciepła odpadowego [17].
Aby spełnić wymogi dotyczące standardów emisyjnych,
oczyszczanie spalin realizowane jest w kilku etapach. Na

Rys. 2. Widok spalarni odpadów firmy Raf-Ekologia
Sp. z o.o. w Jedliczu [14]
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początku spaliny z kotła utylizacyjnego kierowane są do
cyklonu/chłodnicy, gdzie zostają wstępnie oczyszczone
z pyłów oraz, poprzez nawilżanie, reguluje się ich temperaturę i wilgotność [18]. Następnie spaliny trafiają do komory
reakcyjnej z odpowiednio ukształtowanymi kanałami, gdzie
mieszają się z wapnem hydratyzowanym i sorbentem. Dzięki temu zabiegowi możliwa jest redukcja tlenków siarki, azotu, chlorowodoru i fluorowodoru oraz usuwanie związków
organicznych, takich jak furany, dioksyny i lotne pary metali
ciężkich, w tym rtęci. W ostatnim etapie oczyszczania, spaliny kierowane są do baterii filtrów workowych, w której zachodzi końcowe odpylenie oraz redukcja kwaśnych związków, dioksyn i metali ciężkich [18]. Pyły, oddzielone ze spalin
w procesie oczyszczania, trafiają do specjalnego zbiornika
i są magazynowane oraz okresowo odbierane przez specjalistyczne firmy. Podobnie dzieje się ze wszystkimi innymi
odpadami powstałymi podczas procesu – są one odbierane,
a popioły poddaje się badaniom w laboratoriach. Oczyszczone spaliny, za pomocą wentylatora, kierowane są do
komina. Praca całej spalarni, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, jest zautomatyzowana. Pozwala to na szybkie
zakończenie procesu w razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas jego przebiegu, a także korzystnie wpływa na
aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podsumowanie
Perspektywy rozwoju rynku instalacji do termicznej
przeróbki odpadów medycznych wydają się być obiecujące. Na korzyść przemawia fakt, że polskie prawo, na
dzień dzisiejszy, nie dopuszcza innych możliwości utylizacji odpadów medycznych niż ich spalenie. Dodatkowym
argumentem przemawiającym za budowaniem takich
jednostek jest to, że do tej pory nie opracowano innej
metody pozwalającej zutylizować odpady niebezpieczne
pod postacią organów czy też amputowanych części ciała. Liczne protesty mieszkańców osiedli znajdujących się
w pobliżu zakładów utylizujących odpady medyczne
mogą świadczyć o braku dostatecznego poinformowania
społeczeństwa o stosowanych w nich rozwiązaniach technologicznych, skutecznie minimalizujących negatywne
skutki procesu spalania odpadów, tj. emisję zanieczyszczeń
i odorów do atmosfery. Odpowiednio zaprojektowana linia technologiczna spalania odpadów niebezpiecznych,
uwzględniająca szereg wymogów dotyczących parametrów prowadzenia procesu, wraz z aplikacją nowoczesnych
technik oczyszczania spalin, pozwala na unieszkodliwianie
odpadów medycznych w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia ludzi, przy jednoczesnym zapewnieniu
destrukcji związków niebezpiecznych w nich zawartych.
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Dlaczego unieszkodliwianie
odpadów medycznych jest
tak ważne?

Odpady medyczne są efektem pracy ludzkiej, lecz stanowią wielkie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

U

stawa Ministra Zdrowia i rozporządzenia Ministra
Środowiska szczegółowo określają, co jest odpadami medycznymi. Są to odpady powstające
w wyniku udzielania świadczeń lekarskich, a więc
zarówno na etapie leczenia, diagnozowania, badań, profilaktyki czy przeprowadzania eksperymentów. Generalnie
wszystkie czynności w zakresie medycyny wytwarzają
odpady medyczne, którymi są: odpadu medyczne i weterynaryjne, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, odpady
z diagnozowania, profilaktyki i leczenia, części ciała, organy, krew i pojemniki na nie, inne odpady, które mogą
zawierać toksyny czy drobnoustroje chorobotwórcze,
materiał genetyczny przenoszący choroby, chemikalia,
leki przeterminowane i niezabezpieczone, opakowania
po lekach, zużyte kąpiele lecznice a także resztki pożywienia pacjentów z oddziałów zakaźnych.
Ta klasyfikacja dobitnie ukazuje, jak wiele czynników
powstających w trakcie działalności medycznej może
stanowić odpady medyczne. Co więcej, należy przypomnieć, że odpady medyczne mogą znajdować się
w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym.
Nie wystarcza zatem wrzucenie ich do szpitalnej kotłowni, gdyż nawet podczas spalania mogą być wydzielane
trujące substancje. Przepisy bhp szczegółowo określają,
jak poszczególne odpady medyczne powinny być unieszkodliwiane i następnie utylizowane. Przestrzeganie tych
wytycznych jest niezbędnym obowiązkiem wszystkich
pracowników medycznych oraz osób, które mają kontakt
z odpadami medycznymi. Jest to niezbędne, gdyś odpady medyczne mogą być bardzo niebezpieczne i zagrażać
zdrowiu oraz życiu pacjentów, ale także pracowników czy
po prostu osób przebywających w miejscach ich powstawania.
Niezwykle groźne są odpady medyczne, które powstały w wyniku kontaktu z krwią pacjenta. W przypadku
zetknięcia ze skażonymi gazikami lub zużytymi strzykawkami możemy nabawić się nie lada infekcji. Pacjent
może mieć bardzo groźne choroby zakaźne. W takim
przypadku nawet najmniejszy kontakt z jego krwią może
skończyć się zainfekowaniem osoby trzeciej. Takie choroby jak AIDS, czy dżuma to typowe choroby zakaźne. Co
ciekawe można je wykorzystywać jako broń biologiczną.
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Wszyscy z pewnością słyszeli o wągliku, botulizmie oraz
ospie prawdziwej. Są to śmiertelne choroby zakaźne. Proszę sobie wyobrazić, że poprzez nieprawidłowo utylizowane odpady medyczne taka choroba może wdać się do
czyjegoś organizmu.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne znajdują się
na śmietniku do zakażenia może dojść poprzez zwierzęta. To właśnie z tego powodu należy poprawnie utylizować odpady medyczne. Wykonuje się to w specjalnych
spalarniach do odpadów niebezpiecznych. Firma, która
to wykonuje musi posiadać wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa.
Często zdarza się, że odpady medyczne znajdujące się
w pralniach szpitalnych są tak bardzo zakażone i toksyczne, że nic nie pomogą specjalne, dezynfekujące techniki
prania. Wówczas wymagana jest utylizacja, które procedury jak w przypadku każdych odpadów niebezpiecznych, są jasno określone.
Naukowcy opracowali wiele metod, które pomagają
w unieszkodliwianiu takich odpadów. Część z nich, które
uznawane są za niebezpieczne dla zdrowia, nie mogą zostać poddane recyklingowi, czyli inaczej mówiąc – odzyskowi. Mogą to być przykładowo odpady radioaktywne
lub zużyte diagnostyki izotopowe.
Zazwyczaj jest to spalanie, ale nie zawsze. Jak więc
zostało to udowodnione, odpadami medycznymi mogą
być bardzo różne rzeczy, właściwie wszystko co jest produktem ubocznym działalności w szpitalu. Warto o tym
wiedzieć, by w razie kontaktu z zakażonymi rzeczami zachować wyjątkową ostrożność.
Prewencja jest ważna -substancje niebezpieczne od
samego początku są przetrzymywane w odizolowanych
pomieszczeniach, nawet jeszcze przed użyciem. Nie można dopuścić do tego, by na którymkolwiek etapie substancje te stanowiły jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego. W końcu mają zdecydowanie inne przeznaczenie – mają ludzi leczyć
.
Źródło: http://odpady.q.info.pl
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artykuł sponsorowany

