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Szanowni Państwo
Nowotwory głowy i szyi są coraz częściej występującą grupą nowotwo-

rów w Polsce. Występują w obrębie takich narządów jak: jama ustna, jama 
nosowa, gardło, krtań, zatoki przynosowe, ucho oraz gruczoły ślinowe. Co-
raz częściej dotykają nie tylko ludzi starszych, osoby uzależnione od alko-
holu i tytoniu, czy pracujące w szkodliwych warunkach, ale także ludzi na 
każdym etapie życia, często u szczytu życiowej aktywności. Chorują osoby 
z naszego bliskiego otoczenia – ludzie młodzi, aktywni zawodowo, mający 
bogate plany na przyszłość. Rozpoznanie i leczenie choroby nowotworowej 
w obrębie głowy i szyi zmienia bardzo wiele w naszym dotychczasowym 
funkcjonowaniu, przenosząc uwagę z odległych, życiowych celów do per-
spektywy bliższej, związanej z codziennym fizycznym funkcjonowaniem.

Leczenie chorób nowotworowych w tym regionie zaburza podstawowe 
dla człowieka funkcje, takie jak: oddychanie, odżywianie i mowę, a także 
upośledza sprawność narządów zmysłów (wzroku, słuchu, węchu) i powo-
duje trwałe zniekształcenia i okaleczenia zewnętrzne. Zdarza się, że wskaza-
ne jest skojarzenie kilku metod leczenia, na przykład operacji chirurgicznej 
z radioterapią lub chemioterapią, co potęguje skutki uboczne. Wszystko to 
powoduje, że choć niejednokrotnie ratuje się życie, to jego jakość obniża się.

Leczenie przebiega korzystniej w sytuacji, w której Pacjent jest zaanga-
żowany w jego przebieg i aktywnie w nim współuczestniczy. Łatwiej jest 
przejść przez trudności związane z pobytem w szpitalu, jeśli znamy ich przy-
czynę i liczymy się z możliwością ich wystąpienia. Aktywną postawę wo-
bec procesu leczenia ułatwia także dobra, pełna zaufania relacja z lekarzem. 
Taka sytuacja jest możliwa wówczas, gdy osoba podejmująca leczenie bę-
dzie miała pełen dostęp do informacji na temat stanu zdrowia, planowanego 
leczenia i rokowania. W codziennej pracy stwierdzamy często brak podsta-
wowej wiedzy na temat choroby nowotworowej i podejmowanego lecze-
nia. Pacjenci oceniają swój stan zdrowia na podstawie stanu zdrowia innych 
osób po podobnych zabiegach, szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania  
w Internecie, lub nie zadają pytań wcale. Wszystko to powoduje, że potęguje 
się niepokój, który jest naturalnie wpisany w trudny okres leczenia onkolo-
gicznego.

i. WstĘp
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Stąd też powstała idea stworzenia poradnika, w którym osoby leczone bę-
dą mogły znaleźć sprawdzone i rzetelne informacje na temat swojej choroby, 
jej leczenia i etapu powracania do pełni sił, czyli rehabilitacji.

Przekazujemy zatem w Państwa ręce poradnik, który porusza najważ-
niejsze zagadnienia dotyczące trudności, z jakimi zmagają się nasi Pacjenci  
– zarówno w trakcie leczenia szpitalnego, jak i po jego zakończeniu. Na-
szym zadaniem jest umożliwienie Państwu dostępu do wiedzy, która pomoże 
w trudnym okresie zmagania się z chorobą i leczeniem. Nie ma bowiem sy-
tuacji mniej korzystnej dla Pacjenta niż ta, w której towarzyszy mu niepokój 
i brak informacji umożliwiających mu aktywny udział w procesie leczenia. 

Rok 2013 został mianowany „Rokiem walki z nowotworami głowy  
i szyi”. Mamy nadzieję, że poradnik, który trzymacie Państwo w rękach, 
przyczyni się do wygrania tej walki.

prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński pełni funkcje:
• Kierownika Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu  

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
• Ordynatora Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego 

Centrum Onkologii;
• Prezesa Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi.
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W grudniu 2012 r. z inicjatywy prof. Wojciecha Golusińskiego – Prezesa Pol-
skiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi został ogłoszony I Ogólnopolski 
Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

Nowotwór głowy i szyi jest jednym z sześciu najczęściej występujących nowo-
tworów złośliwych u Polaków. Dotyczy on nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej, 
języka, podniebienia, wargi, gardła, krtani, gruczołów ślinowych, ucha i tarczycy.

cele programu profilaktyki:
• urealnienie statystyk dotyczących epidemiologii nowotworów głowy  

i szyi poprzez zwiększenie jakości i kompletności bazy danych Krajowe-
go Rejestru Nowotworów;

• upowszechnienie wśród lekarzy wiedzy o obowiązku rejestracji nowo-
tworów złośliwych;

• edukacja społeczeństwa w kierunku upowszechnienia wiedzy dotyczącej 
nowotworów głowy i szyi, czynników ryzyka i zagrożeń;

• popularyzacja postaw prozdrowotnych i doprowadzenie do zmian stylu 
życia poprzez program profilaktyki pierwotnej, co wpływać ma na stop-
niowe zmniejszenie zachorowalności na nowotwory głowy i szyi;

• zwiększenie odsetka zmian wykrywanych we wczesnych stadiach za-
awansowania poprzez program profilaktyki wtórnej, co wpłynąć ma  
na osiągnięcie po 8-10 latach działania programu zauważalnego spadku 
umieralności.
Zgodnie z europejskim programem „MAKE SENSE” Ogólnopolski Pro-

gram Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi został oparty na czterech fila-
rach prezentowanych poniżej.

i. edukacja
Podstawą działań edukacyjnych jest upowszechnianie wiedzy o nowo-

tworach głowy i szyi wśród pracowników ochrony zdrowia.
W celu ułatwienia lekarzom rodzinnym postawienia właściwej diagnozy, 

wiodący europejscy eksperci z dziedziny nowotworów głowy i szyi wymy-
ślili hasło „1 przez 3”. Oznacza ono, że pacjenta należy skierować do laryn-
gologa, jeżeli występuje u niego jeden z poniższych objawów utrzymujący 
się przez trzy tygodnie:
• bolesne i/lub utrudnione przełykanie;
• ból gardła;
• chrypka;

ii. inForMacja o proFilaktyce
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• ból języka, niegojące się rany w jamie ustnej, białe lub czerwone plamy 
na błonie śluzowej jamy ustnej;

• obrzęk szyi, guz szyi;
• jednostronne upośledzenie drożności nosa, krwista wydzielina z nosa.

 ii. podniesienie świadomości
Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat wczesnych 

objawów nowotworów głowy i szyi zostanie zrealizowane dzięki kampa-
nii informacyjnej przeprowadzonej we współpracy z mediami. Będzie ona 
wspierana przez: broszury i plakaty, spoty informacyjne w telewizji publicz-
nej i radiu, organizację konferencji prasowych, prowadzenie strony inter-
netowej, infolinię dla pacjentów i ich rodzin, organizację tygodnia wiedzy  
o nowotworach głowy i szyi.

iii. platforma współpracy
Jednym z najbardziej istotnych elementów tego programu jest stworze-

nie platformy współpracy, która pozwoli na nawiązanie kooperacji z przed-
stawicielami władz państwowych i organizacjami skupiającymi pacjentów  
z nowotworami głowy i szyi.

Platforma zostanie wsparta różnymi działaniami, między innymi orga-
nizacją spotkań z radnymi, parlamentarzystami, senatorami, zapoznaniem 
osób odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia w Polsce z proble-
mami dotyczącymi chorych z nowotworami głowy i szyi, zwróceniem uwagi 
władz państwowych na rosnący problem tego typu nowotworów (Minister-
stwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia), a także nawiązaniem współ-
pracy z przedstawicielami stowarzyszeń skupiających pacjentów z choroba-
mi nowotworowymi w kraju i za granicą.

iV. Wsparcie emocjonalne
Leczenie pacjentów z nowotworami głowy i szyi wiąże się z gwałtow-

nym spadkiem jakości życia chorych. Funkcjonowanie najważniejszych 
ludzkich narządów zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku oraz przebieg 
podstawowych procesów życiowych, takich jak oddychanie, połykanie, mó-
wienie, zależą od prawidłowego działania narządów zlokalizowanych w ob-
rębie głowy i szyi. Leczenie może spowodować znaczne ograniczenia ich 
funkcjonowania. W celu zapewnienia pacjentowi jak najlepszej opieki nale-
ży stworzyć zespoły psychologiczno-socjalne udzielające chorym wsparcia 
emocjonalnego. Dobrym i sprawdzonym pomysłem jest także wprowadze-
nie ogólnopolskich telefonicznych konsultacji medycznych dzięki urucho-
mieniu specjalnego numeru infolinii.

prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński
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Zdrowie zostało zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia jako 
dobrostan biologiczny, psychiczny i społeczny, który służy do zaspokajania 
potrzeb i realizacji aspiracji ludzkich. Wszelkie naruszenie normy zdrowot-
nej powoduje zmiany tego dobrostanu w różnych jego elementach, tj. w czę-
ści biologicznej, psychicznej i społecznej.

Do czasu poznania biologii, morfologii i klinicznego przebiegu nowo-
tworów złośliwych zasadą leczenia było maksymalne wycięcie lub zniszcze-
nie nowotworu w celu uratowania życia. Nagromadzona wiedza dotycząca 
nowotworów umożliwiła zmianę tego stanowiska i przyjęcie nowej zasady: 
leczenie powinno być adekwatne do rodzaju i zaawansowania nowotwo-
ru. Okazało się, że szereg okaleczających zabiegów nie jest koniecznych. 
Rozwój anestezjologii, chirurgii plastycznej i protezowania stworzył nowe 
warunki postępowania z chorymi na nowotwory złośliwe. Powstanie i roz-
wój psychoonkologii było wyrazem zapotrzebowania ze strony osób wyle-
czonych z nowotworów złośliwych. Sprawy „psyche” były bowiem jeszcze 
bardziej zaniedbane, niż „soma”. Trzecim elementem były działania mające  
na celu stworzenie warunków pełnego powrotu do społeczeństwa osoby 
wyleczonej z nowotworu złośliwego, miedzy innymi przez podjęcie właści-
wych działań fizjoterapeutycznych u pacjenta.

Rozpoznanie choroby nowotworowej prowadzi do dużych zmian w psy-
chice chorego, leczenie do zmian w wyglądzie, a to z kolei warunkuje po-
wstanie i rozwój różnorodnych niepełnosprawności, uszkodzeń i upośledzeń 
w funkcjonowaniu organizmu jako integralnej całości.

Leczenie raka stało się przedmiotem postępowania interdyscyplinarne-
go. Wymaga ono zsynchronizowanego współdziałania lekarzy: pierwszego 

1. WprOWadzenIe

iii. Fizjoterapia po leczeniu  
       GłoWy i szyi

roman Hawro
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kontaktu, ginekologa, chirurga, endokrynologa, onkologa, radiologa, histo-
patologa, radioterapeuty, chemioterapeuty, rehabilitanta medycznego, a tak-
że chirurga plastycznego, psychologa klinicznego i specjalistów fizjoterapii.

Fizjoterapia zajmuje się wykrywaniem i przywracaniem potencjału czyn-
ności ruchowych w jak najpełniejszym jego zakresie – w sferze promocji 
zdrowia oraz szeroko pojętej prewencji, leczenia i rehabilitacji. Fizjoterapia 
obejmuje interakcję pomiędzy fizjoterapeutą, a pacjentami/świadczeniobior-
cami i ich rodzinami/opiekunami w ramach procesu oceny potencjału czyn-
ności ruchowych i uzgadniania celów leczenia, przy wykorzystaniu unikato-
wej wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów.

Każda choroba nowotworowa różni się objawami, przebiegiem klinicz-
nym i podatnością na różne metody leczenia.

W ciągu ubiegłych 20 lat dokonany został duży postęp w leczeniu chorób 
nowotworowych, do którego przyczyniła się praca zarówno klinicystów, jak 
i naukowców pragnących zwalczać te trudne choroby.

Do kompleksowego leczenia raka, oprócz chirurgii, radioterapii, che-
mioterapii i hormonoterapii wprowadza się szeroko pojętą fizjoterapię, któ-
ra obejmuje działania wpływające korzystnie na stan psychiczny i fizyczny 
chorych.

Pojęcie nowotwory głowy i szyi obejmuje nowotwory złośliwe, które są 
umiejscowione w górnej części układu pokarmowego i oddechowego (m.in. 
jama ustna, gardło, krtań, jama nosowa, gruczoły ślinowe i zatoki oboczne 
nosa). Przebieg kliniczny i rokowanie w tych nowotworach mogą się różnić 
w zależności od umiejscowienia, ale podobieństwa w diagnostyce i leczeniu 
powodują ich sklasyfikowanie w jednej grupie.

Zmianom nowotworowym tego rejonu towarzyszą różnorodne dolegliwo-
ści fizyczne, często bardzo poważne. Zazwyczaj utrudniają one podstawowe 
czynności życiowe: oddychanie, odżywianie i mowę, jak również mogą upo-
śledzać wzrok, słuch, węch, smak i inne funkcje układu nerwowego.

Zmiany czynnościowe (w postaci zniekształceń i różnego rodzaju ubyt-
ków) spowodowane chorobą oraz jej leczeniem negatywnie wpływają na stan 
psychiczny i fizyczny pacjenta. Zmiany te mogą mieć również dalsze konse-
kwencje w postaci wpływu na życie społeczne i zawodowe osoby chorej na 
nowotwór złośliwy rejonu głowy i szyi.

