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Choroba Parkinsona 

Ważne INFORMACJE przed rozpoczęciem terapii  

• ocena densytometrii - czy jest osteoporoza 
(dwa parametry - kręgosłup i kość udowa) 

• ocena poziomu wit. D3 (25OH) oraz wapnia 
całkowitego - w sytuacji niskich parametrów 
suplementacja D3 i K2(MK-7) 

• uzupełnianie płynów - woda 
średniozmineralizowana - min. 2 litry dziennie  

 



Stadium 0 - brak objawów 
chorobowych 

• Mobilizacje tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich - jako 
przygotowanie strukturalne napiętych struktur mięśniowo-
powięziowych – Profilaktyka narządu ruchu w pracy 
indywidualnej z pacjentem 

• Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF, metody 
neurorozwojowe NDT Bobath, reedukacja chodu, ćwiczenia 
oddechowe aktywizujące przeponę w profilaktyce zapaleń 
płuc. Praca indywidualna z pacjentem 

• Ćwiczenia grupowe aktywizujące narząd ruchu – 
rozciąganie i ćwiczeni aerobowe 

• Ćwiczenia manualne dla kończyn górnych. 
• Ćwiczenia aktywne chodu z kijkami – Nordic Walking  
• Spotkania z psychologiem klinicznym   

 



Stadium  1 – jednostronne objawy 

• Mobilizacje tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich - jako przygotowanie 
strukturalne napiętych struktur mięśniowo-powięziowych – Profilaktyka 
narządu ruchu w pracy indywidualnej z pacjentem 

• Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF, metody neurorozwojowe 
NDT Bobath, reedukacja chodu, ćwiczenia oddechowe aktywizujące 
przeponę w profilaktyce zapaleń płuc. Praca indywidualna z pacjentem 

• Ćwiczenia grupowe aktywizujące narząd ruchu – rozciąganie i ćwiczeni 
aerobowe 

• Ćwiczenia logopedyczne dla traktu oro-facialnego 

• Spotkania z psychologiem klinicznym  

• Wszystkie ćwiczenia ogólnousprawniające zwiększające elastyczność 
tkanek miękkich 

• Ćwiczenia oddechowe aktywizujące przeponę 

• Nauka i chodzenie z kijkami - Nordic Walking   



Stadium  1,5 – jednostronne objawy 
choroby plus objawy osiowe 

• Mobilizacje tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich - jako przygotowanie 
strukturalne napiętych struktur mięśniowo-powięziowych – Profilaktyka 
narządu ruchu w pracy indywidualnej z pacjentem 

• Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF, metody neurorozwojowe 
NDT Bobath, reedukacja chodu, ćwiczenia oddechowe aktywizujące 
przeponę w profilaktyce zapaleń płuc. Praca indywidualna z pacjentem 

• Ćwiczenia grupowe aktywizujące narząd ruchu – rozciąganie i ćwiczeni 
aerobowe 

• Ćwiczenia logopedyczne dla traktu oro-facialnego 

• Spotkania z psychologiem klinicznym  

• Wszystkie ćwiczenia ogólnousprawniające zwiększające elastyczność 
tkanek miękkich 

• Ćwiczenia oddechowe aktywizujące przeponę 

• Nauka i chodzenie z kijkami - Nordic Walking  



Stadium  2 – obustronne objawy 
choroby bez zaburzeń równowagi 

• Mobilizacje tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich - jako przygotowanie 
strukturalne napiętych struktur mięśniowo-powięziowych – Profilaktyka 
narządu ruchu w pracy indywidualnej z pacjentem 

• Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF, metody neurorozwojowe 
NDT Bobath, reedukacja chodu, ćwiczenia oddechowe aktywizujące 
przeponę w profilaktyce zapaleń płuc. Praca indywidualna z pacjentem 

• Ćwiczenia grupowe aktywizujące narząd ruchu – rozciąganie i ćwiczeni 
aerobowe 

• Ćwiczenia logopedyczne dla traktu oro-facialnego 

• Spotkania z psychologiem klinicznym  

• Wszystkie ćwiczenia ogólnousprawniające zwiększające elastyczność 
tkanek miękkich 