EMKA Mobile - pierwsza
taka aplikacja na rynku!
Jedną z cech, które przypisujemy naszej działalności w EMKA S.A., jest innowacyjność, z jaką chcemy działać.
Otwartość na nowe technologie, na możliwości, jakie ze sobą niosą – te przymioty wyróżniają nas od niemal
30 lat i nie boimy się stawiać w tym kierunku kolejnych kroków. Z tego powodu w grudniu ubiegłego roku
miała miejsce premiera naszej aplikacji EMKA Mobile.

Jedna, by wszystkim rządzić
Za pomocą aplikacji EMKA Mobile nasi klienci mogą
w wygodny i intuicyjny sposób zarządzać odbiorem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Przede wszystkim
– aplikacja dostarcza informacji dotyczących odbioru – bez
problemu sprawdzimy zatem harmonogram odbiorów
i dokonamy w nim zmian. Nic nie stoi na przeszkodzie, by
za pomocą kilku prostych kliknięć odwołać nasz przyjazd
lub zamówić dodatkowy odbiór. Co więcej – gdy zbliża
się termin odbioru odpadów medycznych lub weterynaryjnych, aplikacja automatycznie powiadomi o tym fakcie
użytkownika.
Nie tylko dla naszych klientów
Ponieważ wiemy, jak ważne jest posiadanie odpowiedniego narzędzia do zarządzania przechowywanymi
w firmie odpadami medycznymi, aplikacja EMKA Mobile
dostępna jest także dla podmiotów, które nie są naszymi
klientami. Za pomocą aplikacji możliwe jest bowiem zintegrowanie konta BDO, a tym samym znaczne ułatwienie
sobie procesu wystawiania karty przekazania odpadów
(KPO) także dla innych firm, niż EMKA S.A. Wyprodukowana przez nas aplikacja EMKA Mobile ponadto zapewnia
pełną, automatyczną obsługę w ewidencjonowaniu i raportowaniu w systemie BDO ilości wytworzonych w firmie
odpadów.
W trosce o środowisko
– Wierzymy, że wprowadzenie przez EMKA S.A. mobilnej aplikacji, pozwalającej skutecznie i prawidłowo gospodarować odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,
przyczyni się do poprawy procedury odbioru u klientów.
Przypomnienia o terminie odbioru, wysyłane przez aplikację, pozwalają wyeliminować sytuacje, w których klient
zapomina o odbiorze, a niebezpieczne materiały zakaźne
przechowywane są w miejscu ich składowania przez dłuższy czas, niż jest to przewidziane. Sumiennie podchodząc
do terminów, jesteśmy w stanie skutecznie zadbać nie
tylko o poprawną utylizację odpadów, ale także o bezpie2/2022 – WYROBY MEDYCZNE

czeństwo ludzi i środowiska naturalnego – a to wystarczający powód, by poczuć satysfakcję i uznać naszą aplikację
za owocną – powiedziała Małgorzata Rdest, Wiceprezes
EMKA S.A.
Pełna lista funkcjonalności naszej aplikacji:
l zamawianie odbioru odpadów;
l odwoływanie odbioru odpadów;
l dostęp do faktur i płatności online;
l podgląd umów;
l automatyczna oferta;
l podgląd i modyfikacja harmonogramu odbioru odpadów;
l wystawianie, korygowanie i potwierdzanie KPO;
l ewidencja odpadów;
l sprawozdanie dot. odpadów;
l chat online;
l sklep z artykułami medycznymi;
l powiadomienia automatyczne;
l ocena usługi.
Skąd pobrać aplikację EMKA Mobile?
Aplikacja EMKA Mobile dostępna jest zarówno w sklepie
Apple Store, jak i w Google Play. W obu przypadkach jest
ona całkowicie bezpłatna.