2. WIelOkIerunkOWe leczenIe  
przecIWnOWOtWOrOWe rejOnu głOWy I szyI



10

Nowotwory głowy i szyi to schorzenia, których wzrost częstości wystę-
powania jest w chwili obecnej najbardziej widoczny. Nowotwory głowy  
i szyi należą do sześciu najczęściej występujących w Polsce nowotworów 
złośliwych. Dotyczą one nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej, języka, 
podniebienia, warg, gardła, krtani, gruczołów ślinowych, ucha i tarczy-
cy. Liczba zachorowań na wspomniane nowotwory systematycznie rośnie.  
W 2005 roku było ich w Polsce około 5 tysięcy, podczas gdy trzy lata później 
– już dwukrotnie więcej. Dane z 2010 roku wskazują, że nowotwory złośliwe 
głowy i szyi stanowiły 9 % zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn 
i 5 % u kobiet. Specjaliści zwracają uwagę, że ryzyko zachorowania wzrasta 
u obu płci wraz z wiekiem do 64 roku życia włącznie. Aż 63 % nowotworów 
głowy i szyi u mężczyzn występuje w grupie wiekowej 45-64 lata. Wśród 
kobiet odsetek ten stanowi 48 %. Najistotniejsze czynniki ryzyka to: pale-
nie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wirus HPV (Human Papilloma Virus  
– wirus brodawczaka ludzkiego). Jak wynika z danych prezentowanych przez 
prof. dra hab. n. med. Wojciecha Golusińskiego, w ciągu najbliższych dwóch 
dekad coraz bardziej widoczny stanie się wzrost zachorowań na nowotwory 
głowy i szyi oraz wątroby, przy malejącej tendencji występowania pozosta-
łych chorób nowotworowych. Tymczasem wyniki leczenia pacjentów z no-
wotworami głowy i szyi w Polsce nie są zadowalające, co wynika głównie  
z faktu, że aż 70 % spośród nich zgłasza się do lekarza, gdy choroba znajduje 
się już w zaawansowanym stadium. Edukacja, profilaktyka i badania przesie-
wowe stają się zatem działaniami nabierającymi szczególnej wagi.

Wybór metody leczenia w terapii nowotworów głowy i szyi wiąże się  
z czynnikami zależnymi od nowotworu, takimi jak: lokalizacja, stopień za-
awansowania klinicznego i zróżnicowanie histologiczne oraz od chorego  
– znaczenie ma wiek, stopień sprawności, choroby towarzyszące, stan  
odżywienia.

Rutynowymi metodami postępowania u chorych na nowotwory głowy  
i szyi w różnych stopniach zaawansowania klinicznego są: leczenie chirur-
giczne, radioterapia i chemioterapia. Często stosuje się kojarzenie tych metod.

Podstawową zasadą leczenia chirurgicznego jest doszczętność wycię-
cia przy możliwie najmniejszym okaleczeniu fizycznym i czynnościowym. 
Celem leczenia chirurgicznego jest usunięcie guza pierwotnego. Często 
niezbędnym elementem postępowania chirurgicznego jest wycięcie ukła-
du chłonnego szyi, które jest wskazane zawsze w przypadku przerzutów  
w węzłach chłonnych i chirurgicznego leczenia pierwotnego. Należy dążyć  
do zaoszczędzenia żyły szyjnej wewnętrznej, mięśnia mostkowo-obojczy-
kowo-sutkowego oraz bardzo istotnego ze względu na sprawność kończyny 
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górnej nerwu dodatkowego. Jest to XI nerw czaszkowy, unerwiający między 
innymi mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy i mięsień czworoboczny 
– mięśnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania regionu szyi, obręczy 
barkowej i kończyny górnej wolnej.

Fizjoterapię w chorobie nowotworowej można określić jako postępowa-
nie mające na celu minimalizację niedostosowania fizycznego, psychiczne-
go, społecznego, zawodowego, pozazawodowego i edukacyjnego spowodo-
wanego chorobą lub jej leczeniem.

Obejmuje ona w równej mierze wczesne i późne działania zapobiegaw-
cze, jak i przywracające sprawność zgodnie z zaburzeniami funkcjonalnymi, 
jakie pojawiają się w przebiegu choroby nowotworowej ze względu na ostre 
i przewlekłe skutki leczenia.

Pojęcie „fizjoterapia” jest często stosowane zamiennie z pojęciem „reha-
bilitacja”, aczkolwiek jest pojęciem szerszym. Nie zawiera się w nim tylko 
rehabilitacja osób niepełnosprawnych, ale również leczenie, prewencja oraz 
promocja zdrowia. Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii z 2003 
roku podaje, że „fizjoterapia polega na świadczeniu poszczególnym osobom 
i populacjom usług powodujących rozwinięcie, utrzymanie lub przywróce-
nie w jak najpełniejszym zakresie czynności ruchowych i funkcjonalności  
w całym okresie życia pacjenta”. Fizjoterapia obejmuje świadczenie usług 
w okolicznościach, w których czynności ruchowe i funkcje zagrożone są 
procesami starzenia lub uległy upośledzeniu w wyniku obrażeń lub scho-
rzeń. Pełne i funkcjonalne czynności ruchowe są wyznacznikiem zdrowia. 
Odrębne postrzeganie przez fizjoterapeutów ciała – jego potrzeb i potencjału 
związanych z czynnościami ruchowymi – jest punktem wyjścia do sformuło-
wania diagnozy i strategii interwencji w danych uwarunkowaniach praktyki. 
Uwarunkowania te mogą różnić się w zależności od tego, czy fizjoterapia 
dotyczy promocji zdrowia, prewencji, leczenia czy rehabilitacji.

Działania zmierzające do podtrzymania funkcji ciała u pacjentów onko-
logicznych składają się z uruchomienia, aktywizacji, odżywienia, systemów 
wsparcia socjalnego oraz opanowania bólu. Ten program ogólny można ze-
stawiać z konkretnymi zabiegami, zależnie od zajętego układu czy narzą-
du. Fizjoterapia w chorobie nowotworowej początkowo koncentruje się na 

3. Ogólne OkreślenIa, termIny I pOrady 
zWIązane z FIzjOterapIą W OnkOlOgII
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możliwie wczesnym uniezależnieniu pacjenta od intensywnej opieki. Dalsza 
fizjoterapia może przebiegać w warunkach domowych. Intensywność za-
biegów fizjoterapeutycznych i warunki ich prowadzenia zależą od rodza-
ju, lokalizacji, stopnia zaawansowania i rozległości nowotworu. powyższe 
zabiegi zawsze powinny być konsultowane z personelem leczącym.

Fizjoterapia obejmuje kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz oso-
by niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywróce-
nie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej 
lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz brania czynnego udziału w 
życiu społecznym.

Celem fizjoterapii jest zapewnienie wysokospecjalistycznego działania 
mającego za zadanie usprawnianie pacjenta dostosowane do rodzaju scho-
rzenia, stanu zdrowia, sposobu leczenia, samopoczucia pacjenta zgodnie  
z posiadaną wiedzą medyczną i doświadczeniem pracowników zajmujących 
się szeroko pojętą fizjoterapią.

Cele realizowane są poprzez: indywidualne podejście do pacjenta  
z uwzględnieniem jego potrzeb i praw, współpracę z lekarzem prowadzącym 
pacjenta oraz rodziną.

Wśród specjalistów zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych 
w chwili obecnej panuje przekonanie, że dotknięty tą chorobą człowiek po-
winien żyć bez widocznych oznak niesprawności.

Analizując częstość występowania schorzeń, wiek osób chorujących  
na nowotwory głowy i szyi oraz następstwa leczenia można dojść do wnio-
sku, jak poważny problem społeczny one stanowią ze względu na stałe bądź 
czasowe uniemożliwienie dużej liczbie chorych wykonywania pracy zawo-
dowej.

W następstwie zabiegów ratujących życie powstają szkody, które nie 
objęte w odpowiednim czasie fizjoterapią mogą prowadzić do kalectwa fi-
zycznego i psychicznego. Tym właśnie zajmuje się fizjoterapia w onkologii,  
w tym ta dotycząca pacjentów z nowotworami głowy i szyi.

Główne cele w prowadzeniu fizjoterapii u pacjentów po leczeniu  
regionu głowy i szyi z przyczyn onkologicznych to:
• skrócenie okresu zdrowienia po chorobie lub operacji;
• ocena stanu funkcjonalnego pacjenta – ustalenie rodzaju i stopnia  

dysfunkcji;
• dobór odpowiednich form, środków, metod i technik ćwiczeń w zależno-

ści od stanu funkcjonalnego pacjenta;
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• opracowanie programu ćwiczeń miejscowych i ogólnych służących  
do realizacji bliższego i dalszego celu fizjoterapii;

• wprowadzenie obiektywnych metod kontroli stanu funkcjonalnego  
pacjenta;

• profilaktyka i leczenie chorób przewlekłych;
• ogólne wzmocnienie organizmu i poszczególnych jego narządów oraz 

układów, np. krążenia, oddechowego, nerwowego;
• zapobieganie powikłaniom, m.in. przykurczom, odleżynom, powikła-

niom płucnym;
• przystosowanie do czynnego życia po ciężkiej chorobie, w następstwie 

której powstały trwałe zmiany w organizmie.
Zaburzenia funkcjonalne po leczeniu choroby nowotworowej pojawiają 

się bardzo często, zarówno we wczesnym, jak i późnym okresie po zakoń-
czeniu leczenia podstawowego. Dlatego oprócz kontroli onkologicznej, pro-
wadzonej przez wiele lat po zakończeniu leczenia przez lekarzy specjalistów 
onkologów, również powinna być prowadzona odpowiednia ocena i postę-
powanie fizjoterapeutyczne. Kontrola zaburzeń funkcjonalnych oraz proces 
fizjoterapii powinien mieć charakter ciągły, co będzie sprzyjać polepszeniu 
jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową.

Pacjenci po leczeniu operacyjnym podczas pobytu w domu powinni 
powoli próbować wrócić do normalnej aktywności dotyczącej chociażby 
samodzielnego mycia się i ubierania, gdy nie ma zaburzeń w gojeniu się 
rany pooperacyjnej. Pacjenci mogą powoli wykonywać lekkie obowiązki 
domowe. Pacjenci powinni zwiększać stopniowo, w dłuższym okresie czasu 
swoje obciążenie szeregiem zadań dotyczących różnorodnych obowiązków 
w gospodarstwie domowym. Przez okres mniej więcej pierwszych sześciu 
tygodni po leczeniu operacyjnym rejonu głowy i szyi pacjenci powinni uni-
kać intensywnych prac domowych, podnoszenia cięższych rzeczy i bardziej 
obciążającej aktywności ruchowej, takiej jak wieszanie ciężkiego mokrego 
prania, podnoszenie pełnego czajnika z wodą, noszenie ciężkich toreb z za-
kupami, itp.

4. czynnOścI dnIa cOdzIennegO pO leczenIu
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Jeżeli pacjent jest kierowcą i zamierza wrócić do jazdy samochodem 
powinien rozważyć następujące elementy związane z bezpieczeństwem 
tej czynności, a mianowicie: efekt działania ubocznego leków przeciwbó-
lowych, możliwość bezbolesnego obracania głową i uczucia sztywności 
w czasie jazdy w obszarze poddanym leczeniu onkologicznemu. Powinien 
również uwzględnić tolerancję utrzymywania rąk na kierownicy w dłuższym 
okresie czasu.

czym zajmuje sIę FIzjOterapIa pO leczenIu  
OnkOlOgIcznym nOWOtWOróW głOWy I szyI
Fizjoterapia pacjentów po leczeniu nowotworów głowy i szyi w aspek-

cie nowoczesnej rehabilitacji oraz w świetle polskiej koncepcji rehabilitacji  
powinna cechować się następującymi składowymi:
• powszechnością – obejmuje wszystkie dyscypliny medyczne w leczni-

ctwie zamkniętym i otwartym;
• kompleksowością – uwzględnia wszystkie aspekty rehabilitacji: leczni-

czy, psychologiczny, społeczny i zawodowy;
• wczesnością zapoczątkowania – rozpoczyna się możliwie wcześnie, 

już w okresie początkowym leczenia onkologicznego;
• ciągłością – powiązanie fizjoterapii, rehabilitacji medycznej z rehabilita-

cją społeczną i zawodową, co zapewnia możliwie pełną jej skuteczność.
Do przykładowych ostrych skutków terapii onkologicznej pacjentów  

z nowotworami w obrębie głowy i szyi można zaliczyć następujące elemen-
ty w zakresie poszczególnych działań leczniczych związanych z chorobą  
nowotworową:
• chirurgia – ból, znużenie, zmęczenie, ograniczenie zakresu ruchu;
• radioterapia – ból, zmęczenie, podrażnienie skóry, stany zapalne;
• chemioterapia – znużenie, nudności, anemia, uszkodzenie nerwu, 

ból mięśni, wzrost ciężaru ciała.
Natomiast do przewlekłych skutków takiej terapii można zaliczyć  

następujące elementy w zakresie poszczególnych działań leczniczych:
• chirurgia – ból, utrata elastyczności, uszkodzenie nerwu;

5. FIzjOterapIa pO leczenIu OnkOlOgIcznym 
nOWOtWOróW głOWy I szyI
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• radioterapia – utrata elastyczności tkanek w obszarze naświetlanym, 
zwłóknienia tkanek;

• chemioterapia – kardiomiopatia, bliznowacenie płuca, uszkodzenie ner-
wu, znużenie, zmęczenie, utrata części masy tkanki kostnej (osteoporo-
za).
Do kompleksowego leczenia raka, oprócz chirurgii, radioterapii i che-

mioterapii, wprowadza się współcześnie fizjoterapię na każdym etapie tego 
leczenia. Obejmuje ona działania wpływające korzystnie na stan fizyczny  
i psychiczny chorych w trakcie i po leczeniu nowotworów głowy i szyi.

