
W jaki sposób mo˝na pomóc pacjentom po udarze
lub uszkodzeniu nerwu? Problemowi temu wychodzi

naprzeciw fizjoterapeutyczna metoda PNF
Co to jest PNF?

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilita-
tion jako koncepcja powsta∏a w 1946 r. w Kalifornii
dzi´ki wspó∏pracy neurofizjologa - dr Hermana Kaba-
ta i fizjoterapeutki - Maggie Knott. Jest przyk∏adem
neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddzia-
∏ywania terapeutycznego opartego na najnowszych
osiàgni´ciach nauk medycznych, którego istot´ zawarto
w nazwie: proprioceptywne (dotyczàce receptorów
cia∏a) nerwowo-mi´Êniowe torowanie (u∏atwianie,
facilitowanie) ruchu.

   Teoretyczne podstawy koncepcji oparto na prawid∏o-
woÊciach fizjologii rozwoju ruchowego cz∏owieka -
rozwój cefalo-kaudalny, od cz´Êci proksymalnych do
dystalnych, z uwzgl´dnieniem poszczególnych faz
kontroli motorycznej, nierozerwalnie zwiàzanych z
osiàganiem nowych pozycji i mo˝liwoÊci poruszania
si´ w nich. Proces uczenia ruchu, rozumiany w PNF
jako odtwarzanie utraconej funkcji, wspomagany jest
w terapii zarówno wczeÊniejszymi doÊwiadczeniami,
pochodzàcymi ze schematów rozwoju ruchowego
dziecka (wiele elementów tych oddzia∏ywaƒ zawarto
m.in. w programie pracy na materacu) jak i wielo-
zmys∏owym bod´cowaniem, polegajàcym na czaso-
wym i przestrzennym sumowaniu si´ w obr´bie synaps
pobudzeƒ ró˝nego rodzaju (bodêce dotykowe, wzro-
kowe, s∏uchowe, równowa˝ne, proprioceptywne i
in.), które oddzia∏ywujà na pacjenta ze Êrodowiska
zewn´trznego.

Jak dzia∏a koncepcja PNF i jej zastosowanie.

Opierajàc si´ na budowie anatomicznej cz∏o-
wieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegajà-
ce trójp∏aszczyznowo, zbli˝one do aktywnoÊci dnia
codziennego. Ruchy te prowadzone sà wzd∏u˝ skoÊ-
nych (diagonalnych) - osi ruchu, które ze wzgl´du na
swój przebieg stwarzajà mo˝liwoÊç zaktywizowania
najwi´kszej liczby mi´Êni nale˝àcych do tego samego
∏aƒcucha mi´Êniowego. Zgodnie ze skoÊnym przebie-
giem wi´kszoÊci mi´Êni szkieletowych za najwa˝niej-
szà komponenty ruchu uwa˝ana jest rotacja. Warunku-
je ona si∏´ i koordynacj´ wykonywanego ruchu.

Wed∏ug filozofii PNF, proponowana pacjento-
wi terapia ma byç bezbolesna i funkcjonalna, to
znaczy zgodna z potrzebami ruchowymi zg∏aszanymi
przez chorego i wzorowana na naturalnych ruchach
zdrowego cz∏owieka. Ostatnie lata jeszcze silniej za-
akcentowa∏y ten aspekt terapii - praca nad funkcjà to
nie tylko ustalenia poczynione mi´dzy pacjentem i
terapeutà, to przede wszystkim dà˝enie do uzyskania
w terapii sytuacji zadaniowej, w której chory mo˝e w
bezpieczny sposób podjàç prób´ odtworzenia funkcji.
Oznacza to analiz´ ruchu pacjenta w odniesieniu do

jego prawid∏owego fizjologicznego przebiegu oraz
w∏àczenie do procesu usprawniania elementów tre-
ningu samoobs∏ugi z wykorzystaniem przedmiotów
codziennego u˝ytku i sytuacji zadaniowych , które
pacjent zg∏osi∏ jako trudne b´dà niemo˝liwe do wy-
konania. Zgodnie z koncepcjà PNF badanie i terapia
stanowià integralnà ca∏oÊç i wzajemnie si´ implikujà.

