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Alf Nachemson 

(1995) 
„Schorzenia kręgosłupa 

w krajach o rozwiniętej opiece 

socjalnej, mogą doprowadzić je 

do bankructwa” 
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Sztuczny 
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Implanty stosowane w leczeniu 

zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa 
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Nowotwory 



 







 Łuski i ortezy stabilizujące staw skokowy 



Ortezy stabilizujące staw kolanowy. 



Pasy lędźwiowe 
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Sztuczny 
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Implanty stosowane w leczeniu 

zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa 



Rehabilitacja  

FIZYKOTERAPIA 



Rehabilitacja  

BALNEOTERAPIA 

Program 

rehabilitacji  



Rehabilitacja  

Program 

rehabilitacji  

NOWOCZESNE METODY TERAPEUTYCZNE  

(PNF, Terapia manualna, Osteopatia,…) 



Rehabilitacja  

Nowoczesne 
metody 

Ortopedyczna Terapia   
Manualna 

PNF 

SET- Therapy Master 

Metoda Mulligana 

Taping Medyczny 

OM-Cyriax 

McKenzie 

Metoda Ackermana 

Terapia Tkanek Miękkich 

Funkcjonalna Osteopatia 

Metoda Dobosiewicz 



Rehabilitacja  

Program 

rehabilitacji  
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Rehabilitacja  

Terapia zajęciowa 



•Materac 

•Tor do nauki chodzenia 

•Kliny  

•Różnego rodzaju ortezy  

•Taśmy 

•Rotory 



ĆWICZENIA   WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

 PRZYKŁADY: 

    marsz, bieg, pływanie, jazda na 
rowerze 

 

 CZĘSTOTLIWOŚĆ: 

    2 razy tygodniowo przez 20 minut 
 

 INTENSYWNOŚĆ:  

    11-13 wg skali Borga (wysiłek lekki 
do umiarkowanego)  

    lub  

    40-60% rezerwy częstości 
skurczów  

    serca 



ĆWICZENIA   SIŁOWE 

 PRZYKŁADY: 

    przysiady, pompki, ćwiczenia z  

    hantlami 
 

 CZĘSTOTLIWOŚĆ: 

    2 razy w tygodniu przez 20 
minut 

 

 INTENSYWNOŚĆ: 

    obciążenie tak dobrane aby 
każde ćwiczenie wykonać 10-
15 razy 

 
 



ĆWICZENIA   ROZCIĄGAJĄCE 

 PRZYKŁADY: 

    gimnastyka, stretching 
 

 CZĘSTOTLIWOŚĆ: 

    codziennie przez 10-15 
minut 

 

 INTENSYWNOŚĆ: 

    dostosowana do możliwości 
ćwiczącego 
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Szkoła pleców 
    Szkoła pleców, która jest kompleksowym 

programem profilaktyczno-leczniczym, a 

do jej podstawowych zadań należy:  
 uświadomienie szeregu problemów i 

procesów związanych z anatomią i 
biomechaniką kręgosłupa oraz analiza 
konsekwencji w przypadku zaburzenia 
fizjologii.  

 nabycie umiejętności rozpoznawania 
powiązań między stanem zdrowia, a 
funkcjonalnym stanem kręgosłupa  

 nabycie umiejętności radzenia sobie z 
bólem (samoleczenie przez pozycje 
antalgiczne, automasaż, czy 
automobilizacje) i stresem.  
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Szkoła pleców 
 

 uświadamianie roli aktywności fizycznej 
łącznie z praktyczną nauką odpowiednich 
ćwiczeń. 

 nauka prawidłowego wykonywania 
czynności dnia codziennego jak np. 
schylanie się, siedzenie i leżenie, wstawanie 
z pozycji siedzącej i leżącej itp.. 

 instruktaże wykonywania typowych prac 
domowych i zawodowych np. sprzątanie, 
prasowanie, dźwiganie ciężarów, 
podnoszenie i sięganie po przedmioty, jazda 
samochodem, praca przy komputerze. 

 eliminacja z otoczenia człowieka 
przedmiotów i sprzętów, które wpływają 
niekorzystnie na ergonomię kręgosłupa przy 
wykonywaniu podstawowych czynności. 



Refleksoterapia 

Prawda czy 
gusła? 
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Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu 

„Krzeszowice” – historia 
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Ośrodek dzisiaj 
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Dziękujemy za uwagę  



 

 Celem fizjoterapii jest likwidowanie jeśli 
jest to możliwe procesów chorobowych, 
zapobieganie postępowi i ewentualnym 
nawrotom choroby, zwalczanie 
dolegliwości oraz przywracanie 
sprawności organizmu. 

 

„ Fizjoterapia jest działem współczesnej medycyny klinicznej, który 
stosuje w celach leczniczych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych 
różne formy energii, przede wszystkim fizycznej,  związanej ze 
środowiskiem przyrodniczym człowieka.  



Terapia manualna i inne metody: 



















Inne chwyty 



Dog technique 



kończyny 



kręgozmyk 





Trening sensomotoryczny – 

platformy 

Badanie na platformie 

balansowej – mówi nam o 

obciążeniu statycznym 

stóp-dowiadujemy się czy 

mamy ma postawę 

zrównoważoną 



Stymulacja układu przedsionkowego przez obroty (rolling) 

Trening sensomotoryczny – przykłady ćwiczeń 



   Asekuracja z pomocą współćwiczących 

Trening sensomotoryczny – przykłady ćwiczeń 



Przybory do ćwiczeń 

sensomotorycznych 

 www.togu.de 



Przybory do ćwiczeń 

sensomotorycznych dla dzieci 

 

 Ćwiczenie poprzez 
ukierunkowaną 
zabawę! 

www.togu.de 



Przybory do ćwiczeń 

sensomotorycznych dla dzieci 

 

www.togu.de 



Miara sukcesu 

 

 Prawdziwą miarą sukcesu w rehabilitacji 
jest nie tylko przywrócenie pacjenta do 
sprawności fizycznej, lecz również 
zapewnienie mu aktywnego życia w 
społeczeństwie. 





MAKSYMA 

Nie bójcie się myśleć. Myślcie!  

Wierzcie we własne myślenie. W jego moc! 

Nie bójcie się robić tego co wymyślicie! 

Zawsze pracujcie głową, sercem i rękami! 



Dziękuję za uwagę 