W następstwie zabiegów ratujących życie powstają szkody, które nie 
objęte w odpowiednim czasie fizjoterapią, mogą prowadzić do kalectwa fi-
zycznego i psychicznego. Tym właśnie powinna zajmować się szeroko po-
jęta fizjoterapia u pacjentów z nowotworem rejonu głowy i szyi, zwłaszcza  
we wczesnym okresie zadziałania czynnika uszkadzającego.

rehabilitacja jest szczególnie ważna u pacjentów po następujących 
procedurach operacyjnych:
• totalnej laryngektomii – całkowitym usunięciu krtani;
• częściowym usunięciu krtani;
• operacjach w rejonie żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego;
• operacjach w obrębie ślinianki przyusznej, mogących być przyczyną 

problemów z nerwem twarzowym;
• operacjach powodujących problemy z połykaniem, zwłaszcza w okolicy 

gardła, migdałka podniebiennego, języka, dna jamy ustnej;
• usunięciu węzłów chłonnych w obrębie szyi;
• operacjach powodujących obrzęk i zastój limfatyczny w obrębie głowy 

i szyi.
Główną rolą fizjoterapii jest aktywizacja pacjenta po różnego rodzaju 

procedurach chirurgicznych we wczesnym okresie po ich wykonaniu.
szczególnie po leczeniu chirurgicznym, np. po całkowitym usunię-

ciu krtani, można dostrzec szereg istotnych problemów funkcjonalnych,  
takich jak:
• doświadczanie podwyższonego napięcia mięśniowego w obrębie części 

mięśni rejonu głowy i szyi;
• doświadczanie osłabienia mięśniowego w obrębie innych mięśni rejonu 

głowy i szyi;
• restrykcje (ograniczenie ruchu) w obrębie mięśni i tkanek rejonu głowy i szyi;
• zastoje żylne;
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• zastoje limfatyczne (lokalne obrzęki);
• ograniczenie zakresu ruchu w obrębie głowy i szyi, zwłaszcza kręgosłupa 

szyjnego, spowodowane licznymi bliznami, adhezjami (niefizjologicz-
nym przyleganiem, zlepianiem się tkanek podlegających procesowi goje-
nia) oraz nierównowagą mięśniowo-powięziową tego rejonu.
Po zabiegach operacyjnych rejonu głowy i szyi powinno się zwracać 

szczególną uwagę na ćwiczenia stabilizujące górną połowę ciała. Należy 
między innymi przywracać prawidłową postawę ciała pacjenta, która po-
zwala na właściwe funkcjonowanie m.in. przepony, co zapobiega poopera-
cyjnym komplikacjom ze strony układu krążenia i oddechowego.

W późniejszym okresie poszpitalnym należy skupić się w ścisłej współ-
pracy z fizjoterapeutą na ćwiczeniach głębokiej stabilizacji odcinka szyjnego 
kręgosłupa i obręczy kończyny górnej. Zawsze taka forma terapii powinna 
być uzupełniona odpowiednio prowadzoną terapią oddechową.

Ogólne spOjrzenIe na rOlę WysIłku FIzycznegO 
I uspraWnIanIa u pacjenta OnkOlOgIcznegO  

pO leczenIu rejOnu głOWy I szyI
Postępowanie usprawniające pacjentów z nowotworami głowy i szyi 

powinno być zróżnicowane, w zależności od rodzaju leczenia, stanu zdro-
wia pacjenta i jego indywidualnych potrzeb. Bardzo ważną rolę w aspekcie 
usprawniania tej grupy pacjentów powinna spełniać ich równoczesna psy-
choterapia.

Leczenie raka może znacznie obniżyć jakość życia chorego. Częste na-
stępstwa psychologiczne i emocjonalne choroby nowotworowej to depresja, 
niepokój, stres, obawa o własny wygląd, obniżona samoocena i poczucie 
utraty kontroli. Do ewentualnych następstw fizycznych i czynnościowych 
raka należy zmniejszona sprawność układu mięśniowo-szkieletowego, od-
dechowego i krążenia, osłabienie i zanik mięśni, zmiana masy ciała, bezsen-
ność, zmęczenie, wyniszczenie, nudności i wymioty oraz ból. Konsekwen-
cją leczenia onkologicznego u pacjentów z nowotworami głowy i szyi jest 
najczęściej zmiana stylu życia, wizerunku własnej osoby oraz statusu eko-
nomicznego. Chociaż niepożądane objawy leczenia najbardziej nasilone są  
w jego trakcie, niektóre z nich mogą utrzymywać się jeszcze przez miesiące 
lub lata po leczeniu. Dotyczy to szczególnie zmęczenia.

Zmęczenie (znużenie) to szczególnie częsty i przykry objaw raka, odczu-
wa je około 40–100 % pacjentów poddanych leczeniu. Udowodniono wpływ 
zmęczenia na jakość życia.
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Jakość życia podczas i po leczeniu nowotworowym jest odmienną dziedzi-
ną podnoszoną w całościowym leczeniu pacjentów onkologicznych.

Chorzy na raka mogą lepiej radzić sobie z chorobą i leczeniem dzięki 
różnym działaniom poprawiającym jakość życia, takim jak terapia poznaw-
czo-behawioralna, programy informacyjne i edukacyjne, psychoterapia in-
dywidualna i grupowa oraz inne równorzędne formy leczenia. Odpowiednio 
zaprogramowane ćwiczenia również wpływają na poprawę jakości życia pa-
cjentów z nowotworami głowy i szyi. Prawdopodobnie najbezpieczniejszy 
dla większości chorych na raka jest spacer. Zaleca się głównie ćwiczenia  
o umiarkowanej intensywności. Zalecenie to może w niektórych sytuacjach 
wymagać zmiany, zależnie od bieżącego leczenia, chorób towarzyszących  
i sprawności pacjenta.

Ze względu na potencjalne działanie immunosupresyjne chorym na raka 
nie zaleca się intensywnych ćwiczeń.

Zalecając chorym na raka lub wyleczonym dany rodzaj ćwiczeń fi-
zycznych, należy mieć na względzie ostre i przewlekle stany upośledzają-
ce aktywność fizyczną: niezborność, niedokrwistość, ograniczenie zakresu 
ruchów spowodowane zabiegami i terapią uzupełniającą (chemioterapią, 
radioterapią).

W związku z powyższym należy przyjąć pewną specyfikę w usprawnia-
niu wczesnym tej grupy pacjentów, a mianowicie należy przede wszystkim 
stopniowo adaptować ich do wysiłku fizycznego poprzez częste stosowa-
nie ćwiczeń oddechowych i rozluźniających na przemian z ćwiczeniami  
o większej intensywności. Należy zwracać uwagę na prawidłowe ich wyko-
nywanie. Istnieje również w tej grupie pacjentów potrzeba unikania ćwiczeń  
o dużym natężeniu oraz przebiegających ze statyczną pracą mięśni, prowa-
dzących do szybkiego zmęczenia i wyczerpania organizmu. Należy także 
zachować dużą ostrożność w stosowaniu ćwiczeń wymagających złożonej 
koordynacji ruchowej i dużej liczby nowych ruchów oraz stopniowo zwięk-
szać zakres ruchów w poszczególnych stawach. Obowiązuje zasada indywi-
dualizacji ćwiczeń.

Wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na jakość życia wielu chorych na ra-
ka i wyleczonych. W rehabilitacji pacjentów leczonych z powodu nowotwo-
rów głowy i szyi należy w tym postępowaniu uwzględnić pewne przeciw-
wskazania do jego wykonywania, a mianowicie wymioty w ciągu ostatnich 
24–36 godzin, chemioterapię dożylną w ciągu ostatnich 24 godzin, spadek 
wartości morfotycznych krwi (m.in. hemoglobiny, leukocytów, płytek krwi), 
podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 38 oC). Pozostałe środki ostrożno-
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ści związane z prowadzeniem ćwiczeń fizycznych obejmują: niezborność, 
zawroty głowy, obwodową polineuropatię czuciową (należy unikać ćwiczeń, 
które wymagają zachowania równowagi i dobrej koordynacji ruchów), cięż-
kie wyniszczenie związane z utratą powyżej 35 % masy ciała (utrata masy 
mięśniowej zwykle ogranicza intensywność wysiłku, zależnie od stopnia 
wyniszczenia). Inne elementy związane z rozważeniem możliwości wpro-
wadzenia rehabilitacji to duszność, silne nudności, skrajne zmęczenie, sła-
bość mięśni – należy wtedy szukać przyczyny i zalecać ćwiczenia w grani-
cach możliwości pacjenta.

pozostałe przeciwwskazania, które należy uwzględnić obciążając  
pacjenta wysiłkiem fizycznym to:
• choroba niedokrwienna serca, powodująca ból dławicowy  

przy minimalnej aktywności ruchowej i wczesny okres po przebyciu 
zawału mięśnia serca;

• jawna niewydolność krążenia, z trudem poddająca się leczeniu;
• wady zastawkowe serca nabyte i wrodzone;
• znaczne powiększenie serca w przebiegu szeregu chorób mięśnia  

sercowego;
• nasilone zaburzenia rytmu serca i przewodzenia, które występują  

lub nasilają się przy niewielkim nawet obciążeniu;
• niewyrównana cukrzyca;
• nadciśnienie tętnicze stacjonarne (powyżej 180/110 mmHg  

w spoczynku) lub niepodlegające wpływom leczenia;
• nadmierna otyłość (BMI powyżej 40);
• ostre kłębkowe zapalenie nerek;
• ostre postacie chorób infekcyjnych.

Wszelkie wątpliwości przed rozpoczęciem fizjoterapii należy roz-
strzygać w ścisłym porozumieniu z lekarzem prowadzącym i fizjotera-
peutą.

rOla I cele FIzjOterapII W uspraWnIanIu  
pacjentóW pO leczenIu OnkOlOgIcznym  

rejOnu głOWy I szyI
Ocena możliwości wyleczenia, skutecznej rehabilitacji i przedłużenia 

życia powinna być ważnym czynnikiem przy wyborze przez określone spo-
łeczeństwo filozofii dotyczącej tego, ile z jego środków można przeznaczyć 
na fizjoterapię chorych z chorobą nowotworową. U większości chorych 
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wyleczonych z choroby nowotworowej istnieją możliwości fizjoterapii nie 
wymagające wielkiego nakładu środków. Należy podkreślić także, iż nawet  
u chorych z niepomyślnym rokowaniem zastosowanie zabiegów fizjotera-
peutycznych jest szczególnie godne polecenia.

Nowotwory złośliwe należą do tej wielkiej grupy chorób, w których 
leczenie choroby, jak też ona sama, mogą spowodować głębokie zmiany 
wyglądu chorego i kalectwo. Rozpoznanie raka może ponadto prowadzić  
do głębokich zmian emocjonalnych. Podjęta w porę fizjoterapia może  
pacjentowi przywrócić samodzielność czynnościową, a przez to poprawić 
jakość jego życia.

Fizjoterapia, zwłaszcza podjęta stosunkowo wcześnie, dąży do minima-
lizacji niekorzystnych następstw leczenia chorób nowotworowych o różnym 
umiejscowieniu i stopniu zaawansowania. Główne obszary w ten sposób 
ujętej rehabilitacji można podzielić na następujące kategorie: rehabilitację 
fizyczną, psychospołeczną, seksualną i zawodową. Powyższe obszary wza-
jemnie się zazębiają i uzupełniają.

Utrata lub niesprawność danej części ciała pojawiająca się w wyniku le-
czenia onkologicznego wymaga między innymi wprowadzenia fizjoterapii 
już od wczesnych godzin braku „dobrostanu zdrowia” (wczesna fizjotera-
pia).

Ze względu na specjalną ekspozycję głowy i szyi nowotwory umiejsco-
wione w tym regionie stanowią szczególny problem rozpatrując olbrzymią 
złożoność wielu stanów chorobowych. Są to nowotwory umiejscowione na 
skórze, wardze, w jamie ustnej, gardle, krtani, tarczycy, przytarczycach, śli-
niankach, oku, kościach, zatokach, mózgu, móżdżku, rdzeniu przedłużonym 
i części szyjnej rdzenia kręgowego. Następstwa funkcjonalne i sposoby po-
stępowania fizjoterapeutycznego po leczeniu nowotworów centralnego ukła-
du nerwowego nie będą omawiane w tym poradniku.

Większość wcześnie wykrytych guzów rejonu głowy i szyi kwalifikuje 
się do monoterapii, tj. do leczenia chirurgicznego lub radioterapii. Bardziej 
zaawansowane przypadki często wymagają leczenia skojarzonego, tj. chirur-
gicznego i radioterapii i/lub chemioterapii.

Można oszacować na podstawie danych statystycznych, że około 50 % 
chorych trwale wyleczonych z nowotworów umiejscowionych w obrębie 
głowy i szyi wymaga działań naprawczych, korekcyjnych, fizjoterapeutycz-
nych i psychosocjalnych.

Rak krtani oraz różnego rodzaju nowotwory złośliwe głowy i szyi,  
ze względu na ubytki spowodowane leczeniem chirurgicznym czy też ra-
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dioterapią, wymagają niekiedy szczególnie zróżnicowanej pomocy fizjote-
rapeutycznej.

Po wykonanej laryngektomii fizjoterapię należy rozpocząć jak najwcześ-
niej. Opanowanie mowy przełykowej jest realne u każdego chorego, ale nie 
wszystkich zadowala. Zastosowanie zewnętrznych, sztucznych protez mo-
wy – wibratorów jest postępowaniem najprostszym, jednak tylko nieznacz-
nie poprawia głos.

Podstawowym zadaniem fizjoterapii po całkowitej laryngektomii jest 
wytworzenie tzw. zastępczej mowy przełykowej. Powietrze zaczerpnięte  
do przełyku, wydobywając się przez ściśnięte zwieracze gardła dolnego, po-
woduje wytworzenie tonu podstawowego, który może podlegać artykulacji. 
Proces tan prowadzony zwykle przez logopedów jest trudny i nie zawsze 
daje zadowalające wyniki, dlatego też coraz większym powodzeniem cieszy 
się metoda wytwarzania tzw. przetok głosowych między tchawicą a dolnym 
gardłem, które ułatwiają wytworzenie tonu podstawowego. Może być rów-
nież użyta do tego celu tzw. sztuczna krtań, czyli elektryczny wibrator, któ-
ry przyciśnięty do tkanek szyi przenosi drgania na słup powietrza w gardle  
i jamie ustnej.

