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    Utrata kondycji psychofizycznej 

    Utrata  fizycznej integracji            

    Utrata ról życiowych 

    Utrata kontroli 

    Utrata funkcji seksualnych 

    Utrata kontaktów interpersonalnych 

    Utrata nadziei  

•   Utrata integralności umysłowej  



JAK OGRANICZYĆ SKUTKI 

CHOROBY 

 

 Minimalizowanie  okaleczenia i naruszenia 

koherencji osoby pacjentki - chirurgia 

 Dać szansę na zabezpieczenia w sprzęt 

medyczny(np. gorsety, wózki , łóżka) –

refundacja  NFZ 

 Odpowiednia rehabilitacja- fizjoterapeuta, 

psycholog 



CEL: BY CZŁOWIEK BYŁ SOBĄ U SIEBIE 

 

METODA: WIERZYĆ W PACJENTA I WIERZYĆ ZA PACJENTA /Jan Paweł II/ 

NIEROZŁĄCZNOŚĆ DUCHA I CIAŁA W PROCESIE REHABILITACJI 

 

 

REHABILITACJA       I    WOLNOŚĆ 



„dopasowanie procesu 

rehabilitacji do osobistych 

potrzeb i oczekiwań pacjentki” 

 Poprawa sprawności fizycznej 

 Zainteresowanie własnym ciałem i postawą 

 Chęć wspomagania własnego ciała i ducha 

 Znalezienie własnego „JA” w chorobie lub w trakcie 

dalszych  terapii  



MARTA lat 68 

 „Zachorowanie na raka było przełomem w 

moim życiu.10 lat temu- najpierw lęk i 

strach pózniej leczenie, rehabilitacja. 

Świat się nie  kończył. Nauczyłam się 

dbać o siebie. Teraz historia się powtarza- 

zmiany w kościach.  Nie myślałam, że to 

nastąpi , biorę leki ale moja codzienność 

się nie zmienia , dzięki treningom rozwoju 

osobistego i odpowiedniej fizjoterapii 

mogę robić to co do tej pory życiu”….  



Nazywam się Małgorzata  i 

mam 41 lat 

• . 13 lat temu zachorowałam na raka piersi i została wykonana u 
mnie mastektomia  radykalna a także wycięto mi węzły 
chłonne po operowanej stronie.  

• Jak dla mnie rak to nie wyrok. 

•  Cały czas pracowałam zawodowo (jestem trenerem Judo), 
żyłam bardzo  aktywnie i 3 lata po mastektomii podałam się 
operacji rekonstrukcji piersi metodą ekspanderoprotezy.  

• Dodam iż zastosowano u mnie zarówno chemio i radioterapię. 

•  2,5 roku temu po raz kolejny zostałam mamą choć lekarze 
mówili że raczej nie będę miała dzieci.  

• Potem była wznowa w bliżnie. 

•  Obecnie przebywam w szpitalu z powodu zmiany w  
kręgosłupie  lędźwiowym. 

•  Pewnie nie będę czynnie uprawiać judo. Ale będę życ i dalej 
realizować swoje marzenia. Dobrze ,że mogę się leczyć.  

 
 
 



Celem rehabilitacji w okresie leczenia 

zaawansowanej choroby nowotworowej 

jest utrzymanie możliwie dobrego stanu 

czynnościowego i psychicznego pacjenta. 

Stan czynnościowy- fizjoterapia 

Stan psychiczny- psychoonkologia 

 



Wymierne skutki fizjoterapii okresu 

leczenia objawowego 

 

 Przywrócenie lub podtrzymanie 

czynności ruchowych 

 Zmniejszenie dolegliwości bólowych 

 Zmniejszenie osamotnienia 

 Ruch – jako kontrola nad własnym 

życiem  



         Ból a fizjoterapia 

    Ból kostny  

• Fizykoterapia metody neuromodulacyjne z zakresu 
elektroterapii, najczęściej    przezskórna  
elektrostymulacja prądami TENS 

• Kinezyterapia – ćwiczenia w odciążeniu 

• Hydroterapia – krioterapia miejscowa 

     Przerzuty do kości- zabezpieczenie –  ortezy  

kręgosłupa  pozwalające   na stabilizację  odpowiednich  

jego  odcinków,  dzięki czemu  uzyskuje  się  również  

zmniejszenie  dolegliwości  bólowych. sprzęt  
 pomocniczy – ortopedyczny- kule, podpórki 





Rola fizjoterapii w leczeniu bólu kostnego i 
profilaktyce złamań  patologicznych  skupia  

się  zatem  głównie na edukacji pacjenta i 
jego opiekunów.   

 
Niewskazane są intensywne ćwiczenia 

fizyczne, szczególnie te stosowane z 
zewnętrznym oporem, ze względu na 

ryzyko powstania złamania lub nasilenia 
dolegliwości bólowych. 