Terapeuta poszukuje przyczyn problemów
zg∏aszanych przez pacjenta, jednak w realizacji
celów wyznaczonych w terapii opiera si´ przede wszyst-
kim na potencjale nieuszkodzonych najsprawniejszych
jego sfer ruchowych ( najsilniejszych, bezbolesnych,
o najwi´kszym zakresie ruchu ) i wykorzystuje je do
pozyskiwania aktywnoÊci motorycznej w s∏abszych lub
uszkodzonych obszarach narzàdu ruchu w oparciu o
mechanizm irradiacji, czyli przeniesienia pobudzenia.
Takie planowanie terapii wymaga znajomoÊci anatomii
funkcjonalnej cia∏a ludzkiego oraz zasad biomechaniki
i fizjologii skurczu mi´Êniowego.

PNF wiele uwagi poÊwi´ca tak˝e kontroli mo-
torycznej pacjenta, czyli interakcjom mi´dzy stabil-
noÊcià i mobilnoÊcià jego cia∏a, ze szczególnym uwz-
gl´dnieniem pracy ekscentrycznej mi´Êni w warun-
kach grawitacji. Ze wzgl´du na szerokie mo˝liwoÊci
oddzia∏ywania koncepcja PNF przesta∏a byç uto˝sa-
miana ze sposobem pracy przeznaczonym wy∏àcznie
dla pacjentów neurologicznych. Z powodzeniem
stosuje si´ jà równie˝ w ortopedii, pediatrii, chorobach
nerwowo-mi´Êniowych, wadach postawy czy skolio-
zach.

     Szczególne znaczenie w koncepcji PNF przy-
pisuje si´ oporowi manualnemu. Jego podstawo-
wym zadaniem jest przekazanie pacjentowi Êcis∏ej
informacji na temat kierunku, kolejnoÊci i szybkoÊci
wykonywanego ruchu, który jak wczeÊniej wspomnia-
no, posiada trzy komponenty i biegnie w skoÊnych
p∏aszczyznach na podobieƒstwo aktywnoÊci ruchowych
dnia codziennego. Opór jest modyfikowany stosownie
do celów terapii i mo˝liwoÊci motorycznych çwiczàce-
go i nawet podczas jednego ruchu mo˝e ulegaç zmia-
nom w poszczególnych jego zakresach, najcz´Êciej jest
to tzw. opór prowadzàcy lub kierunkowy, w odró˝nie-
niu do si∏ zewn´trznych utrudniajàcych wykonanie
zadania ruchowego, stosowanych m.in. w treningu
si∏owym.

Uwzgl´dnienie podczas planowania terapii
potrzeb ruchowych i problemów zg∏aszanych
przez chorego przynosi wiele korzyÊci i czyni z PNF
metod´ przyjaznà dla pacjenta :

• pozytywne rozpocz´cie terapii ( z dala od fak-
tycznego miejsca dysfunkcji ) buduje w chorym, po-
mimo ÊwiadomoÊci uszkodzenia, wiar´ we w∏asne si-
∏y i powodzenie çwiczeƒ, stymulujàc do mobilizacji
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Gwarantujemy mi∏à obs∏ug´ i wysokà jakoÊç us∏ug

Zdj´cia wykonane w naszym laboratorium pozostanà zawsze mi∏à pamiàtkà.

fotografia cyfrowa
zdj´cia tradycyjne i z noÊników cyfrowych
wykonywanie zdj´ç do dowodów, legitymacji itp.
wywo∏ywanie filmów bezp∏atnie
wykonywanie zdj´ç w jednà godzin´
sprzeda˝ filmów i sprz´tu fotograficznego
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rezerw tkwiàcych w jego organizmie bez obawy o
wystàpienie bólu,