Emka SA
ul. Jaktorowska 15A
96-300 Żyrardów
www.ekoemka.com.pl
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Zdrowie i styl życia
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PAP: Od ponad 30 lat realizowany jest w Polsce program
leczenia głuchoty. Jakie są dziś możliwości leczenia głuchoty, można pomóc każdej osobie z zaburzeniami słuchu?
Prof. H.S.: Tak, od ponad 15 lat z pełną odpowiedzialnością powtarzam, że możemy pomóc prawie każdemu
pacjentowi.
PAP: Prawie każdemu?
Prof. H.S.: Tak, pacjent przed wszystkim musi się do
nas zgłosić. A nie każdy pacjent - z różnych powodów chce skorzystać z takiej pomocy. Niektóre osoby zaadoptowały się do swojego niedosłuchu i życia, w pewnym
okresie nie chcą go już zmieniać. Nie decydują się na leczenie nawet wtedy, gdy wiedzą, jakie są jego możliwości. Niektórzy nie są w stanie poświecić odpowiedniej ilości czasu i pracy, żeby z tych możliwości terapeutycznych
skorzystać. Bo współpraca pacjenta z nami, lekarzami
i całym zespołem składającym się z logopedów, psychologów, pedagogów, inżynierów klinicznych i techników,
jest bardzo ważna. Jest wręcz nieodzowna, by odnieść
sukces terapeutyczny.
PAP: Jest jednak pewna grupa pacjentów, którym w żaden sposób nie można pomóc?
Prof. H.S.: Tak, lecz jest to bardzo mała grupa chorych,
poniżej 1 proc., u których w narządzie słuchu powstały
już nieodwracalne zmiany. Na podstawie moich doświadczeń oceniam, że odsetek pacjentów, którym nie można
pomóc, sięga zaledwie kilkunastu promili. Powodem tego
może być na przykład ogólny stan zdrowia, niepozwalający na uśpienie i znieczulenie ogólne pacjenta, albo
poważna choroba nowotworowa. W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w sumie w ciągu 26 lat z konsultacji
i badań skorzystało około 4 mln pacjentów, wykonaliśmy
ponad 560 tys. procedur chirurgicznych, z czego ja przeprowadziłem ponad 210 tys.
PAP: Co można radzić tym osobom z zaburzeniami słuchu, które się wciąż zastanawiają nad tym, czy skorzystać
z pomocy?
Prof. H.S.: By zaufali lekarzom. Odwlekanie podjęcia
decyzji sprawi, że choroba się pogłębi i oferowana pomoc może już być mało skuteczna. Pamiętajmy, że jeśli
będziemy gorzej słyszeć, to będziemy też gorzej mówić.
W naszym kraju aż 4 mln osób pracuje głosem, to duża
grupa osób. Bardzo ważne jest zatem, żeby wcześnie wykrywać wady słuchu, jak i wady głosu.
PAP: Pojawiają się nowe metody leczenia wad słuchu,
z których będzie można wkrótce skorzystać?
Prof. H.S.: W czasie pandemii się nie pojawiły. Jest
jednak ogromny potencjał różnych urządzeń, którymi już
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dysponujemy. Jedno z nich można wykorzystać na pięć,
dziesięć, a nawet dwadzieścia sposobów. Dziś najważniejsze jest upowszechnienie najważniejszych praktyk
i wzorców terapii.
PAP: Jakich?
Prof. H.S.: Choćby identyfikowanie jednorodnych
grup pacjentów, czyli tych z tą samą zmianą w uchu o podobnym zaawansowaniu. Do nich dobieramy najbardziej
optymalną technologię. Wynika to z naszych wieloletnich
doświadczeń. Choć niektóre technologie były już dostępne przed kilku laty, to teraz lepiej potrafimy je dobierać
do poszczególnych przypadków. Problemy ze słuchem
ma obecnie ponad 1 mld ludzi na świecie i co najmniej
połowa z nich mogłaby skorzystać z różnych technologii
operacyjnych. Trzeba tylko je upowszechnić. Zwłaszcza
dotyczy to częściowej głuchoty u pacjentów w wieku senioralnym. Dla dziesiątków milionów to jedyna szansa, by
zachować aktywność zawodową, jak też uniknąć izolacji
i depresji.
PAP: Do tego jednak potrzebna jest duża grupa odpowiednio wyszkolonych lekarzy i chirurgów.
Prof. H.S.: Temu też służą nasze liczne operacje pokazowe i konferencje, głównie o randze międzynarodowej,
organizowane w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Stworzyliśmy ośrodek doskonalenia chirurgicznego, w którym jednego dnia można zobaczyć na żywo kilkadziesiąt operacji, jak też przećwiczyć ich wykonanie na
odpowiednich symulatorach. Takich możliwości, w takim
zakresie – w odniesieniu zwłaszcza do otochirurgii czy
fonochirurgii – nie ma nikt we współczesnej medycynie
i edukacji. W ciągu ostatnich 15 lat w Polsce, kilkunastu
krajach Europy, Azji i Ameryki Południowej pokazałem na
żywo ponad 1300 operacji. Bezpośrednio w Kajetanach
lub innych ośrodkach na świecie oglądało je ponad 5 tys.
chirurgów, a pośrednio w ramach globalnej sieci telemedycznej dziesiątki tysięcy lekarzy i innych specjalistów.
PAP: Pan Profesor również korzysta z tych symulatorów?
Prof. H.S.: Po tylu wykonanych operacjach nie muszę
z tych symulatorów korzystać. Jednak dla mniej doświadczonego operatora istotne jest, by sprawdzić swoje umiejętności manualne w danej operacji, a także to, jakie należy wybrać urządzenie, np. rodzaj wszczepianej elektrody,
oraz jak trzymać i posługiwać się nim. Na takich symulatorach można przećwiczyć sposób wykonania konkretnej operacji, na wydrukowanych - na podstawie zdjęcia
radiologicznego - preparatach kości skroniowej. Dotyczy
to zwłaszcza skomplikowanych wad wrodzonych ucha
lub pourazowych uszkodzeń. To doskonały sposób na
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przygotowanie się do wykonania zabiegu minimalnie inwazyjnego i najbardziej bezpiecznego dla pacjenta, dającego najlepszy efekt terapeutyczny.
PAP: Jaka jest tajemnica znakomitego chirurga, umiejętności manualne i czy może wyjątkowa wyobraźnia?
Prof. H.S.: Na to składa się wiele elementów, jednak
faktycznie, gdybym nie miał nadzwyczajnych umiejętności manualnych, to wielu operacji nie byłbym w stanie
wykonać. Szczególnie tych pierwszych na świecie. Chirurgowi bardzo pomaga to, że ktoś pierwszy przeprowadził
już jakąś operację i wiemy, że jest to możliwe. Mogę wtedy ćwiczyć dzień, dwa, tydzień albo miesiąc, a nawet rok,
ale mam przekonanie, że jest ona wykonalna. Gdy coś robię jako pierwszy w świecie, a miało to miejsce wiele razy,
to wtedy ja daję innym taką pewność.
PAO: Wiele tych pierwszych, nowatorskich operacji było
nawet wykonywanych „na żywo”.
Prof. H.S.: Bardzo mi na tym zawsze zależało. Tak było
już na samym początku, gdy zapowiadałem i wykonałem przed 20 laty pierwszą w świecie operację częściowej głuchoty. Wtedy przepustowość internetu nie była