Kolejnym zadaniem rehabilitacji osób po całkowitej laryngektomii jest 
przygotowanie chorego do obsługi rurki tracheostomijnej. Na szczęście 
większość chorych po laryngektomii nie wymaga noszenia takiej rurki, któ-
ra jest jednak konieczna w przypadku występowania tendencji do zapadania 
się ścian tchawicy. Dlatego też jeszcze w czasie pobytu w szpitalu chory 
powinien być nauczony jak wymienić i oczyścić wewnętrzną rurkę tracheo-
stomijną, a nawet jak wymienić całą rurkę. Oddychanie przez tracheostomę 
powietrzem nieogrzanym, nienawilżonym i nieoczyszczonym od pyłów mo-
że sprzyjać powstawaniu infekcji w dolnych drogach oddechowych. Uczy 
się więc chorych, jak należy korzystać z powietrza wilgotnego oraz unikać 
powietrza zawierającego substancje drażniące.

Stany po leczeniu tych nowotworów są bardzo poważnym problemem 
fizjoterapii onkologicznej. Umiejscowienie w obrębie głowy lub szyi oraz 
niekiedy bardzo radykalne postępowanie lecznicze, zwłaszcza chirurgicz-
ne, powoduje wystąpienie ubytków czynnościowych. Dotyczą one zwykle 
mięśni mimicznych, języka, żwaczowych, a przy bardziej rozległych zabie-
gach chirurgicznych mogą wystąpić ograniczenia ruchomości szyjnego od-
cinka kręgosłupa oraz zmniejszenie zakresu ruchów w stawie barkowym. 
Może pojawić się również asymetria ustawienia łopatek oraz obniżenie lub 
uniesienie barku.
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W tym kierunku fizjoterapii ma miejsce znaczne zróżnicowanie postę-
powania usprawniającego, które musi być indywidualnie dostosowane  
do stanu chorego. Zależy ono od lokalizacji nowotworu, rodzaju operacji  
i jej rozległości oraz następstw zabiegu operacyjnego i radioterapii.

W związku z powyższym postępowanie usprawniające po zabiegu ope-
racyjnym i/lub radioterapii w przypadku nowotworów głowy i szyi powinno 
obejmować usprawnianie mięśni mimicznych, karku, szyi, pasa barkowego 
poprzez ćwiczenia, masaż, odpowiednią stymulację. Jeśli nie ma przeciw-
wskazań do stosowania prądu elektrycznego, wykonuje się elektrostymula-
cję wybiórczą niedowładnych i porażonych mięśni. Wprowadza się również 
leczenie zaburzeń mowy, naukę tzw. zastępczej mowy przełykowej oraz pro-
tetykę ubytków wynikających z leczenia.

zasady I metOdy FIzjOterapII pacjentóW  
I Występujących u nIch następstW  

psychOFIzycznych chOrOby I leczenIa  
OnkOlOgIcznegO rejOnu głOWy I szyI.  

Ogólny OpIs następstW FunkcjOnalnych
Nowotwory głowy i szyi są odnotowywane na piątym miejscu wśród no-

wotworów złośliwych na świecie. Istnieje duże ryzyko częstości efektów 
ubocznych z powodu stosowania nowych onkologicznych sposobów lecze-
nia, które stale podlegają ewaluacji. Złożoność fizjoterapii regionu głowy 
i szyi wymaga odmiennego postępowania w przypadku zmian funkcjonal-
nych wynikających z procedur medycznych wykonywanych w poszczegól-
nych lokalizacjach w obrębie głowy i szyi, a mianowicie dotyczyć będzie:
• zaburzeń ruchomości w szyjnym odcinku kręgosłupa i obręczy barkowej 

po zabiegach na układzie chłonnym szyi;
• obrzęku chłonnego po operacjach i leczeniu uzupełniającym;
• usunięcia krtani;
• zaburzeń czynności nerwu twarzowego;
• zaburzeń czynności układu stomatognatycznego (zespół morfologiczno-

czynnościowy tkanek i narządów w obrębie jamy ustnej i twarzoczaszki 
stanowiący funkcjonalną całość i biorący udział w pobieraniu pokarmu 
– żuciu, wstępnemu trawieniu i połykaniu, artykulacji dźwięków, oddy-
chaniu i wyrażaniu emocji);

• zabiegów rekonstrukcyjnych.
Następstwa po leczeniu typu „radykalna operacja układu chłonnego szyi” 

mogą być niejednokrotnie bardzo złożone i dotyczyć problemów wynikają-
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cych z gojenia się rany, powikłań nerwowych i naczyniowych. Wszystkie 
te elementy powinny być uwzględnione podczas indywidualnej rehabilitacji 
pacjenta z nowotworem w obrębie głowy i szyi.

W literaturze dotyczącej problemów funkcjonalnych u pacjentów po le-
czeniu nowotworów w obrębie głowy i szyi funkcjonuje termin „syndromu 
barkowego”, który dotyczy części pacjentów. Określa on niepełnospraw-
ność, której przyczyną są interwencje chirurgiczne dotyczące szczególnie 
zabiegu radykalnego usunięcia w obrębie układu chłonnego szyi z przyczyn 
onkologicznych.

objawy „syndromu barkowego” dotyczą:
• ograniczeń w czynnym zakresie ruchu stawu barkowego;
• ograniczeń w ruchu zgięcia i odwodzenia w stawie barkowym;
• zmniejszenia siły grup mięśniowych zaopatrujących staw barkowy;
• bólu w stawie barkowym.

pozostałe symptomy powyższych następstw funkcjonalnych to:
• opadanie zajętego barku po stronie zabiegu operacyjnego;
• wystawanie łopatki;
• uwidocznienie/wystawanie mięśni stawu barkowego, szczególnie mięśni 

równoległobocznych widocznych w okolicy górnej części pleców;
• odstawanie łopatki w postaci „skrzydła”;
• uczucie sztywności i bolesności po stronie operowanej;
• nieprawidłowości w zakresie elektromiograficznej (EMG) aktywności 

mięśni w obszarze leczonym.
Typową cechą „syndromu barkowego” jest obecność pełnego biernego 

zakresu ruchu i nieobecność radiologicznych nieprawidłowości.
Czas i intensywność prowadzonej fizjoterapii powinny opierać się  

na przewidywaniu powrotu do prawidłowej funkcji (lub skompensowanej 
funkcji) poszczególnych struktur tkankowych po leczeniu onkologicznym 
tego rejonu. W związku z powyższym bardzo wskazana jest częsta ocena 
sprawności tej grupy pacjentów.

istotnymi elementami w procesie fizjoterapii powinny być:
• zapobieganie powstawaniu zespołu „zamrożonego barku” poprzez stoso-

wanie czynnego i wspomaganego ruchu w stawie barkowym w pełnym 
lub możliwym do wykonania zakresie;

• zapobieganie deficytowi elastyczności przedniej ściany klatki piersiowej;
• wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za unoszenie i cofanie łopatki 

(barku);
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• instruowanie w kwestii kompensacji utraconych czynności, zwłaszcza 
tych, które są związane z odwodzeniem i zgięciem w stawie barkowym;

• reedukacja nerwowo-mięśniowa utraconych funkcji;
• modyfikacja posturalna;
• instruktaż w zakresie odpowiedniego odciążenia, podparcia barku w ce-

lu umożliwienia właściwego powrotu do funkcji struktur przeciążonych,  
np. mięśnia dźwigacza łopatki.
W procesie fizjoterapii tej grupy pacjentów należy kierować się 

również pewnymi zasadami w prowadzeniu kinezyterapii, czyli  
w leczeniu za pomocą odpowiednio dawkowanego ruchu,  
a mianowicie:
• sposób i rodzaj kinezyterapii powinien być dobierany indywidualnie  

dla chorego;
• dobór ćwiczeń i ich dawkowanie zależą od przyczyny i obrazu kliniczne-

go choroby zasadniczej, dolegliwości bólowych, wydolności krążeniowo
-oddechowej, współistnienia innych schorzeń, przygotowania ogólno-
kondycyjnego i wieku chorego;

• wykonywane ćwiczenia nie mogą wywoływać bólu i źle wpływać  
na układy krążenia i oddechowy;

• ćwiczenia w okresie leczenia powinny być wykonywane pod nadzorem 
fizjoterapeuty;

• kinezyterapia powinna być realizowana indywidualnie;
• terapię ruchem można uzupełnić ćwiczeniami ogólnokondycyjnymi  

w okresie poprawy klinicznej;
• stały nadzór fizjoterapeuty ogranicza powikłania i umożliwia właściwą 

modyfikację leczenia;
• rolą fizjoterapeuty w trakcie leczenia jest edukacja pacjenta w zakresie 

realizacji dalszej indywidualnej gimnastyki leczniczej;
• proces nauczania dotyczy wyjaśnienia istoty choroby, zakresu i potrze-

by ćwiczeń oraz nauki techniki kinezyterapii wykonywanej we własnym  
zakresie lub w oparciu o osoby bliskie;

• fizjoterapeuta dobiera ćwiczenia w taki sposób by mobilizować wszyst-
kie układy stawowo-mięśniowo-więzadłowe wpływające na funkcję  
i stan rejonu głowy i szyi.
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6. szczegółOWy prOgram FIzjOterapII.
przykładOWe pOstępOWanIe zWIązane z WykOnyWanIem 
lecznIczych ćWIczeń ruchOWych pOd Względem  
częstOścI, rOdzaju I lIczby pOWtórzeń

blIzna pOOperacyjna
Uszkodzenie ciągłości skóry współistniejące z uszkodzeniem tkanek głę-

biej leżących zostawia na skórze zmianę w postaci blizny, która nie przy-
pomina tkanki zdrowej biorąc pod uwagę już sam wygląd. Blizna w istot-
ny sposób może ograniczać ruchomość danej części ciała i może przez to 
powodować szereg zaburzeń funkcjonalnych. Kształt i ruchomość blizn 
uwarunkowana jest wieloma czynnikami, m.in. rodzajem rany, przyczyną 
jej powstania, miejscem jej występowania, rodzajem cięcia operacyjnego, 
wiekiem chorego. Terapia blizn powinna być zastosowana przez fizjotera-
peutę we wczesnym okresie po leczeniu operacyjnym, jak również w okresie 
późniejszym, po odpowiednim przeszkoleniu również w pewnym zakresie 
przez samego pacjenta.

Blizna pooperacyjna po operacjach w obrębie głowy i szyi może być 
twarda, nieprzesuwalna względem głębszych warstw tkanek, w pewnym 
zakresie również bolesna. Mobilizacja blizny poprawia jej ukrwienie, do-
prowadza do stanu, w którym staje się ona miękka i bardziej przesuwalna 
względem głębszych warstw. Taka sytuacja umożliwia między innymi pełny 
ruch w stawach znajdujących się w pobliżu cięcia chirurgicznego (staw bar-
kowy, ściana klatki piersiowej, szyja).

Podczas radioterapii może dochodzić do kolejnej sytuacji związanej  
z włóknieniem tkanek w polu naświetlanym, a tym samym bardzo czę-
sto do zmian włóknistych w samej bliźnie. W tym okresie czasu pacjent  
nie powinien bezpośrednio działać chociażby swoją dłonią na samą bliznę 
wykonując masaż blizny, gdyż to może przyczynić się do zaostrzenia odczy-
nów popromiennych. Może natomiast w sposób pośredni poprzez odpowied-
nie ćwiczenia, pod nadzorem fizjoterapeuty, wpływać na stan blizny w tym 
okresie leczenia. W terapii blizn mogą mieć zastosowanie między innymi 
techniki powięziowe. Powięź jest to mocna, elastyczna błona łącznotkanko-
wa otaczająca poszczególne mięśnie lub grupy mięśni, należy do narządów 
pomocniczych mięśni i stanowi ich osłonę. Techniki powięziowe polega-
ją na rozciąganiu skóry, tkanki łącznej podskórnej oraz powięzi głębokiej  
– pozwalają na przywrócenie prawidłowego funkcjonowania poszczegól-
nych warstw powięziowych.
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ćWIczenIa OddechOWe I technIkI  
Oczyszczające klatkę pIersIOWą

Ćwiczenia oddechowe polegają na wykonywaniu przez chorego wde-
chów i wydechów określonym torem oddechowym, w odpowiednim rytmie.

celem rehabilitacji oddechowej jest:
• zapobieganie następstwom zmian w układzie oddechowym polegających 

na obniżeniu ogólnej sprawności fizycznej u chorych;
• właściwe wykorzystanie rezerw związanych z poprawą wydolności;
• zapobieganie powikłaniom i następstwom ostrej choroby układu odde-

chowego, np. zapalenia płuc;
• usprawnianie mechaniki oddychania;
• zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego w przebiegu 

chorób innych układów (postępowanie przed- i pooperacyjne).

Ćwiczona okolica ciała – układ oddechowy 
Przykładowy zestaw ćwiczeń uruchamiających klatkę piersiową  

u chorych po operacji nowotworu w obrębie głowy i szyi.

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach.lub.siad.na.taborecie.

ruch:.oddychanie.torem.przeponowym.-.dolna.ręka.ułożona.na.dolnej.części.klatki.
piersiowej.(w.okolicy.przepony).unosi.się.wraz.z.wykonaniem.wdechu,.opuszcza.
wraz.z.wykonaniem.wydechu,.górna.ręka.ułożona.na.górnej.części.klatki.piersiowej.
pozostaje.nieruchoma.

ćwiczenie 1 3–5 razy
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pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach.lub.siad.na.taborecie.

ruch:.oddychanie.torem.górnożebrowym.-.górna.ręka.ułożona.na.górnej.części.
klatki.piersiowej.unosi.się.wraz.z.wykonaniem.wdechu,.opuszcza.wraz.z.wykona-
niem.wydechu,.dolna.ręka.ułożona.na.dolnej.części.klatki.piersiowej.pozostaje.
nieruchoma.

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach.
lub.siad.na.taborecie.

ruch:.oddychanie.torem.mieszanym.–.górna.
ręka.ułożona.na.górnej.części.klatki.piersio-
wej,.dolna.ręka.ułożona.na.dolnej.części.klat-
ki.piersiowej.-.obydwie.ręce.unoszą.się.wraz.
z.wykonaniem.wdechu.(podążają.za.ruchem.
oddechowym.klatki.piersiowej),.opuszczają.
przy.wykonaniu.wydechu.

ćwiczenie 2 3–5 razy

ćwiczenie 2 3–5 razy

Pozycja wyprostowana ułatwia wdech, utrudnia wydech. Pozycja zgię-
ciowa utrudnia wdech, a ułatwia wydech. Dynamiczne ćwiczenia oddecho-
we różnią się od statycznych ćwiczeń oddechowych dodatkowym wykony-
waniem ruchów kończynami lub tułowiem.