• jasno okreÊlone, osiàgalne cele wp∏ywajà na
pe∏nà ÊwiadomoÊç pacjenta podczas zabiegu,

• PNF znajduje funkcjonalne rozwiàzania dla pro-
blemów ruchowych dnia codziennego pacjenta,

• wyjaÊniajàc zasady wykonywania poszczególnych
aktywnoÊci, chroni pacjenta przed samoistnà, patolo-
gicznà kompensacjà,

• uczy zmian pozycji oraz ruchów globalnych (np.
poruszania si´ w obr´bie ∏ó˝ka, przesiadania si´ z
wózka na toalet´), jakie wszyscy wykonujemy w ˝yciu
codziennym,

• ze wzgl´du na sumowanie si´ podczas terapii
wielu bodêców odbieranych przez pacjenta stanowi
silnà stymulacj´ polisensorycznà (w çwiczeniach akty-
wizowany jest wzrok, s∏uch, receptory dotyku, równo-
wagi, czucia g∏´bokiego i wiele innych).

KorzyÊci z pracy w Koncepcji PNF to:

• metoda przyjazna dla pacjenta - oparta na bez-
bolesnej pracy, wykorzystujàcej silne odcinki cia∏a i
umiej´tnoÊci chorego do u∏atwiania reedukacji utra-

conych funkcji,
• wysoki poziom bezpieczeƒstwa terapii wynikajàcy

z integracji zabiegu z diagnostykà,
• mo˝liwoÊç pracy z chorym na ka˝dym poziomie

dysfunkcji - zabezpieczenie terapià wszelkich funkcji
od ruchowych do wegetatywnych,

• wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na
wspó∏uczestnictwie w planowaniu terapii oraz konty-
nuacji çwiczeƒ w formie programu domowego,

• niewielkie wymagania sprz´towe,
• du˝a efektywnoÊç prowadzonej terapii, wynika-

jàca z dok∏adnej analizy problemu i ukierunkowanych
oddzia∏ywaƒ
     Jednorazowo wykonujemy kilka powtórzeƒ, gdy˝
jest to du˝e obcià˝enie dla çwiczonych mi´Êni i szyb-
ko ulegajà one zm´czeniu . W metodzie PNF jest wiele
technik, które pozwalajà dostosowaç terapi´ do aktu-
alnego stanu pacjenta i optymalnie przywróciç zabu-
rzonà funkcje mi´Êni. PNF daje bardzo dobre rezulta-
ty w usprawnianiu chorych po udarach. Wykorzys-
tywane wzorce w terapii sà sk∏adowymi ruchów czyn-
noÊci dnia codziennego. Przygotowujà do nauki chodu,
obracania si´, prawid∏owego chwytu.

Zbli˝a si´ 170. rocznica istnienia Ciechocinka
jako uzdrowiska i 90. rocznica nadania naszemu ku-
rortowi praw miejskich. Chcemy te rocznice szcze-
gólnie godnie uczciç. Ju˝ teraz gromadzimy stosowne
materia∏y, zbieramy dokumenty.

Obok publikujemy zdj´cie, na którym zosta∏
utrwalony przemarsz Stowarzyszenia Soko∏ów w ro-
ku 1934 ulicà ˚elaznà od dworca kolejowego w stro-
n´ dzisiejszej ulicy Zdrojowej w Ciechocinku. Zdj´cie
zawdzi´czamy Pani Janowczyk z Ciechocinka. W∏aÊci-
cielka fotografii poda∏a nam kilka nazwisk osób pre-
zentowanych na poni˝szym dokumencie, niestety,
nie wskaza∏a, kto jest kto, nie wymieni∏a te˝ wszystkich
widocznych na zdj´ciu „Soko∏ów”.

Zwracamy si´ wi´c do Czytelników naszego
pisma o pomoc w opisaniu publikowanej fotografii.
Z góry dzi´kujemy za ka˝dà wskazówk´.           Red.
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