jeszcze taka jak dziś, ale udało się ją pokazać w Europie,
Ameryce Północnej i Australii. To nie zdarza się często
w medycynie, ale dla mnie to jest jak religia. Albo jestem
przekonany i wierzę, że umiem – albo będę próbował, że
może się uda. Dzięki temu mam do końca życia ogromną satysfakcję, że potrafiłem coś zrobić i miałem odwagę
pokazać to online. Gdybym nie przeprowadził skutecznie
takiej operacji, to też pokazałbym, jakie były moje lub
w danym przypadku inne ograniczenia. To wymaga odwagi i ma swoją wartość naukową i kliniczną. Jako lider
zespołu jestem też z tego dumny, że to miało miejsce
„nad Wisłą”.
PAP: Jak wyglądają przygotowania do takiej pierwszej
operacji na świecie?
Prof. H.S.: Musiałem przede wszystkim sobie wyobrazić, jak przeprowadzić daną operację, dokładnie krok po
kroku. Konieczny był plan, jak to zrobić, choć czasem nie
wszystko przebiegało tak, jak planowałem. Musiałem nie
tylko wiedzieć, jak naciąć skórę i wejść do ucha, ale przede
wszystkim, jak z niego bezpiecznie wyjść, bo to decyduje
o sukcesie. Dzięki temu budowałem w sobie przekonanie,
że mogę to zrobić i że to zależy wyłącznie ode mnie.
PAP: Roboty operacyjne zastąpią chirurgów w otolaryngologii? W wielu operacjach są bardziej precyzyjne od człowieka i mogą wykonywać ruchy, których ludzie nie potrafią.
Prof. H.S.: To prawda, w wielu operacjach, urologicznych czy chirurgii jamy brzusznej robot może wykonać
ruchy, których wiele osób nie wykona tak precyzyjnie.
Miałem okazję oglądać roboty do wszczepiania implantów, jednak z żadnego nie skorzystałem. Nie spełniają one dotąd moich oczekiwań, właściwie pod każdym
względem.
PAP: Dlaczego?
Prof. H.S.: Żaden z nich, przynajmniej jak na razie, nie
gwarantował jakości, jaką ja mogę dać. Myślenie, że robot operacyjny może zastąpić człowieka we wszystkich
lub w wielu pewnych sytuacjach, nie jest złe. Sprawdza
się on znakomicie, na przykład w operacjach prostaty czy mózgu, w których jest większe pole operacyjne.
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I tam dokonał się ogromny postęp. W przypadku ucha
ta technologia, jeśli chodzi o czas i koszty, byłaby nawet
100 razy droższa, bo to tego typu skala. Jednocześnie
nie zapewnia należnego bezpieczeństwa choremu. Jeśli
jednak nikt nie będzie bez robota potrafił wykonać pewnych operacji, to robot może być jedynym rozwiązaniem.
W chirurgii implantów słuchowych jeszcze długo, długo
nie, a w przypadku częściowej głuchoty, przy obecnych
technologiach – zastosowanie robota jest pozbawione
uzasadnienia.
PAP: Roboty chirurgiczne nie będą dominować w chirurgii?
Prof. H.S.: W wybranych obszarach tak. Uważam jednak, że jest wielu chirurgów zdolnych wykonać najtrudniejsze operacje, muszą tylko poświęcić temu trochę czasu i potrenować, by zrozumieć, jak można wykonać dany
zabieg. Poza tym otwarcie ucha powinno być jak najkrótsze, by zmniejszyć ewentualne ryzyko powikłań. W przypadku robota – jak na razie, jest ono bardzo długie. Jeśli ja
otwieram ucho wewnętrzne na 20 sekund – to nie jest to
samo, gdy trwa to 20 minut, i tylko z tego powodu może
dojść w nim do nieodwracalnych uszkodzeń. Jeśli jednak zmiana sięga od ucha do tkanki mózgowej i przebija
opony mózgowe, to robot może mieć tu większe zastosowanie, jeśli chodzi o precyzję zabiegu. Na razie robotem
można próbować wykonywać operacje w przypadku całkowitej głuchoty. Jednak samo przygotowanie robota do
takiej operacji trwa aż kilka godzin. W tym czasie ja mogę
zoperować przy dobrym rozplanowaniu pracy bloku operacyjnego nawet 10 innych pacjentów, którym wszczepię
implanty słuchowe.
PAP: Przełomem mogą być terapie genowe?
Prof. H.S.: Niektóre wady słuchu, w tym również te
powodujące całkowitą głuchotę, są uwarunkowane genetyczne. Jest zatem nadzieja, że jeśli wymienimy powodujący wadę gen, to uzyskamy poprawę słuchu. Jednak
w praktyce to się jeszcze nie udało. Mam na uwadze te
możliwości rozwoju nauki i medycyny od ponad 25 lat.
Dziś, operując małe dziecko, daję mu szansę słyszeć i rozwijać mowę oraz poznawać kolejne języki. Moja procedura chirurgiczna pod hasłem „6 kroków wg Skarżyńskiego”
pozwala zachować w pełni strukturę ucha wewnętrznego. To oznacza, że gdy będzie dostępna terapia genowa,
to nasz obecny pacjent będzie już miał rozwinięty słuch,
będzie mówił i może z niej skorzystać w dalszym funkcjonowaniu i codziennej komunikacji międzyludzkiej. Jeżeli
nie nauczy się teraz języka mówionego, to za 20–30 lat,
gdy po wymianie genu odpowiedzialnego za głuchotę,
będzie słyszał, ale to nie da mu automatycznie umiejętności językowych.
PAP: W terapii genowej wyzwaniem jest wprowadzenie do ucha wewnętrznego materiału biologicznego? Taką
trudność sprawia również dostarczenie do ucha elektrody
implantu słuchowego.
Prof. H.S.: Obserwowałem różne badania i byłem pytany, jak dostarczyć jakiś materiał czy substancję do ucha
wewnętrznego, by było to jak najmniej inwazyjne i można było zachować jego nienaruszoną strukturę. Bo operacja powinna być właśnie jak najmniej inwazyjna, bez
względu na to, czy mamy do czynienia z całkowitą - czy
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z częściową głuchotą. Trzeba starać się zawsze zachować nienaruszoną budowę ucha wewnętrznego. Chodzi
o zminimalizowanie ewentualnych zagrożeń lub powikłań, ale też dlatego, że gdy za jakiś czas, np. za 20 lat, będzie dostępna nowa technologia, to pacjent będzie mógł
z niej skorzystać. U dziecka, przed którym jest całe życie,
to bardzo ważne. W przyszłości implant będzie można na
przykład zamienić na poprawiający słuch gen.
PAP: Nie warto jednak rezygnować z implantu słuchowego, bo już niedługo może być terapia genowa?
Prof. H.S.: Oczywiście! To byłby błąd, ogromny. Dzięki
implantowi dziecko od najmłodszych lat może się normalnie rozwijać, potrafi posługiwać się językiem oraz
mową. Taka osoba po dorośnięciu w każdej chwili może
skorzystać z nowej technologii. W wieku czterdziestu lat
nie można już nie nauczyć się mówić. Ja wprawdzie mam
w ponad 12 tys. grupie użytkowników implantów ślimakowych takich pacjentów, którym wszczepiłem implant
po 30-40 latach życia i one z niego korzystają, ale dotyczy
to małej grupy.
PAP: Jak było to możliwe?
Prof. H.S.: Ci pacjenci, nie słysząc od urodzenia, nauczyli się częściowo mowy, odbierając drgania mięśni szyi