• Ćwiczenia oddechowe aktywizujące przeponę 

• Nauka i chodzenie z kijkami - Nordic Walking  



 
Stadium 2,5 – obustronne objawy 
choroby o niewielkim nasileniu, z 

zaznaczoną niepewnością przy badaniu  
stabilności postawy  

 • Mobilizacje tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich - jako przygotowanie 
strukturalne napiętych struktur mięśniowo-powięziowych - Profilaktyka 

• Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF, metody neurorozwojowe 
NDT Bobath, pionizacja i reedukacja chodu, ćwiczenia oddechowe 
aktywizujące przeponę w profilaktyce zapaleń płuc. Ćwiczenia manualne 
dla kończyn górnych 

• Ćwiczenia logopedyczne dla traktu oro-facialnego 

• Spotkania z psychologiem klinicznym  

• Wszystkie ćwiczenia ogólnousprawniające zwiększające elastyczność 
tkanek miękkich 

• Ćwiczenia oddechowe aktywizujące przeponę 

• Nauka chodzenia – reedukacja. Ćwiczenia równoważne. 



Stadium 3 - obustronne objawy 
choroby o niewielkim lub średnim 

nasileniu, z wyraźnymi zaburzeniami 
stabilności postawy; chory nie wymaga 

pomocy ze strony otoczenia 
• Mobilizacje tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich - jako przygotowanie 

strukturalne napiętych struktur mięśniowo-powięziowych. Cykliczne zabiegi. 

• Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF, metody neurorozwojowe NDT 
Bobath, pionizacja i reedukacja chodu, ćwiczenia oddechowe aktywizujące 
przeponę w profilaktyce zapaleń płuc. Ćwiczenia manualne dla kończyn górnych. 
Cykliczne zabiegi. 

• Ćwiczenia logopedyczne dla traktu oro-facialnego 

• Spotkania z psychologiem klinicznym  

• Wszystkie ćwiczenia ogólnousprawniające zwiększające elastyczność tkanek 
miękkich 

• Ćwiczenia oddechowe aktywizujące przeponę 

• Nauka chodzenia – reedukacja. Ćwiczenia równoważne. 



Stadium 4- znacznego stopnia 
upośledzenie sprawności ruchowej; 

chory nadal jest w stanie stać i chodzić 
bez pomocy 

• Mobilizacje tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich - jako 
przygotowanie strukturalne napiętych struktur mięśniowo-
powięziowych. Cykliczne zabiegi 

• Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF, metody 
neurorozwojowe NDT Bobath, pionizacja i reedukacja chodu, 
ćwiczenia oddechowe aktywizujące przeponę w profilaktyce 
zapaleń płuc. Ćwiczenia manualne dla kończyn górnych. 
Cykliczne zabiegi. 

• Ćwiczenia logopedyczne dla traktu oro-facialnego 
• Spotkania z psychologiem klinicznym  
• Ćwiczenia oddechowe aktywizujące przeponę 
• Nauka chodzenia – reedukacja. Ćwiczenia równoważne. 



Stadium 5- chory korzysta z wózka 
inwalidzkiego lub większość czasu 

spędza w łóżku  
Indywidualna praca z pacjentem  
• Mobilizacje tkanek miękkich, masaż tkanek głębokich - jako 

przygotowanie strukturalne napiętych struktur mięśniowo-
powięziowych. Cykliczne zabiegi. 

• Metody reedukacji nerwowo-mięśniowej PNF, metody 
neurorozwojowe NDT Bobath, pionizacja i reedukacja 
chodu, ćwiczenia oddechowe aktywizujące przeponę w 
profilaktyce zapaleń płuc, nauka czynności życia 
codziennego w zakresie transferu z łóżka, wózka oraz 
korzystania z toalety i łazienki. Ćwiczenia manualne dla 
kończyn górnych. 

• Ćwiczenia logopedyczne dla traktu oro-facialnego 
• Spotkania z psychologiem klinicznym  

 









Dziękuję za uwagę 