                      Zmęczenie CRF  
                      (Cancer Related Fatigue)  
 

 jeden z najczęstszych 
objawów choroby 
nowotworowej i jej 
leczenia 

 

 u większości chorych - 
najbardziej dokuczliwy 
symptom choroby 

 

 traktowany jako 
nieskuteczność leczenia 
lub progresja lub jako 
norma (nie omawiany z 
lekarzem) 

 dawkowane ćwiczenia 

fizyczne 

 

 stawianie małych celów w 

terapii ruchem  

 

 ćwiczenia oddechowe 

 

 samoobsługa 

 



    
ZESPÓŁ ZMĘCZENIA CRF  (80-90% 

pacjentów w zaawansowanym stadium 

choroby) 
 . złożona etiopatogeneza CRF- leczenie  tego  objawu  

wymaga  podejścia  wielodyscyplinarnego. Bardzo 
istotnym elementem wielokierunkowej terapii jest 
zastosowanie metod niefarmakologicznych, zgodnie z 
regułą sześciu „ E.  

 Strategia postępowania sześć „E” obejmuje: 
edukację, oszczędzanie energii, ćwiczenia 
fizyczne, odzyskiwanie energii, zmniejszanie 
stresu oraz prawidłowe  odżywianie.  Edukacja  
chorych polega na przedstawieniu im zespołu 
zmęczenia jako jednego z możliwych powikłań 
choroby oraz próbie określenia jego przyczyn. 

 



Kacheksja(wyniszczenie)     

a    fizjoterapia 

 Dawkowane ćwiczenia fizyczne 

 Stawianie małych celów w terapii 

ruchem  

 Ćwiczenia oddechowe 

 samoobsługa 



Zaparcia  a  fizjoterapia 

   modyfikacja  niektórych  czynników  ryzyka  powstania    

 zaparcia  (m.in.  unieruchomienie,  obniżona  

aktywność   fizyczna,  niewłaściwe  warunki  defekacji: 

nienaturalna  pozycja, brak intymności); 

 

  zmniejszenie  zaburzeń  równowagi  mięśniowo--

powięziowej  powłok brzusznych; 

 

  zwiększenie perystaltyki jelit. 

W tym celu można wykorzystywać zarówno ćwiczenia  

czynne,  jak  i  bierne  oraz  metody  specjalne,  na przykład 

proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie PNF.  



zaparcia-cd 

Bardzo  ważnym  elementem  kinezyterapii u pacjentów 

cierpiących z powodu zaparcia jest pionizacja.  

 

        Przed pionizacją -techniki ogólnousprawniające:  terapia       

oddechowa praca z żebrami, przeponą, 

         uwolnienie górnego otworu klatki piersiowej,  

     element profilaktyki powikłań ze strony układu oddechowego.  

 

Wyposażenie  pacjenta  w  sanitarny  fotel  stacjonarny lub 

mobilny znacznie poprawia warunki defekacji i poczucie 

intymności.  

 

Masaż klasyczny  powłok  brzusznych  z  wykorzystaniem  

technik głaskania,  rozcierania  i  ugniatania.. 

 



 Duszność a fizjoterapia  
     W terapii  oddechowej wykorzystuje się 

•   ćwiczenia  czynne  mięśni  oddechowych, 

•   naukę  prawidłowego  toru  oddechowego,  

• naukę  efektywnego  kaszlu   

•   techniki  relaksacji oddechowej .  

     Fizjoterapia oddechowa jest skuteczną formą 

leczenia zmniejszającego natężenie duszności u 

pacjentów, u których istotnymi przyczynami 

wpływającymi na natężenie objawu są osłabienie 

siły mięśni oddechowych oraz zaburzenia posturalne 

utrudniające swobodne oddychanie (brak ruchu, 

POCHP, zaburzenia krążeniowo-oddechowe 



Obrzęki limfatyczne  

Kompleksowa  terapia  udrażniającą (CDT, complex 

decongestive therapy),:  

 manualny  drenaż  limfatyczny z kompresją    

  pielęgnację skóry. 

 kinezyterapia  

 

     W  terapii  pacjentów  z  obrzękiem  limfatycznym 

w  zaawansowanym  stadium  choroby  nowotworowej 

można stosować wszystkie elementy kompleksowej  

terapii  udrażniającej  lub  jej  modyfikacje, 

 





WARTO WIEDZIEĆ 

Rodzaj czynności                kcal/godz 

   spanie                                        65 

   leżenie                                       70 

   stanie                                       115 

zamiatanie podłogi                     170 

powolny spacer                          200 

Praca w ogrodzie                        250 

Taniec                                         300 

Jazda na rowerze                        600 

Wchodzenie po schodach           600 

Bieganie                                      600 

 

 

           



REHABILITACJA JAKO STAŁY ELEMENT 
ŻYCIA W STANIE ZDROWIA 
UWARUNKOWANEGO 

 ROLA REHABILITACJI JAKO 
INTEGRALNEJ CZĘŚCI LECZENIA 

 HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO PACJENTA 

 REHABILITACJA NIE JEST LECZENIEM 
CHOROBY,  

   JEST LECZENIEM PACJENTA  



Piękne kobiety nigdy 

nie zapominają o 

swoich wdziękach, 

nie zapomną też w 

chorobie, a jeśli 

choroba okaże się 

śmiertelna, ostatnim 

westchnieniem  

pożegnają nie utratę 

życia, ale utratę 

urody. 

Saint Evremond 

 