matki i innych osób, lub nauczyli się odczytywać mowę
z warg rozmówcy. Takim osobom implant pomoże
i w tym wieku. U ogromnej większości po kilkudziesięciu
latach funkcjonowania w świecie ciszy, za pośrednictwem
implantu można dostarczyć informację dźwiękową, ale
nie potrafią one z niej w pełni skorzystać, nigdy nie mówią i nie mają wykształconej mowy wewnętrznej.
PAP: W żaden sposób?
Prof. H.S.: No nie, tylko u niewielkiej grupy, o której
wspomniałem może się to udać. Inni mogą mieć większe
poczucie bezpieczeństwa, w tym sensie, że słyszą, gdy
coś się dzieje i trzeba się obejrzeć, żeby to sprawdzić, bo
np. jedzie samochód lub uruchomiona została jakaś maszyna. Co oczywiście też jest bardzo ważne. O wszystkim
decydują ośrodki kojarzeniowe w mózgu, od nich zależy
słyszenie i zrozumienie mowy. Jednak niewielka nawet
stymulacja może dać bardzo duży i bardzo dobry efekt.
(PAP)

Rozmawiał: Zbigniew Wojtasiński (PAP)
Źródło informacji: Nauka w Polsce PAP

Fakty o badaniach słuchu
u noworodków
Poważne wady słuchu występują u ok. 2–4 noworodków na 1000. Jednak wszystkie nowo narodzone
dzieci są badane pod kątem uszkodzenia słuchu. Wyłapanie problemów na tym etapie pozwala często
zapewnić dobry rozwój dziecka.

B

adanie przesiewowe słuchu polega na rejestracji odpowiedzi powstających w uchu wewnętrznym po
podaniu cichych dźwięków. Drugą metodą jest rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia
mózgu (ABR), powstających w drodze słuchowej po podaniu
dźwięków. Oba wymienione rodzaje badań trwają ok. 5 minut, są nieskomplikowane, niebolesne, całkowicie bezpieczne dla dziecka i można je przeprowadzać jedno po drugim.
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków jest realizowany dzięki Fundacji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Niebieski i żółty certyfikat
Dziecko, którego wynik badania słuchu jest prawidłowy, otrzyma NIEBIESKI CERTYFIKAT, który jest wklejany do
Książeczki Zdrowia Dziecka.
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W przypadku nieprawidłowego wyniku badania, braku
wykonanego badania bądź wystąpienia czynników ryzyka niedosłuchu, do Książeczki Zdrowia Dziecka zostanie
wklejony ŻÓŁTY CERTYFIKAT. W tym przypadku konieczne
będzie przeprowadzenie dodatkowych badań w placówce
audiologicznej lub laryngologicznej. Jeżeli w wyniku badania kontrolnego okaże się, że słuch dziecka jest prawidłowy, żółty certyfikat zostanie zastąpiony niebieskim. Będzie
to oznaczać, że u dziecka nie stwierdzono wady słuchu i że
diagnostyka została zakończona.

www.pixabay.com

www.pixabay.com

Bądź czujnym rodzicem
To, że dziecko uzyskało prawidłowy wynik badania
przesiewowego słuchu w obu uszach jako noworodek,
nie zwalnia rodziców z dalszej obserwacji reakcji dziecka.
Słuch należy sprawdzać systematycznie w miarę rozwoju
dziecka.
Lekarz rodzinny, pod którego opieką znajduje się dziecko, powinien zwrócić uwagę na kolor wklejonego w książeczce certyfikatu. Zlekceważenie badania i nieleczenie
wady słuchu wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest zahamowany lub opóźniony rozwój mowy
u dziecka. Najważniejszy w rehabilitacji słuchu jest pierwszy rok życia dziecka. Im później dziecko z wadą słuchu
zostanie objęte rehabilitacją, tym trudniej będzie osiągnąć
pełny rozwój mowy.
Jak częste są uszkodzenia słuchu u dzieci?
Najnowsze badania dowodzą, że krytyczny dla rozwoju
mowy jest okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Jeśli
dziecko otrzyma na czas odpowiednią pomoc, ma szansę
na harmonijny rozwój, podobny do prawidłowo słyszących
rówieśników. Badania mające na celu wykrycie uszkodze-
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nia słuchu w tym okresie życia jest o tyle istotne, że wada
może być niezauważalna.
Poważne uszkodzenie słuchu występuje u około 2–4 na
1000 noworodków. 30 proc. dzieci z niedosłuchem nie jest
w grupie ryzyka (np. nie są z rodziny, w której występowały wady słuchu w wieku dziecięcym), są ogólnie zdrowe,
w rodzinie nie było przypadków niedosłuchu, rodzice nie
są spokrewnieni. Często niedosłuch u dziecka ujawniający
się po raz pierwszy w rodzinie może być spowodowany
mutacją genową.
Źródło: PAP
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Reha INNOVATIONS – wydarzenie,
jakiego w Krakowie jeszcze nie było!
Na takie show warto było czekać. Już 13–14 maja w EXPO Kraków odbędzie się premierowa edycja
Reha INNOVATIONS – jedynej na południu kraju imprezy dla fizjoterapeutów, lekarzy, inżynierów
biomedycznych, jak również osób wymagających rehabilitacji. Wydarzenie będzie połączeniem
wystawy targowej, wykładów otwartych i warsztatów eksperckich. Na uczestników czeka wiele atrakcji,
m.in. spotkanie z Valerjanem Romanovskim – absolutnym „Guru” w środowisku morsów, który przy
wsparciu zwiedzających podejmie próbę pobicia rekordu Guinnessa w długości przebywania w śniegu!