Obok ćwiczeń oddechowych stosuje się w określonych sytuacjach (szcze-
gólnie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym) ćwiczenia odkrztuszania  
i efektywnego kaszlu, które polegają na uruchomieniu zalegającej wydzie-
liny przez wywołanie naprzemiennego, gwałtownego zwiększania i zmniej-
szania szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas 
wydechu przy otwartych ustach – przy końcu wydechu należy spróbować 
kilkakrotnie zakaszleć.
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ćWIczenIa przecIWzakrzepOWe
Jednym z powikłań naczyniowych po zabiegach chirurgicznych jest za-

krzepica żył głębokich, której przyczyną jest zwolnienie przepływu krwi  
i jej zaleganie w naczyniach krwionośnych kończyn dolnych. W zapobiega-
niu pooperacyjnej zakrzepicy żył głębokich stosowane są metody fizjotera-
pii, które zwiększają odpływ krwi z kończyn dolnych i zmniejszają zalega-
nie krwi w kończynach dolnych. Najczęściej w pooperacyjnej profilaktyce  
zakrzepicy stosowane są specjalne ćwiczenia przeciwzakrzepowe, ćwicze-
nia kończyn dolnych i szybkie uruchamianie chorego.

Poniżej zostanie przedstawiony przykładowy zestaw ćwiczeń przeciwza-
krzepowych w obrębie kończyn dolnych.

Ćwiczona okolica ciała – kończyny dolne

Przykładowy zestaw ćwiczeń przeciwzakrzepowych i skutecznego kasz-
lu u chorych po operacji nowotworu w obrębie głowy i szyi.

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kończyny.dolne.wyprostowane.

ruch:.zaciskanie.i.otwieranie.samych.palców.
w.obrębie.stóp,.ruch.wykonujemy.równocześnie.
w.obrębie.prawej.i.lewej.stopy.

ćwiczenie 1 30 razy
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pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kończyny.dolne.wyprostowane.

ruch:.zginanie.grzbietowe.i.podeszwowe.stóp,.wykonujemy.równocześ-
nie.w.obrębie.prawej.i.lewej.stopy,.ruch.wykonujemy.całymi.stopami.

ćwiczenie 2 30 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kończyny.dolne.wyprostowane.

ruch:.zginanie.grzbietowe.i.podeszwowe.stóp,.ruch.wykonujemy.naprzemien-
nie.w.obrębie.prawej.i.lewej.stopy,.ruch.wykonujemy.całymi.stopami.

ćwiczenie 3 30 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kończyny.dolne.wyprostowane.

ruch:.rotacja.zewnętrzna.i.wewnętrz-
na.kończyn.dolnych,.ruch.wykonuje-.
my.równocześnie.w.obrębie.prawej..
i.lewej.kończyny.dolnej.

ćwiczenie 4 30 razy
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pozycja wyjściowa:.leżenie.
na.plecach,.kończyny.dolne..
wyprostowane.

ruch:.zginanie.kolana.i.biodra.
z.przesunięciem.nogi.wodząc.piętą.
po.podłożu,.ruch.wykonujemy..
naprzemiennie.prawą.i.lewą..
kończyną.dolną.

ćwiczenie 5 15 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kończyny.dolne.wyprostowane.

ruch:.rotacja.zewnętrzna.i.wewnętrz-
na.kończyn.dolnych,.ruch.wykonuje-.
my.równocześnie.w.obrębie.prawej..
i.lewej.kończyny.dolnej.

ćwiczenie 6 30 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kończyny.dolne.wyprostowane.

ruch:.zginanie.grzbietowe.i.podeszwowe.stóp,.ruch.wykonujemy.naprzemien-
nie.w.obrębie.prawej.i.lewej.stopy,.ruch.wykonujemy.całymi.stopami.

ćwiczenie 7 30 razy
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pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kończyny.dolne.wyprostowane.

ruch:.zginanie.grzbietowe.i.podeszwowe.stóp,.ruch.wykonujemy.równocześ-
nie.w.obrębie.prawej.i.lewej.stopy,.ruch.wykonujemy.całymi.stopamimi.

ćwiczenie 8 30 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kończyny.dolne.wyprostowane.

ruch:.zaciskanie.i.otwieranie.samych.palców.w.obrębie.stóp,.
ruch.wykonujemy.równocześnie.w.obrębie.prawej.i.lewej.stopy

ćwiczenie 9 30 razy

Między poszczególnymi ćwiczeniami stosujemy ćwiczenia oddechowe, 
3-5 powtórzeń pogłębionego oddychania. Powyższy zestaw ćwiczeń nale-
ży powtórzyć przynajmniej 2-3 razy w ciągu dnia jako element profilaktyki 
przeciwzakrzepowej.
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ćWIczenIa W ObrębIe szyI
W celu zachowania prawidłowej postawy ciała należy zwrócić uwagę  

na utrzymanie odpowiedniej siły i elastyczności w obrębie tkanek okolicy 
szyi. Ćwiczenia zawarte poniżej powinny ułatwić to zadanie.

Ćwiczona okolica ciała – szyja
Przykładowy zestaw ćwiczeń uruchamiających szyję u chorych po opera-

cji nowotworu w obrębie głowy i szyi.

pozycja wyjściowa:.
pozycja.siedząca,.
ręce.wzdłuż.tułowia..
lub.na.udach.

ruch:.zgięcie.głowy.
do.przodu.i.przytrzy-
manie.w.tej.pozycji.
przez.około..
20.sekund.

ćwiczenie 1 2 razy

pozycja wyjściowa:.
pozycja.siedząca,.
ręce.wzdłuż.tułowia..
lub.na.udach.

ruch:.wyprost.głowy.
do.tyłu.i.przytrzy-
manie.głowy.w.tej.
pozycji.przez.około.
20.sekund.

ćwiczenie 2 2 razy
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pozycja wyjściowa:.
pozycja.siedząca,.
ręce.wzdłuż.tułowia..
lub.na.udach.

ruch:.skręt.głowy.
w.prawo.i.przytrzy-
manie.głowy.w.tej.
pozycji.przez.około.
20.sekund.

ćwiczenie 3 2 razy

pozycja wyjściowa:.
pozycja.siedząca,.
ręce.wzdłuż.tułowia..
lub.na.udach.

ruch:.skręt.głowy.
w.lewo.i.przytrzy-
manie.głowy.w.tej.
pozycji.przez.około.
20.sekund.

ćwiczenie 4 2 razy

pozycja wyjściowa:.
pozycja.siedząca,.ręce.
wzdłuż.tułowia..
lub.na.udach.

ruch:.zgięcie.głowy.
do.prawego.barku..
i.przytrzymanie.głowy.
w.tej.pozycji.przez.
około.20.sekund.

ćwiczenie 5 2 razy
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pozycja wyjściowa:.
pozycja.siedząca,.
ręce.wzdłuż.tułowia..
lub.na.udach.

ruch:.zgięcie.głowy.
do.lewego.barku..
i.przytrzymanie.
głowy.w.tej.pozycji.
przez.około..
20.sekund.

ćwiczenie 6 2 razy

Między poszczególnymi ćwiczeniami stosujemy ćwiczenia oddechowe, 
3-5 powtórzeń pogłębionego oddychania. Powyższy zestaw ćwiczeń należy 
powtórzyć przynajmniej jednokrotnie w ciągu dnia.
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ćWIczenIa pOpraWIające zakres ruchu, sIłę 
mIęśnI I kOOrdynację W ObrębIe Obręczy  
barkOWej (barkóW) I kOńczyn górnych

U pacjentów po operacjach w obrębie głowy i szyi obserwuje się często 
problemy związane z prawidłowym zakresem ruchu w obrębie obręczy bar-
kowej i w szyjnym odcinku kręgosłupa.

Zakresem ruchu w stawie możemy określić drogę jaką pokonuje cześć 
ruchoma ciała względem części nieruchomej. Podstawowe czynniki wpły-
wające na zakres ruchu to: wiek, płeć, rodzaj ruchu. Rodzaj ruchu to np. 
ruch czynny – jest to zakres uzyskany podczas samodzielnego wykonania 
ruchu. Daje on fizjoterapeucie informacje na temat możliwości ruchowych, 
koordynacji, siły i zakresu ruchu u badanej osoby. Ruch bierny jest to ruch 
wykonany przez terapeutę, bez udziału badanego. Zakres ruchu biernego 
jest zazwyczaj nieznacznie większy od zakresu ruchu czynnego wykonane-
go siłą mięśni pacjenta. Daje terapeucie informacje na temat integralności 
powierzchni stawowych, rozciągliwości torebki stawowej, współdziałania 
więzadeł i mięśni.

Ćwiczona okolica ciała – obręcz barkowa i kończyna górna wolna
Przykładowy zestaw ćwiczeń uruchamiających szyję u chorych po opera-

cji nowotworu w obrębie głowy i szyi.

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.zaciskanie.dłoni.w.pięść.

ćwiczenie 1 6-10 razy
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ćwiczenie 2 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.rozstawianie.i.łączenie.palców,.
palce.w.obrębie.dłoni.szeroko.i.wąsko.

ćwiczenie 4 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.zgięcie.i.wyprost.w.stawie.łokciowym,.dłonią.należy.dotknąć.barku.
i.następnie.dłonią.dotknąć.podłoża.

ćwiczenie 3 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.krążenia.dłonią.
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ćwiczenie 5 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.ramiona.ugięte.w.stawach.łokciowych,.ręka.po.stronie.operowanej.
(strona.operowanej.części.szyi).spoczywa.na.ręce.po.stronie.nieoperowanej,..
która.ją.podpiera.od.spodu.i.wspomaga.ruch.unoszenia.do.góry.ponad.głowę..
i.za.nią.

ćwiczenie 6 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.ramiona.wyprostowane.w.stawach.łokciowych,.ręka.po.stronie.operowanej.
(strona.operowanej.części.szyi).spoczywa.na.ręce.po.stronie.nieoperowanej,..
która.ją.podpiera.od.spodu.i.wspomaga.ruch.unoszenia.do.góry.ponad.głowę..
i.za.nią.
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ćwiczenie 7 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.ramiona.wyprostowane.w.stawach.łokciowych.i.rozsunięte.na.szerokość.
barków;.ruch.uniesienia.ramion.w.górę.ponad.głowę.i.za.nią.–.bez.wspomagania..
ruchu.uniesienia.ze.strony.kończyny.górnej.po.stronie.nieoperowanej.

ćwiczenie 8 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.ramiona.z.boku.tułowia;.ruch.uniesienia.ramion.bokiem.w.górę.do.złączenia.
grzbietem.dłoni.nad.głową.–.przesuwanie.ramionami.po.podłożu.

ćwiczenie 9 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.unoszenie.barków.do.góry,.w.stronę.głowy.przesuwając.nimi.po.podłożu.
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ćwiczenie 10 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.leżenie.na.plecach,.
kolana.i.biodra.ugięte.

ruch:.delikatny.nacisk.barkami.
na.podłoże,.w.kierunku.materaca.

pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.
o.podłoże,.ramiona.wzdłuż.tułowia.

ruch:.skręt.głowy.
w.lewo.i.przytrzymanie.głowy.w.tej.pozycji.przez.
około.20.sekund.

ćwiczenie 11 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.
z.oparciem.stóp.o.podłoże,.ramiona.
wzdłuż.tułowia.

ruch:.krążenie.barkami.w.tył.

ćwiczenie 12 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.
z.oparciem.stóp.o.podłoże,.ramiona.
wzdłuż.tułowia.

ruch:.krążenie.barkami.w.przód.

ćwiczenie 13 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,.
ramiona.wzdłuż.tułowia.

ruch:.ramiona.ugięte.w.stawach.łokciowych,.ręka.po.stronie.operowanej.
(strona.operowanej.części.szyi).spoczywa.na.ręce.po.stronie.nieoperowanej,..
która.ją.podpiera.od.spodu.i.wspomaga.ruch.unoszenia.do.góry.ponad.głowę.

ćwiczenie 14 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,.
ramiona.wzdłuż.tułowia.

ruch:.ramiona.wyprostowane.w.stawach.łokciowych,.ręka.po.stronie.operowanej.
(strona.operowanej.części.szyi).spoczywa.na.ręce.po.stronie.nieoperowanej,..
która.ją.podpiera.od.spodu.i.wspomaga.ruch.unoszenia.do.góry.ponad.głowę.

ćwiczenie 15 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,.
ramiona.wzdłuż.tułowia.
ruch:.ramiona.wyprostowane.w.stawach.łokciowych.i.rozsunięte.na.szerokość.
barków;.ruch.uniesienia.ramion.w.górę.ponad.głowę.–.bez.wspomagania.ruchu.
uniesienia.ze.strony.kończyny.górnej.po.stronie.nieoperowanej.

ćwiczenie 16 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,.
ramiona.wzdłuż.tułowia.
ruch:.ramiona.z.boku.tułowia;.ruch.uniesienia.ramion.bokiem.w.górę.
do.złączenia.grzbietem.dłoni.nad.głową.

ćwiczenie 17 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.siad.na.tabore-
cie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,..
ramiona.wzdłuż.tułowia.
ruch:.ramiona.z.boku.tułowia;.
ruch.uniesienia.ramion.bokiem..
w.górę.do.złączenia.powierzchnią.
dłoniową.ręki.nad.głową..
(uwaga:.inne.ustawienie..
dłoni.w.tym.ćwiczeniu..
w.porównaniu.z.poprzednim).

ćwiczenie 18 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,.
laskę.gimnastyczną.(,,kij”).trzymamy.nachwytem.(z.góry).nieco.więcej..
niż.na.szerokość.barków.

ruch:.uniesienie.wyprostowanych.w.stawach.łokciowych.ramion.przodem.
w.górę.ponad.głowę,.następnie.opuszczenie.ramion.z.laską.gimnastyczną.
na.kark.lub.grzbiet.(łokcie.zgięte),.dalej.uniesienie.laski.w.górę.nad.głowę.
do.pełnego.wyprostu.w.stawach.łokciowych,.na.zakończenie.opuszczenie.
laski.z.wyprostowanymi.stawami.łokciowymi.