Śnieg w maju?
60 minut i 8 sekund – to aktualny rekord świata w najdłuższym kontakcie ciała ze śniegiem. Wynik ten osiągnął 25
stycznia 2013 roku Oleksiy Gutsulyak z Ukrainy. Czy Valerjanowi Romanovskiemu – Polakowi z Wileńszczyzny, który stale przesuwa granice – testując organizm w najtrudniejszych
warunkach, uda się pobić dotychczasowy rekord? Dowiemy
się tego już 13 maja podczas Reha INNOVATIONS. W trakcie
zmagań specjaliści będą na bieżąco monitorować i analizować parametry życiowe mistrza i dzielić się obserwacjami
z widzami. Jedno jest pewne – dla Valerjana Romanovskiego
niemożliwe nie istnieje. Pobił rekord najdłuższego kontaktu ciała z lodem, przez kilka dób podróżował rowerem po
mroźnej Jakucji w temperaturze –50°C, spędził 100 godzin
w komorze termoklimatycznej w temperaturze odczuwalnej
–60°C, spożywając jedzenie w postaci lodu i jak sam mówi –
największą satysfakcję daje mu wydobywanie z organizmu
możliwości czy zasobów wcześniej uśpionych.
Czy zimna woda każdemu zdrowia doda?
Morsowanie to temat, który choć dotyczy lodowatej
wody, co roku rozpala wielu śmiałków. Polacy coraz bardziej kochają morsować i wraz z pierwszymi przymrozkami z zapałem szukają akwenów aby hartować ciało. Czy
jednak każdy może korzystać z zimowych kąpieli? Jak dobrze się do nich przygotować i od czego zacząć? M.in. na
te pytania zwiedzający poznają odpowiedzi, uczestnicząc
w wykładzie wygłoszonego przez dr. inż. Valerjana Romanovskiego i dr hab. Anetę Teległow, prof. AWF w Krakowie na
Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.
Obecność na targach gościa specjalnego to również fantastyczna okazja dla odwiedzających, aby pod okiem eksperta rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem. W tym
celu na stoisku Valerjana Romanovskiego postawiona zostanie specjalna balia z wodą. Odbędzie się również pokaz
siedzenia w lodzie nawiązujący do Rekordu Guinnessa. Nad
wszystkim czuwać będą ratownicy medyczni.
14 stref tematycznych!
Na targach zaprezentowane zostaną produkty oraz najnowsze rozwiązania w aż czternastu strefach tematycznych:
profilaktyki i promocji zdrowia, odnowy biologicznej, treningu, fizjologicznej, pulmunologicznej, diagnostyki i tera-
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pii, innowacji, sklepowej, sprzętu ortopedycznego, seniora,
dietoterapii, suplementacji i nawadniania, psychologicznej,
szkoleń. W każdej z nich odwiedzający zapoznają się i przetestują rozwiązania, które każdego dnia ułatwiają pracę specjalistów.
Akademia Reha INNOVATIONS
Podczas Reha INNOVATIONS warto zaplanować udział
w wykładach otwartych. Wśród poruszanych zagadnień pojawią się te dotyczące m.in. bruksizmu, suplementacji u osób
aktywnych fizycznie, normobarii, manualnego wspomagania
leczenia stanów ostrych, leczenia depresji i stanów lękowych
za pomocą wirtualnej rzeczywistości. To nie wszystko. W ramach Akademii odbędą się warsztaty eksperckie. Spotkania
poprowadzą m.in.: dr Jarosław Jawny z Centrum Terapii Kręgosłupa we Wrocławiu, dr Tomasz Maicki z Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dr Łukasz Tota z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, czy dr n. med. Remigiusz Rzepka, były trener
reprezentacji polski w Piłce Nożnej. Przed targami warto powrócić do webinarów oraz branżowego podcastu nagranego
w ramach Akademii Reha INNOVATIONS, które fantastycznie
wprowadzają w tematy omawiane podczas wydarzenia.
Statystyki biją na alarm!
Z rozmów z fizjoterapeutami wynika, że do gabinetów
najczęściej zgłaszają się ci, którzy uprawiają sport oraz ci,
którzy dużo czasu spędzają przy biurku. Najczęściej są to
osoby w wieku 34–55 lat. W każdym z tych przypadków kluczowa okazuje się wiedza i odpowiednio dobrane zabiegi,
które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia. Ważne, aby
udzielana pomoc była na jak najwyższym poziomie i przynosiła najlepsze z możliwych efekty. Jak tego dokonać? Jedynie synergia wiedzy i zdobyczy technologii jest w stanie
w pełni odpowiedzieć na rosnące potrzeby pacjentów, jak
i kadry medycznej. Konkurencja w branży z roku na rok rośnie, dlatego warto trzymać rękę na pulsie, aby być na bieżąco i móc zaproponować najlepsze z rozwiązań. Pierwszym
krokiem ku temu będzie udział w Reha INNOVATIONS – imprezie, która już w maju w EXPO Kraków połączy świat biznesu i medycyny.
Reha INNOVATIONS, 13–14 maja 2022, EXPO Kraków
www.rehainnovations.pl
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Targi SALMED zakończone
To były intensywne trzy dni dla branży medycznej. Wystawcy targów SALMED przekonywali menedżerów
ochrony zdrowia do inwestycji w nowoczesny sprzęt i rozwiązania usprawniające zarządzanie.
Był to także czas poszerzania horyzontów i zdobywania wiedzy na temat innowacji w medycynie
oraz możliwości ich implementacji.

W

tym roku nowością była Strefa Startupów.
Tam można było zobaczyć m.in. domowy
stetoskop wykorzystujący sztuczną inteligencję i będący w stanie wykryć nieprawidłowe dźwięki w układzie oddechowym. Pojawił się
także m.in. program do samodzielnego radzenia sobie z
bezsennością, dzięki któremu pacjent w domu uczestniczy w sesjach terapeutycznych. Wystawcy prezentowali swoje rozwiązania na Scenie Trendów w Medycynie,
która przez trzy dni stała się centrum innowacji w ochronie zdrowia.

t

Wystawcy z receptą na sukces
Firmy, które najlepiej potrafiły zobrazować swoją wizję
stoiska w połączeniu ze strategią marketingową, otrzymały nagrody ACANTHUS AUREUS. Ten prestiżowy laur
przypadł w tym roku w udziale trzem wystawcom targów
SALMED: Ministerstwu Rozwoju i Technologii oraz firmom:
ASPEL SA i KLAROMED.
Tradycją targów SALMED jest także Konkurs Złoty Medal
MTP. W tej edycji wyróżniono pięć produktów.

– Targi SALMED to okno na innowacje medyczne. To
płaszczyzna wymiany myśli technologicznej. Służy to
wszystko pacjentom. To lepsza diagnostyka, lepsza terapia, mniej bolesna, mniej traumatyczna. Z kolei personel
medyczny ma ułatwione zadanie zarówno diagnozowania, jak i leczenia pacjentów. Już sam fakt wzięcia udziału
w targach SALMED jest nobilitujący. Sąd konkursowy za
każdym razem pochyla się nad produktami, które mają być
nagradzane. Są one bardzo szczegółowo analizowane pod
kątem przydatności i innowacyjności – zapewniał prof. Stefan Sajdak, przewodniczący Sądu Konkursowego Złotego
Medalu MTP na targach SALMED.
Firma ASPEL zdobyła, aż 3 wyróżnienia, 2 Złote Medale
oraz tytuł Złoty Medal Wybór Konsumentów dla innowacyjnego produktu, jakim jest Rejestrator ciśnienia ASPEL
308 ABPM v.101 z oprogramowaniem ASPEL 508 ABPM
v.101.
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– Jesteśmy na targach obecni od 36 lat. Cieszy nas
fakt, że w tym roku zdobyliśmy aż dwa złote medale.
Oba nagrodzone produkty związane są z czasami, w
których żyjemy. Pandemia covid rozwinęła świadomość
i technologie. Okazuje się, że nie tylko na świecie można robić najnowocześniejszą aparaturę. Konstruowanie
w Polsce elektroniki medycznej służącej do diagnozowania chorób serca, płuc i mózgu, tak jak to robimy
w naszej firmie, udowadnia, że w naszym kraju też jest
to możliwe – przekonywał na SALMED dr Andrzej Wrześniowski, prezes ASPEL SA.
Jak podkreślali wystawcy pandemia wpłynęła na funkcjonowanie wielu firm z sektora ochrony zdrowia. Jedną
z nich był FAMED ŻYWIEC. Ten wiodący producent sprzętu
medycznego w Polsce, który rocznie produkuje nawet 45
tys. łóżek, musiał w pewnym momencie, zwiększyć moce
produkcyjne i odmawiać kolejnych zamówień.
Na targach SALMED można było wyraźnie zaobserwować rozwój technologii pocovidowej. Takim przykładem
była prezentowana szklana kabina do ćwiczeń oddechowych. Tlenoterapia hiperbaryczna to zabieg medyczny,
w którym pacjent całkowicie zamknięty w komorze ciśnieniowej oddycha czystym tlenem pod ciśnieniem większym niż jedna atmosfera.
Jak zauważył dr n.med. Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która była partnerem targów
oraz organizatorem warsztatów z resuscytacji, problemem
w korzystaniu z innowacyjnych rozwiązań są często koszty. – Nie ma nowinki, której byśmy nie zaimplementowali
dla korzyści pacjentów. Tylko problem jest jeden. Cena. My
się nauczymy korzystać z dobrodziejstw nowych technolo-
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gii, ale najpierw trzeba to kupić, a następnie wycenić, żeby
szpitale, stosując nowy sprzęt czy nowe technologie, nie
wpędzały się w jeszcze większe długi – konkludował prezes WiL.
Zamówienia publiczne na wyroby medyczne
w czasach kryzysu
Aby procedury medyczne były wykonywane w zgodzie z najnowszą wiedzą przy wsparciu odpowiedniego
sprzętu i wyposażenia konieczna jest wśród menedżerów
ochrony zdrowia świadomość regulacji prawnych. O tym,
jak w ostatnich latach zmieniało się prawo zamówień
publicznych oraz o tym, czego szpitale i firmy mogą spodziewać się w tym roku, rozmawiano na targach SALMED
podczas debaty poświęconej zamówieniom publicznym
w kontekście wyrobów medycznych. – Te najważniejsze
zmiany dotyczące prawa zamówień publicznych są już za
nami. Wpływa to bardzo mocno na efektywność. Teraz
ważne jest obudowanie tego kośćca tkankami miękkimi,
czyli dodatkowymi regulacjami. Dlatego tak istotna jest
współpraca w grupach roboczych, to pomaga wypracować rekomendacje „od praktyków dla praktyków” – mówił Michał Trybusz, rzecznik prasowy Urzędu Zamówień
Publicznych.
Jak podkreślano na rynku jest obecnie aż 500 000 wyrobów medycznych i obowiązujące praktyki zamówień
publicznych nie są dostosowane do aż takiej różnorodności produktów. – Szpitale nie korzystają z nowych rozwiązań w takim zakresie, jak byśmy sobie tego życzyli.
Pamiętajmy, że są one objęte dyscypliną finansów publicznych. I to może być często barierą. Branża wyrobów
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medycznych fantastycznie się rozwija, to już nie są proste strzykawki, ale roboty, telemedycyna, informatyzacja. Dlatego zamówienia na te zaawansowane produkty
powinny być tworzone inaczej – zauważyła Magdalena
Żak, przewodnicząca Komisji ds. zamówień publicznych
Izby POLMED.
Podczas dyskusji eksperci byli zgodni, że w zamówieniach publicznych ważne jest także prognozowanie dotyczące serwisowania sprzętu. Zwracano uwagę na potrzebę