ćwiczenie 19 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,.
laskę.gimnastyczną.(,,kij”).trzymamy.nachwytem.(z.góry).nieco.więcej..
niż.na.szerokość.barków.

ruch:.uniesienie.laski.gimnastycznej.z.wyprostowanymi.stawami.łokcio-
wymi.nad.głowę.i.wykonanie.ruchu.do.boku,.starając.się.dotknąć.najpierw.
ramieniem.po.stronie.nieoperowanej,.a.następnie.po.stronie.operowanej.
boczną.powierzchnię.głowy.(dotknąć.ucho.ramieniem),.na.zakończenie.
opuszczenie.laski.z.wyprostowanymi.stawami.łokciowymi.

ćwiczenie 20 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,.laskę.
gimnastyczną.(,,kij”).trzymamy.z.góry.

ruch:.chwyt.laski.gimnastycznej.za.jeden.z.jej.końców.z.góry.i.próba.unie-
sienia.wysoko.w.kierunku.sufitu,.ruch.ten.wykonujemy.po.stronie.operowa-
nej;.można.również.w.tym.ćwiczeniu.pomóc.sobie.ręką.po.stronie.nieope-
rowanej.przez.popychanie.laski.w.górę.

ćwiczenie 21 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.z.oparciem.stóp.o.podłoże,.
laskę.gimnastyczną.(,,kij”).trzymamy.nachwytem.(z.góry).nieco.więcej..
niż.na.szerokość.barków.

ruch:.krążenie.laską.gimnastyczną.do.tyłu.po.torze.,,ósemki”.wykonując.
nią.ruchy.sięgania.(przełożenia).na.kark/plecy,.ruch.ten.wykonujemy..
zarówno.na.stronę.operowaną,.jak.i.nieoperowaną.

ćwiczenie 22 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.stanie.przodem.
do.ściany.

ruch:.wchodzenie.i.schodzenie.
palcami.kończyn.górnych.po.ścianie..
–.ustawienie.przodem.do.ściany.

ćwiczenie 23 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.stanie.bokiem.do.ściany.

ruch:.wchodzenie.i.schodzenie.palcami.kończyny.górnej.
po.stronie.operowanej.po.ścianie.-.ustawienie.bokiem.

ćwiczenie 24 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.stanie.tyłem.do.ściany.

ruch:.delikatny.nacisk.barkami.na.ścianę.–.próba.
„przyklejenia.się”.do.powierzchni.ściany.z.równoczesnym.
obrotem.ramion.na.zewnątrz,.dłonie.do.przodu.

ćwiczenie 25 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.stanie.tyłem.do.ściany.

ruch:.ramiona.z.boku.tułowia,.ruch.uniesienia.ramion.bokiem.w.górę.
do.złączenia.powierzchnią.dłoniową.rąk.nad.głową.

ćwiczenie 26 6-10 razy

uWagI Ogólne dO ćWIczeń W ObrębIe Obręczy barkOWej  
I kOńczyny górnej WOlnej

Ćwiczenia te należy stosować 1-2 razy dziennie, najdłużej każdorazowo 
przez 7-10 minut. Należy wybrać tylko kilka z powyżej zaprezentowanych 
i opisanych ćwiczeń nie przekraczając wspomnianych 7-10 minut. 
Wcześniejsze objawy zmęczenia również wskazują na potrzebę zakoń-
czenia ćwiczeń. Najlepiej jest wykonywać powyższy zestaw ćwiczeń przed 
lustrem. Dzięki temu będzie można lepiej kontrolować sposób i poprawność 
wykonania ruchu. Przy osłabionej stronie ciała należy sobie pomagać drugą 
kończyną górną. Na początku stosujemy ćwiczenia proste, później ćwiczenia 
bardziej złożone (powiązanie w pewnej kolejności kilku ruchów), co przy-
czyni się do uzyskania lepszej koordynacji ruchowej i lepszego pobudzenia 
nerwowo-mięśniowego. Ćwiczenia należy wykonywać w wolnym tempie, 
unikać szarpania i zbyt szybkich ruchów.

Po każdym ćwiczeniu wykonaj pogłębione oddychanie (3-5 powtórzeń), 
tzn. głęboki wdech przez nos i głęboki, powolny wydech przez usta.
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ćWIczenIa uruchamIające żuchWę  
(staW skrOnIOWO-żuchWOWy) W sytuacjI  

IstnIejącegO szczękOścIsku (brak mOżlIWOścI  
pełnegO OtWIeranIa I zamykanIa ust)

Szczękościsk to niemożność otwarcia jamy ustnej. Powstaje w wyniku 
odruchowego skurczu mięśni stawu skroniowo-żuchwowego – mięśnia żwa-
cza, skroniowego i mięśni skrzydłowych, tj. specyficznych mięśni w okolicy 
żuchwy odpowiedzialnych za jej ruchy. Mięśnie te unoszą żuchwę i dociska-
ją do szczęki górnej. Ich skurcz sprawia, że ruchy żuchwy są ograniczone 
bądź następuje całkowita niemożność poruszania nią.

Przyczyną szczękościsku są dolegliwości związane z zajęciem przez no-
wotwór określonych grup mięśniowych, jak również zaopatrujących je ner-
wów. Szczękościsk pojawia się często po zabiegach chirurgicznych wyko-
nywanych z powodu istniejących nowotworów w rejonie głowy i szyi, jak 
również po dalszym ich leczeniu w postaci radioterapii. Często dochodzi 
do zwłóknień w tkankach tego obszaru po zastosowaniu promieniowania 
jonizującego.
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.
przed.lustrem.

ruch:.
1.–.szerokie.otwarcie.jamy.ustnej,.
przytrzymanie.przez.3.sekundy,

2.–.wykonanie.ruchu.żuchwą.w.prawą.
stronę,.przytrzymanie.przez.3.sekundy,

3.–.wykonanie.ruchu.żuchwą.w.lewą.
stronę,.przytrzymanie.przez.3.sekundy,.

4.–.zamknięcie.jamy.ustnej..

ćwiczenie 1 5 razy

1

3

2

4

Ćwiczona okolica ciała – staw skroniowo-żuchwowy
Przykładowy zestaw ćwiczeń zwiększających czynny zakresu ruchu sta-

wu skroniowo-żuchwowego u chorych po operacji nowotworu i radioterapii  
w obrębie głowy i szyi.
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.
przed.lustrem.

ruch:.
1 –.szerokie.otwarcie.jamy.ustnej,.
przytrzymanie.przez.30.sekund,

2.–.wykonanie.ruchu.żuchwą.w.prawą.
stronę,.przytrzymanie.przez.30.sekund,

3.–.wykonanie.ruchu.żuchwą.w.lewą.
stronę,.przytrzymanie.przez.30.sekund,

4 –.zamknięcie.jamy.ustnej.

ćwiczenie 2 1 raz

1

3

2

4
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.
przed.lustrem.

ruch:.ruchy.okrężne.żuchwą.
w.prawą.stronę.(ruch.żucia)..
–.1,.2,.3,.4,.5,.6,.7,.8.

ćwiczenie 3 5 razy w prawo

1

3

5

7

2

4

6

8
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.
przed.lustrem.

ruch:.ruchy.okrężne.żuchwą.
w.lewą.stronę.(ruch.żucia)..
–.1,.2,.3,.4,.5,.6,.7,.8.

ćwiczenie 4 5 razy w lewo

1

3

5

7

2

4

6

8
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pozycja wyjściowa:.siad.na.taborecie.przed.lustrem.
ruch:.
1.–.kciuk.jednej.ręki.położony.w.linii.pośrodkowej.
na.górnych.zębach,
2.–.palec.wskazujący.drugiej.ręki.położony.
na.dolnych.zębach.w.linii.pośrodkowej,
3.–.delikatne.ściąganie.żuchwy.w.dół,.wytrzymanie.
w.pozycji.ściągniętej.żuchwy.przez.około.30.sekund.

ćwiczenie 5 bierne rozciąganie przez 30 sekund

1

3

2

Między poszczególnymi ćwiczeniami stosujemy ćwiczenia oddechowe, 
3-5 powtórzeń pogłębionego oddychania. Powyższy zestaw ćwiczeń należy 
powtórzyć przynajmniej jednokrotnie w ciągu dnia.
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ćWIczenIa mIęśnI mImIcznych  
(mIęśnIe WyrazOWe OdpOWIedzIalne  

za mImIkę tWarzy)
Mięśnie mimiczne albo wyrazowe są grupą mięśni głowy związaną  

z ruchomością skóry i odpowiadają za mruganie, otwieranie lub przesuwa-
nie szpary ust, ruchy policzków, a także współuczestniczą w wytwarzaniu 
dźwięków, gwizdaniu czy śpiewie. Zwykle przyczepiają się one do skóry 
lub błony śluzowej - kurcząc się poruszają skórę. Unerwione są przez nerw 
twarzowy. Najbardziej znane mięśnie mimiczne to: mięsień okrężny oka, 
mięsień marszczący brwi, mięsień śmiechowy, mięsień policzkowy, mięsień 
okrężny ust i mięsień bródkowy.

W przypadku zabiegów operacyjnych przeprowadzanych z przyczyn 
onkologicznych w obrębie ślinianki przyusznej może dojść do uszkodzenia 
nerwu twarzowego - porażenia lub niedowładu połowy twarzy po stronie 
operowanej. Stan taki charakteryzuje się asymetrią w obrębie twarzy, mię-
dzy innymi zwiotczeniem mięśni mimicznych twarzy oraz wygładzeniem 
się naturalnych zmarszczek. Dodatkowo oprócz zaburzenia funkcji rucho-
wych może pojawić się upośledzenie funkcji wydzielniczych i smakowych.

Fizjoterapia osób z wszelkimi uszkodzeniami nerwów obwodowych 
przebiega zgodnie z pewnymi zasadami ogólnymi, podporządkowanymi 
podstawowym celom tego postępowania. Cele stawiane na poszczegól-
nych etapach rehabilitacji decydują bowiem o doborze środków leczniczych  
i dyktują taktykę postępowania. jako główne cele fizjoterapii osób z uszko-
dzeniami nerwów obwodowych można wymienić:
• stwarzanie warunków dla przyspieszenia regeneracji włókien nerwowych 

i odpowiednich warunków dla reinerwacji mięśni (proces zachodzący  
w żywej tkance, w którym neurony motoryczne tworzą nowe neuryty  
aby przejąć funkcję znajdujących się w pobliżu dysfunkcyjnych nerwów);

• zapobieganie przykurczom i deformacjom, a później ich likwidacja;
• utrzymanie pełnego zakresu ruchów;
• zapobieganie zmianom troficznym;
• zapobieganie lub opóźnianie pogłębiania się zaników (atrofii) odnerwio-

nych mięśni;
• likwidowanie niedowładów mięśni i przywracanie prawidłowej ich czyn-
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ności, między innymi poprzez zwiększenie siły niedowładnych zespołów 
mięśniowych;

• pobudzanie i kompensacja koordynacji ruchowej;
• ponowne wyuczenie pacjenta ważnych dla niego czynności moto-

rycznych oraz maksymalne zachowanie funkcji – wypracowanie  
nawyków ruchowych z zakresu czynności życia codziennego;

• w okresie późniejszym również zaadaptowanie chorego do życia  
z istniejącą dysfunkcją, gdy brak poprawy funkcji.
Do najważniejszych szczegółowych zasad postępowania fizjoterapeu-

tycznego w uszkodzeniu obwodowego neuronu ruchowego należy:
• uświadomienie chorego o jego aktualnych i przyszłych możliwoś-

ciach ruchowych oraz o konieczności intensywnej współpracy  
z zespołem prowadzącym leczenie usprawniające;

• rozpoczynanie ruchów czynnych w miarę ustępowania bólu przy wyko-
nywaniu ruchów biernych;

• przestrzeganie chorych przed przeciążaniem osłabionych mięśni  
i stosowanie ćwiczeń kilkakrotnie w ciągu dnia w krótkich seriach, nie 
doprowadzających do zmęczenia i wyczerpania;

• wykonywanie wszystkich ruchów w możliwie pełnym zakresie  
i jak najpoprawniej;

• jak najszybsze przywrócenie zborności ruchów, jeszcze przed rozpoczę-
ciem ćwiczeń siłowych, dla uzyskania większej ekonomii wysiłku;

• ostrożne zwiększanie intensywności ćwiczeń i skali ich trudności;
• dokładne i systematyczne pouczanie chorego odnośnie ćwiczeń,  

które może i powinien wykonywać samodzielnie w ciągu dnia;
• wczesne, profilaktyczne stosowanie zaopatrzenia ortopedyczne-

go, aby nie dopuścić do nieodwracalnych zniekształceń, a zarazem  
polepszyć sprawność ruchową niedowładnej części ciała.
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przykładowy zestaw ćwiczeń mimicznych  
w przypadku problemów z prawidłowym  

funkcjonowaniem mięśni mimicznych  
i nerwu twarzowego

Przykładowy zestaw ćwiczeń zwiększających czynny zakresu ruchu  
stawu skroniowo-żuchwowego u chorych po operacji nowotworu i radiote-
rapii w obrębie głowy i szyi.

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.ściągnąć.usta.

ćwiczenie 1 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.ściągnąć.usta,.dolną.wargę.
wysunąć.

ćwiczenie 2 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.wysunąć.usta.do.przodu.

ćwiczenie 3 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.wciągnąć.policzki.
–.tzw..„zajączek”.

ćwiczenie 4 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.rozciągnąć.szeroko.usta.

ćwiczenie 5 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.rozciągnąć.szeroko.usta.zamyka-
jąc.równocześnie.oczy.

ćwiczenie 6 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.pokazać.zęby.

ćwiczenie 7 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.wysunąć.górną.wargę.
ponad.dolną.wargę.

ćwiczenie 8 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.wysunąć.dolną.wargę.
ponad.górną.wargę.

ćwiczenie 9 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.wydąć.policzki,.oczy.zamknąć,.
wciągać.i.wypuszczać.powietrze.

ćwiczenie 11 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.wysunąć.brodę.do.przodu.
i.w.górę,.górną.wargę.wciągnąć.