dialogu technicznego, który pozwoli przewidywać późniejsze koszty eksploatacji. – Tania rzecz może nas drogo
kosztować. Szpitale mają coraz większą świadomość i patrzą nie tylko na cenę, ale też na jakość i koszty długoterminowe poniesionej inwestycji – uświadamiał na targach
Tomasz Hajdyła, ekspert prawny Izby POLMED. Adam
Twarowski z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia
Uczelni Łazarskiego zauważył, że podstawową zasadą zamówień publicznych stała się efektywność.
Biała Księga AI w zdrowiu ogłoszona na targach
SALMED
Algorytmy sztucznej inteligencji są już teraz wykorzystywane w polskich szpitalach i podmiotach leczniczych.
Rozwiązania z tej dziedziny znalazły się nie tylko na stoiskach wystawców, ale wpisały się w program wydarzeń
targów SALMED. Jego ważnym punktem był panel dyskusyjny pt.: „Biała Księga AI w zdrowiu – jak stosować AI
w praktyce klinicznej?” Zaproszeni eksperci debatowali,
jak dobrze przeprowadzić implementację sztucznej inteligencji do praktyki klinicznej. W dyskusji wzięli udział
przedstawiciele: Microsoft, Abbott, Medicover, Grupy Lux
Med., IQVIA oraz kancelarii prawnej Domański Zakrzewski
Palinka s.k. Moderatorem dyskusji była Ligia Kornowska,
liderka Koalicji AI w zdrowiu oraz dyrektor zarządzająca
Polskiej Federacji Szpitali, która zapowiedziała, że to właśnie w tym składzie rozpoczęto już prace nad Białą Księgą
AI w zdrowiu.
Tomasz Jaworski, dyrektor Transformacji Cyfrowej Sektora Publicznego w Microsoft podkreślał, że jego firma
wspiera wdrażanie sztucznej inteligencji w szpitalach: Rolą
Microsoft nie jest rola dostawcy, ale kogoś kto wspiera od
strony technicznej. Chcemy rozwinąć patenty i mechanizmy sztucznej inteligencji, po to żeby można było z niej
korzystać w praktyce.
Rozwiązania AI opatentowane przez Microsoft z powodzeniem wykorzystuje Luxmed.
– Nie zastępujemy lekarzy tylko wspieramy w czynnościach –podkreślał Andrzej Osuch – dyrektor ds. Transformacji Biznesowej Grupy Lux Med. Dodał również, że inicjatywa Białej Księgi AI w zdrowiu jest pierwszym takim
przedsięwzięciem i zestawem gotowych wskazówek dla
procesu legislacyjnego.
Podobnego zdania był Bartosz Michalski, radca prawny,
Medicover: Zastosowanie sztucznej inteligencji to świat
realny. Brak regulacji prawnych jest dla nas szczególnie dotkliwy. Biała Księga i wskazówki środowiska biznesowego
powinny zostać wykorzystane przez regulatora.
Kiedy pojawia się temat sztucznej inteligencji, towarzyszy mu często pytanie, czy rozwiązania AI mogą zastąpić
lekarzy. Te wątpliwości rozwiano przekonując, że sztuczna
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inteligencja nie zastąpi lekarzy, ale ci medycy, którzy ją stosują wymienią tych, którzy tego nie robią.
Robotyka medyczna
Dużym zainteresowaniem na targach cieszyły się pokazy robota chirurgicznego Versius opatentowanego przez
firmę CMR. Sprzęt służący wykonywaniu zabiegów minimalnie inwazyjnych jest już z powodzeniem stosowany
w niektórych placówkach medycznych. Wykorzystują go
już między innymi placówki w Chorzowie i Łodzi. – Firma
CMR nie jest już startupem, ale na początku drogi mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami. Zaczęliśmy od pomysłu.
Takim był robot Versius. Dostaliśmy poważny zastrzyk od
inwestora w wysokości 600 mln dolarów. Nie znam dyrektora szpitala, który nie chce mieć systemu robotycznego
u siebie na bloku operacyjnym. Tu ważna jest edukacja
i uświadamianie, jak ten robot może być wykorzystywany
efektywnie – mówił Artur Dolny, Commercial Executive Poland, CMR Surgical. Dodał również, że kluczowa jest obecność na każdym etapie wdrożenia, a w kolejnym etapie
zachęta personelu do regularnego korzystania z tej innowacji w szpitalu.
O żmudnym procesie przekonywania do nowości opowiadał Piotr Paczuski, Co-Founder, CEO, UpMedic. Dzięki
temu startupowi lekarz oszczędza czas, jest w stanie opisać dziennie 100 rezonansów.
– Edukacja jest najbardziej czasochłonnym etapem
wdrożenia, ale uczącym pokory. Trzeba przekonać inwestora do tego, co nowego wnosimy i dlaczego to rozwiązanie jest dużym wsparciem. Dopiero później przechodzimy
do etapu operacyjnego – zdradził Piotr Paczuski.
Właśnie startupom i robotyce medycznej poświęcono
kolejny panel towarzyszący targom. Co do tego, że w startupie ważny jest pomysł, nie miał wątpliwości Piotr Nowicki, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Wskazywał jednak na inny problem: – Pomysł jest ważny, ale jeśli ja
nie wiem, co z nim zrobić, to nie jest mi potrzebny. Badania
mówią, że aż 98% wynalazków nie wchodzi do masowej
produkcji. Nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że ich pomysłodawcy nie potrafili do nich przekonać.
Eksperci zaproszeni do debaty wskazywali, że powinno
się uprościć procesy pozyskiwania inwestycji i partnerstwa.
– Gdyby tylko ułatwić kontakt startupów z inwestorami, to
przyszłość działaby się już dzisiaj – przekonywali.
Następna edycja Targów SALMED zaplanowana jest na
wiosnę 2024 roku. SALMED to najważniejsze w Polsce kompleksowe targi sprzętu medycznego gromadzące liderów
rynku. Projektowi patronują kluczowe media i organizacje
branżowe m.in.: Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Europejskie Stowarzyszenie
Czyste Leczenie, Izba POLMED, Wielkopolska Izba Lekarska, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz dwa klastry:
Lubelska Medycyna i Klaster Medyczny.
Więcej o targach: www.salmed.pl
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