ćwiczenie 10 6-10 razy



60

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.gwizdać.

ćwiczenie 12 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.ściągnąć.nos,.poruszać.szybko.
do.góry.i.w.dół.

ćwiczenie 14 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.wyciągnąć.nos.do.góry.
zamykając.równocześnie.oczy.

ćwiczenie 15 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.
ustawiona.w.pozycji.roz-
luźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.
ruch:.uformować.duże.„O”.
-.otworzyć.szeroko.usta,..
następnie.ściągnąć.wargi.
do.małego.„o”.

ćwiczenie 13 6-10 razy
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pozycja wyjściowa:.twarz.
ustawiona.w.pozycji.roz-
luźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.zamykać.i.otwierać.
oczy.szybkimi.ruchami.
powiek.

ćwiczenie 16 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.pociągnąć.czoło.do.góry,.
szybko.poruszać.w.dół.i.do.środka.

ćwiczenie 17 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.podnieść.czoło.do.góry,.
rozciągnąć.szeroko.usta.

ćwiczenie 18 6-10 razy

pozycja wyjściowa:.twarz.ustawiona.
w.pozycji.rozluźnionej,.bez.napinania.
mięśni.twarzy.

ruch:.podnieść.czoło.do.góry,.
rozciągnąć.szeroko.usta,.zamknąć.oczy.

ćwiczenie 18 6-10 razy
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uWagI Ogólne dO ćWIczeń mIęśnI mImIcznych

Jeśli to możliwe, należy także poruszać uszami i skrzydełkami nosa (ot-
wory w nosie starać się robić wielkimi). Ćwiczenia te należy stosować 2-3 
razy dziennie, najdłużej każdorazowo przez 7-10 minut ćwicząc przed lu-
strem. Przy chorej połowie twarzy należy sobie pomagać ręką, aby twarz 
jeśli to możliwe zachowywała symetrię w czasie wykonywanych ćwiczeń. 
Na początku stosujemy ćwiczenia proste, później ćwiczenia złożone (powią-
zanie w pewnej kolejności kilku ruchów), co może skutkować uzyskaniem 
lepszej koordynacji i lepszego pobudzenia nerwowo-mięśniowego.

Oprócz opisanych powyżej ćwiczeń można dodatkowo stosować nastę-
pujące układy ruchów w obrębie twarzy podczas (do) samodzielnego wyko-
nywania. Jest to uzupełnienie powyższego zestawu ćwiczeń mięśni mimicz-
nych:
• poprzeczne marszczenie czoła;
• pionowe marszczenie czoła;

• naprzemienne  
zamykanie oczu;

• zamykanie oczu z maksymalnym dociskiem powiek, połączone  
z unoszeniem brwi;

• marszczenie nosa;
• maksymalny wdech nosem;
• maksymalny wydech nosem;

• wykonywanie  
gestu niesmaku  
- unoszenie  
wargi górnej;

• uśmiech  
z zaciśnięty-
mi wargami;
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• uśmiech  
z odsłonięty-
mi zębami;

 

• ruch nagry-
zania wargi 
górnej;

  

• ruch nagry-
zania wargi 
dolnej;

• wciąganie 
warg  
do wewnątrz;

• ściąganie 
kącików ust 
na prawo  
i lewo;

   

• szczerzenie zębów;
• odsłanianie górnych zębów;
• odsłanianie dolnych zębów;

• liczenie 
zębów  
językiem;
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• wypychanie językiem 
policzka prawego  
i lewego;

• gwizdanie;
• żucie gumy po stronie porażonej;
• ssanie płynów przez słomkę;
• dmuchanie piłeczki pingpongowej;
• wymawianie samogłosek: a, ą,e, ę, i, o, u, y;
• wymawianie głosek: b, t;
• wymawianie głoski „p” z oporem własnych palców umieszczonych  

w kącikach ust;

• rozdęcie policzków z wargami oddalonymi od zębów;
• rozdęcie policzków z wargami przyciśniętymi do zębów;
• płukanie powietrzem przedsionka jamy ustnej;

• wydmuchiwanie  
powietrza w róż-
nych kierunkach;
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• utrzymywanie wargami: 
ołówka, zapałki, ciężarka;

 

• wysuwanie i cofanie żuchwy;
• przesuwanie żuchwy w prawo i lewo;
• szerokie otwieranie ust;
• wdmuchiwanie przez słomkę powietrza do butelki/szklanki z płynem.

W okresie późniejszym można do niektórych z tych ruchów wprowadzać 
delikatny opór używając swoich rąk – należy koniecznie skonsultować ten 
rodzaj ćwiczeń z lekarzem i fizjoterapeutą.
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pOrady dOtyczące zachOWanIa  
praWIdłOWej pOstaWy cIała

Po leczeniu onkologicznym rejonu głowy i szyi mogą pojawić się u pa-
cjentów problemy związane z prawidłową postawą ciała. Prawidłowa posta-
wa ciała to taki układ poszczególnych odcinków ciała niedotkniętych zmia-
nami, który zapewnia optymalne zrównoważenie i stabilność ciała, wymaga 
minimalnego wysiłku mięśniowego, zapewnia dużą wydolność statyczno-
dynamiczną oraz stwarza warunki właściwego ułożenia i działania narzą-
dów wewnętrznych. Poprawna postawa ciała jest warunkiem dobrego stanu 
fizycznego i psychicznego.

prawidłowa postawa ludzkiego ciała odznacza się następującymi ele-
mentami:
• głowa ustawiona prosto nad klatką piersiową, miednicą i stopami;
• przednia ściana szyi zbliżona jest do pionu;
• barki usytuowane są w przedłużeniu zarysu szyi;
• klatka piersiowa jest dobrze wysklepiona;
• łopatki przylegają do klatki piersiowej;
• brzuch jest płaski;
• wszystkie symetryczne części ciała usytuowane są na tej samej wysoko-

ści – są tak samo oddalone od linii ciała i posiadają taki sam kształt.
Pacjenci powinni uważać na następujące elementy związane z ich posta-

wą, szczególnie nie powinni zaokrąglać niepotrzebnie pleców i wysuwać 
nadmiernie barków do przodu. Powinni natomiast podczas siadu i chodzenia 
utrzymywać swoją sylwetkę w pozycji wyprostowanej z głową uniesioną 
lekko do góry, barkami i górną częścią pleców skierowaną do tyłu i lekko 
do dołu.
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Widok
praWIdłOWej
sylwetki.ciała

Widok
nIepraWIdłOWej

sylwetki.ciała

W pOzycjI stOjącej W pOzycjI stOjącej

W pOzycjI sIedzącejW pOzycjI sIedzącej



68

stOpIeń IntensyWnOścI ćWIczeń  
I spOsób Ich prOWadzenIa

Duże znaczenie w uzyskaniu odpowiedniego rezultatu fizjoterapii ma  
odpowiedni sposób przeprowadzania ćwiczeń. Przed ich rozpoczęciem  
należy zwrócić uwagę na rozluźnienie mięśni, co pozwala później skon-
centrować uwagę pacjenta na zaangażowaniu odpowiedniej grupy mięśni  
i wyłączeniu tych, które przez swój skurcz uniemożliwiają przeprowadze-
nie ćwiczeń w prawidłowy sposób.

Stopień intensywności ćwiczeń ma istotne znaczenie. Na początku po-
winny to być ćwiczenia proste i mniej obciążające pacjenta.

Tempo ćwiczeń należy dostosować do indywidualnych możliwości pa-
cjenta. Ćwiczenia powinno wykonywać się przy spokojnym rytmie odde-
chowym. Wskazane są raczej ćwiczenia o mniejszej intensywności, z krót-
szym czasem trwania z tendencją do ich powtarzania w ciągu dnia.

Ćwiczenia należy na bieżąco modyfikować poprzez stały kontakt z ze-
społem leczącym. Może również w określonych sytuacjach pojawić się po-
trzeba zaprzestania ćwiczeń, które po odpowiedniej konsultacji z lekarzem 
prowadzącym i fizjoterapeutą będzie można kontynuować po odpowiedniej 
ich zmianie.

pOWrót dO nOrmalnej aktyWnOścI  
I pOtrzeba kOntynuacjI FIzjOterapII

Jednym z najistotniejszych elementów postępowania z chorym po le-
czeniu nowotworu głowy i szyi jest zapewnienie ciągłej, kompleksowej  
i odpowiednio dostosowanej rehabilitacji psychoruchowej. Prawidłowo pro-
wadzona fizjoterapia może zmniejszyć stopień inwalidztwa chorych, popra-
wić ich jakość życia, zmniejszyć ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian 
funkcjonalnych oraz może pozwolić osiągnąć jak najlepszą sprawność ru-
chową, psychiczną i samodzielność w czynnościach samoobsługi oraz na-
uczyć chorego posługiwania się niezbędnym sprzętem rehabilitacyjnym.
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7. kOńcOWe uWagI dO prOWadzenIa  
FIzjOterapII (ćWIczeń ruchOWych)  
u pacjentóW pO leczenIu OnkOlOgIcznym 
rejOnu głOWy I szyI

Fizjoterapię (ćwiczenia ruchowe) przedstawione w tym poradniku do-
brano w odpowiedni sposób i z należytą starannością. Niektóre z nich mogą 
być nieodpowiednie w określonych okresach terapii przeciwnowotworowej  
dla pewnych osób po leczeniu onkologicznym w obrębie głowy i szyi.

przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skon-
sultować się z lekarzem oraz fizjoterapeutą w kwestii ich przydatności, 
ewentualnych przeciwwskazań do ich wykonania oraz wielkości wysił-
ku fizycznego, czasu jego trwania i liczby powtórzeń poszczególnych 
ćwiczeń. niniejszy poradnik ma służyć jako swego rodzaju przewodnik  
po zalecanej przez personel medyczny fizjoterapii.

Problematyka prowadzenia fizjoterapii w onkologii, zwłaszcza w okre-
sie wczesnym leczenia przeciwnowotworowego, jest stosunkowo młodą  
i jeszcze mało poznaną dziedziną. Każda próba jej przybliżenia może być 
pomocna przy prowadzeniu odpowiedniego postępowania rehabilitacyjnego 
w przypadku pojawiających się zaburzeń czynnościowych o różnym nasile-
niu po zastosowaniu leczenia podstawowego. Są one istotne dla zachowania 
czynności organizmu człowieka jako złożonej całości, a także nie bez zna-
czenia dla jego komfortu i jakości życia po leczeniu onkologicznym.

Uzyskanie prawidłowej ruchomości stawu barkowego i kończyny gór-
nej, szyi, twarzy oraz siły mięśni tych okolic po stronie zabiegu powinno 
stanowić najlepszy efekt stosowania kompleksowej fizjoterapii u osób po 
leczeniu nowotworów głowy i szyi. Z tego wynika, że fizjoterapię jako stan-
dard postępowania w tej grupie pacjentów należy rozpocząć jak najszybciej  
po zastosowaniu właściwego leczenia i kontynuować ją przez całe życie.

Poprawnie stosowana kompleksowa fizjoterapia z uwzględnieniem czyn-
nika psychicznego i odpowiednie postępowanie w życiu codziennym mo-
gą opóźnić indywidualne zmiany inwolucyjne i pozabiegowe w biernym  
i czynnym narządzie ruchu, układzie nerwowym i oddechowym. Mogą także 
odroczyć niewydolność układu limfatycznego związaną z wiekiem, a przez 
to doprowadzić do lepszej sprawności oraz jej utrzymania przez całe życie  
na najwyższym z możliwych poziomie po radykalnym leczeniu onkolo-
gicznym rejonu głowy i szyi. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ dane 
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epidemiologiczne przewidują dalszy wzrost zachorowań na nowotwory zło-
śliwe tego rejonu, co będzie wiązało się także z większą liczbą wykonywa-
nych zabiegów operacyjnych. Wzrośnie zatem liczba pacjentów wymagają-
cych kompleksowej fizjoterapii ze względu na niekorzystne czynnościowo  
następstwa prowadzonego leczenia onkologicznego.

Należy również zdać sobie sprawę, że w większości ośrodków służby 
zdrowia w Polsce zbyt mało uwagi poświęca się profilaktyce i edukacji pa-
cjentów nakierowanej na czynnościowe następstwa leczenia oraz z wymiaru 
ekonomicznego tych następstw w okresie późniejszym.

Istnieje również pilna potrzeba zwrócenia uwagi samym chorym, a także 
lekarzom i fizjoterapeutom na problem stworzenia lub rozbudowy ośrodków, 
w których pacjenci po leczeniu nowotworów regionu głowy i szyi mieliby 
zapewnione możliwości w pełni kompleksowego i stojącego na stosunkowo 
wysokim poziomie leczenia fizjoterapeutycznego wszelkiego rodzaju zabu-
rzeń czynnościowych po leczeniu onkologicznym.

Jest pilnie potrzebne stworzenie pewnego systemu właściwego postę-
powania fizjoterapeutycznego z pacjentami onkologicznymi, wyznacze-
nie standardu fizjoterapii w poszczególnych schorzeniach onkologicznych  
z założeniem celów głównych i szczegółowych – w tym u osób po leczeniu 
nowotworów głowy i szyi.

Standard ten powinien być dostosowany w odpowiedni sposób do po-
szczególnych faz choroby nowotworowej i schorzeń współistniejących  
u danego pacjenta.

Standard postępowania w zakresie fizjoterapii na każdym etapie choro-
by nowotworowej powinien określać problemy funkcjonalne u pacjentów 
onkologicznych, czynności fizjoterapeuty, jak również oczekiwany wynik 
działań fizjoterapeutycznych.

Roman Hawro, mgr rehabilitacji ruchowej,  
specjalista rehabilitacji ruchowej,  

jest Kierownikiem Działu Rehabilitacji Ruchowej  
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
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Profilaktyka i leczenie

iV. oBjaWy po cHeMio- i raDioterapii 
W jaMie ustnej 

dr n. med. Dorota Mierzwa-Dudek

Wprowadzenie chemio- i radioterapii było kamieniem milowym w le-
czeniu pacjentów z chorobą nowotworową. Jednakże szybko zauważono,  
że oprócz bezsprzecznego wpływu terapeutycznego wywołują one wiele 
skutków ubocznych. Jednymi z częściej wymienianych powikłań są procesy 
patologiczne w obrębie jamy ustnej, znacznie obniżające odporność organi-
zmu oraz komfort życia pacjentów.

Leczenie chemioterapeutykami może wywołać bardzo zróżnicowane 
działania niepożądane, zależne od rodzaju przyjmowanego cytostatyku, 
jego dawki oraz od odpowiedzi indywidualnej organizmu chorego. Rów-
nież napromienianie regionu głowy i szyi, stanowiące element terapii no-
wotworów tego regionu, sprzyja powstawaniu zmian na błonach śluzowych 
oraz w tkankach przyzębia. Badania kliniczne wykazują, że 40 % osób pod-
dawanych chemioterapii i aż 85 % leczonych radioterapią cierpi na mniej  
lub bardziej nasilone objawy zapalenia jamy ustnej. Jest to więc bardzo  
poważny i często spotykany problem podczas leczenia onkologicznego.

ObjaWy
Wielu chorych już kilka dni po rozpoczęciu terapii zaczyna uskar-

żać się na dolegliwości spowodowane pojawieniem się stanu zapalnego 
jamy ustnej. Najczęściej manifestuje się on bólem, przekrwieniem błony 
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śluzowej, pieczeniem, trudnościami w żuciu, mówieniu oraz połykaniu.  
Pojawiają się również rozlane zaczerwienienia, obrzęki, pęcherzyki, nadżer-
ki, owrzodzenia, krwawienie podczas szczotkowania zębów lub też krwa-
wienie samoistne.

często występującym zjawiskiem podczas leczenia onkologicznego  
jest suchość jamy ustnej, czyli kserostomia. jest ona wynikiem uszko-
dzenia naczyń krwionośnych oraz przewodów ślinowych, co prowadzi  
do zmniejszenia wydzielania śliny i zmian w jej składzie. Zwiększa się jej 
gęstości oraz lepkości, obniża się pH, zmniejsza się zawartość składników 
organicznych oraz nieorganicznych, w wyniku czego dochodzi do zmian mi-
kroflory jamy ustnej. Pacjenci z kserostomią skarżą się na utratę smaku (je-
dzenie wydaje się bardziej słone, gorzkie lub metaliczne), pieczenie języka, 
trudności w żuciu pokarmu i połykaniu oraz bolesne zapalenie kątów ust. 
Suchość w jamie ustnej sprzyja rozwojowi infekcji. 

Najczęściej występującym zakażeniem jest kandydoza, ujawniająca się 
pod różnymi postaciami klinicznymi:

• kandydoza rzekomobłoniasta (pleśniawki) – przeważnie jest zakaże-
niem ostrym, może jednak przewlekle utrzymywać się wiele lat. Manifestuje 
się jako biało-żółty nalot, który można łatwo usunąć szpatułką uwidacznia-
jąc bolesną, krwawiącą powierzchnię. Zmiany często zlewają się przybie-
rając obraz zsiadłego mleka. Występują najczęściej na powierzchni błony 
śluzowej jamy ustnej i języka;

• ostra kandydoza atroficzna (zanikowo-rumieniowa) – widoczna 
przeważnie na grzbiecie języka, podniebieniu i błonie śluzowej policzków. 
Obserwuje się czerwoną powierzchnię języka, zanik brodawek głównie  
na grzbiecie języka oraz zaburzenia smaku;

• przewlekła kandydoza atroficzna – przejawia się jasnoczerwoną po-
wierzchnią języka z widocznymi odciskami zębów oraz zapaleniem warg. 
Jest to najczęstsza postać występująca po terapii kortykosteroidami i anty-
biotykami o szerokim spektrum działania;

• drożdżakowe rogowacenie białe – ma postać białych nalotów na ję-
zyku oraz policzkach, zmian nie da się usunąć szpatułką w przeciwieństwie  
do zmian rzekomobłoniastych;

• zapalenie kątów ust (zajady, owrzodzenia) – mogą występować 
w jednym lub obu kątach ust, zmiany są bolesne, zaczerwienione i prowadzą  
do pękania w ich okolicy.

 Kolejnym problemem infekcyjnym są zakażenia wirusowe wywoła-
ne przez ludzkie herpeswirusy, przede wszystkim przez wirus opryszczki  
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pospolitej Herpes simplex (HSV), wirus ospy wietrznej-półpaśca Varicella 
zoster (VZV), wirus Epsteina-Barr (EBV) oraz cytomegalowirus (CMV).

Zakażenie wirusem opryszczki pospolitej Herpes simplex jest najczęściej 
obserwowanym powikłaniem, zwłaszcza podczas chemioterapii. Rozpozna-
nie stawiane jest na podstawie obrazu klinicznego. Zmiany manifestują się 
jako żółte naloty dające się łatwo usunąć z błony śluzowej. Zauważalna jest 
również znaczna bolesność chorobowo zmienionej okolicy. Może także wy-
stąpić opryszczka na wargach, gorączka, ogólne złe samopoczucie oraz brak 
apetytu.

W związku z obniżeniem odporności pacjenci narażeni są również  
na liczne infekcje bakteryjne. Wywołują je bakterie Gram-ujemne (E. coli) 
oraz streptokoki koagulazododatnie. Klinicznie zakażenie manifestuje się  
w postaci aft i owrzodzeń błony śluzowej jamy ustnej.

Większość skutków ubocznych chemioterapii jest odwracalna i ustępuje 
po około 3 tygodniach od zakończenia leczenia lub nawet w trakcie jego 
trwania. Następuje odnowa nabłonka, stopniowe ustępowanie dolegliwości 
bólowych, poprawa w połykaniu oraz powracanie smaku. Bardzo istotna jest 
profilaktyka oraz przestrzeganie higieny jamy ustnej i jej prawidłowa pielęg-
nacja podczas trwania leczenia onkologicznego.

prOFIlaktyka przed chemIOterapIą  
I radIOterapIą

Aby zapobiec wyżej wymienionym powikłaniom chemio- i radioterapii, 
które mogą znacznie wydłużyć czas leczenia oraz zwiększyć koszty lecze-
nia, należy wdrożyć odpowiednią profilaktykę.

Istotną rolę odgrywa tu sanacja bezwzględna jamy ustnej. Zabieg ten  
polega na zoptymalizowaniu zdrowia jamy ustnej i usunięciu wszystkich  
potencjalnych ognisk zapalnych. Postępowanie lecznicze rozpoczyna do-
kładne badanie wizualne wraz z oceną radiologiczną uzębienia i tkanek 
przyzębia. Następnie należy poddać pacjenta zabiegom usunięcia kamienia 
nazębnego, wyleczenia zmian próchnicowych oraz chorób przyzębia. Trze-
ba również wymienić wadliwe wypełnienia, tymczasowo usunąć ruchome 
uzupełnienia protetyczne i aparaty ortodontyczne. Zaleca się usunięcie zę-
bów, których stan jest niepewny, w tym zęby martwe, z niejasnym statusem 
periodontologicznym, z dużymi ubytkami próchnicowymi oraz pozostałości 
korzeniowe. Ekstrakcje powinny być wykonywane minimum 14 dni, a naj-
lepiej 21 dni przed rozpoczęciem leczenia, żeby umożliwić pełne wygojenie 
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rany poekstrakcyjnej. Rany nie wygojone są przeciwwskazaniem do rozpo-
częcia radioterapii i chemioterapii, gdyż istnieje ryzyko infekcji oraz utrud-
nionego gojenia. Po wykonanej sanacji jamy ustnej należy poinformować 
pacjenta o bezwzględnej konieczności utrzymywania higieny jamy ustnej 
oraz stosowania wzmożonej profilaktyki fluorkowej.

pOstępOWanIe W trakcIe chemIOterapII  
I radIOterapII

Z powodu podrażnienia śluzówki jamy ustnej, bólu, trudności w poły-
kaniu oraz zaburzeń w wydzielaniu śliny pacjenci w czasie chemio- i ra-
dioterapii powinni pozostawać na diecie płynnej lub półpłynnej. Poleca-
ne są potrawy zmiksowane i przetarte, np. koktajle, puree. Należy także 
zwrócić uwagę na to, aby potrawy były delikatne i łagodne. Unikać nale-
ży spożywania dań ostrych, słonych, kwaśnych, pokarmów suchych lub 
twardych, które mogą mechanicznie uszkodzić tkanki miękkie jamy ustnej. 
Nie bez znaczenia jest temperatura posiłku. Potrawy powinny być letnie  
(ok. 28–33 °C), żeby dodatkowo nie podrażniać błony śluzowej.

Szczególny nacisk należy położyć na utrzymywanie przez chorego skru-
pulatnej higieny jamy ustnej w czasie terapii. Pacjentom zaleca się mycie 
zębów miękką szczoteczką z użyciem delikatnej pasty. Zabieg należy prze-
prowadzać po każdym posiłku. Ponadto polecane jest stosowanie płynów  
do płukania jamy ustnej o działaniu odkażającym, np. naparu z szałwii.  
Istotne jest, aby preparaty te nie miały w swoim składzie alkoholu, ponieważ 
dodatkowo będzie on podrażniał śluzówkę. Utrzymywanie odpowiedniej  
higieny jest kluczowym czynnikiem zapobiegającym infekcjom bakteryj-
nym jamy ustnej, a także warunkiem ich efektywnego leczenia.

W leczeniu miejscowym zakażeń bakteryjnych stosuje się płukanki za-
wierające środki bakteriobójcze, np. chlorheksydynę (nazwy handlowe: Alfa 
Implant, Auromere, Eludril, Colgate Duraphat, Curasept, Gum Sunstar Paro-
ex, Kin Gingival). W przypadku, kiedy infekcji towarzyszy ból i pieczenie, 
należy dodatkowo zastosować płukanki, żele i spraye o działaniu przeciw-
bólowym i znieczulającym, zawierające np. lidokainę lub ksylokainę (nazwy 
handlowe: Gardimax, Mucosit, Orofar). Jeżeli leczenie miejscowe nie przy-
nosi pożądanych rezultatów, wdraża się systemowe podanie antybiotyków.

Infekcje wirusowe leczy się zarówno miejscowo, jak i systemowo,  
np. acyklowirem (nazwy handlowe: Aciclovir, Acix, Antivir, Hascovir,  
Herpex, Herplekiesin, Heviran, Virulex, Viru-POS, Zovirax).



77

Kandydozy leczone są przy pomocy leków imidazolowych stosowanych 
miejscowo na błony śluzowe lub ogólnie (ketokonazol – nazwy handlowe: 
Fungores, Ketokonazol, Nizoral, Noell, Zoxin Plus, Zoxinat oraz flukonazol 
– nazwy handlowe: Diflucan, Flucofast, FlucoLEK, Fluconazole, Flumycon, 
Mucomax, Mucoyst, Mycosyst).

W czasie terapii przeciwinfekcyjnej konieczne jest zwrócenie uwagi  
na odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz na leczenie objawowe dolegli-
wości związanych z zakażeniem: bólu, gorączki, złego samopoczucia, braku 
apetytu.

W celu złagodzenia objawów kserostomii konieczna jest stymulacja gru-
czołów ślinowych poprzez żucie gum zawierających substytuty cukru oraz 
ssanie cukierków. Przed snem polecane jest zabezpieczenie błony śluzowej 
jamy ustnej oraz warg przed przesuszeniem kremem lub pomadką. W ciągu 
dnia pacjenci muszą pamiętać o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów 
oraz o płukaniu jamy ustnej neutralnymi lub słabo alkalizującymi roztwo-
rami (woda destylowana, dwuwęglan sodu). Alternatywą jest stosowanie 
substytutów śliny, które dają dobre efekty terapeutyczne (nazwy handlo-
we: Alfa Med Professional – płyn do płukania; Curaprox Enzycal – pasta  
do zębów; Biotene OralBalance – żel; GC Dry Mouth – żel; Gum Sunstar 
Bioxtra – pasta, żel, spray, guma do żucia; Xerostom – żel, kapsułki, guma  
do żucia, pasta, płyn). Pacjentom z własnym uzębieniem poleca się stoso-
wanie preparatów zawierających dodatkowo fluor (pasty do mycia zębów,  
płyny do płukania jamy ustnej).

lekarz stOmatOlOg Współpracujący  
z placóWkamI OnkOlOgIcznymI,  

czylI gdzIe należy szukać pOmOcy
skuteczna profilaktyka zapaleń jamy ustnej powstałych w przebiegu 

leczenia przeciwnowotworowego zależy od współpracy lekarza prowa-
dzącego z lekarzem stomatologiem, który powinien współdziałać z pla-
cówkami onkologicznymi, świadcząc pomoc pacjentowi zarówno przed,  
w trakcie, jak i po chemio- i radioterapii.

Zadaniem stomatologa jest przygotowanie pacjenta do leczenia onkolo-
gicznego, czyli przeprowadzenie sanacji bezwzględnej jamy ustnej.

W trakcie terapii lekarz powinien poinstruować chorego jak dbać o hi-
gienę i jakie stosować zabiegi w celu ograniczenia powikłań oraz rozpocząć 
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specjalistyczną diagnostykę i leczenie w przypadku wystąpienia objawów 
ubocznych.

Po przebyciu chemio- i radioterapii pacjent musi otrzymać od lekarza 
dentysty instrukcję postępowania mającego na celu utrzymanie odpowied-
niej higieny jamy ustnej oraz ustalenie terminów regularnych wizyt kontrol-
nych w gabinecie stomatologicznym.

Podsumowując należy podkreślić, że ścisła współpraca lekarza stoma-
tologa z placówkami onkologicznymi podczas leczenia pacjentów chemio-  
i radioterapią umożliwia zminimalizowanie wielu poważnych powikłań oraz 
zaoszczędza chorym dodatkowych komplikacji związanych z leczeniem.  
To prowadzi do skrócenia czasu rekonwalescencji, zmniejsza dyskomfort 
towarzyszący chorobie nowotworowej i poprawia jakość życia.

Lekarz stomatolog dr n. med. Dorota Mierzwa-Dudek  
jest asystentem w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej  
Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego  

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
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