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Fizjoterapeuta edukatorem zdrowotnym 
chorych po zawale mięśnia sercowego
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The physiotherapist as a health educator of heart attack patients

Streszczenie:

Grupa chorób cywilizacyjnych, jaką stanowią choroby układu krążenia, niesie zagrożenie dla życia pacjentów, przyczy-
nia się do zmian w codziennym funkcjonowaniu i zdecydowanie pogarsza jakość życia chorych, powodując tym samym 
znaczny problem społeczny. 
Jednym z zadań tzw. promocji zdrowia jest propagowanie zdrowego stylu życia, co zresztą ściśle wiąże się z profilaktyką, 
obejmującą działania ukierunkowane na utrzymanie zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne ich wykrywanie i lecze-
nie. W działaniach tych znaczący udział mają fizjoterapeuci, których praca związana jest z niesieniem pomocy chorym             
w podejmowaniu działań profilaktycznych – tak z grup ryzyka, jak i po incydentach kardiologicznych. Stają się oni zatem 
edukatorami zdrowotnymi tych osób. W swej pracy muszą umieć rozpoznawać różnorodne ograniczenia i przeciw-
wskazania, dobierać optymalną aktywność do potrzeb i możliwości chorego (obarczonego często dodatkowymi schorze-
niami) oraz prowadzić skuteczny proces edukacyjny. Rolą fizjoterapeuty jest też nakłonienie pacjenta do zmiany stylu 
życia, zazwyczaj odbiegającego od modelu uznanego za „prozdrowotny”.

Abstract:

Diseases of civilization, such as cardiovascular diseases, threaten the life of patients, contribute to changes in the day-to-
day functioning of individuals and diminish their quality of life, therefore causing significant social problems. 
One of the tasks in the promotion of health is to propagate healthy lifestyles, which is directly connected with prevention, 
encompassing actions aimed as staying healthy, preventing disease, early disease detection and treatment. 
Physiotherapists, whose work is related to assisting the ill in taking preventive actions, both of high-risk groups as well as 
those who have had cardiovascular incidents, play a significant role in the aforementioned actions. They become, 
therefore, the health educators of these people. In their work they need to be able to recognise various limitations and 
contraindications, select activities which are optimal to the needs and capabilities of the ill (who often suffer from other 
conditions), as well as conduct an effective educational program. The role of a physiotherapist is also to persuade                 
a patient to change their lifestyle, which usually requires deviating from the typical 'pro-healthy' model.
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Wprowadzenie dławicę piersiową, zawał serca i nagłą śmierć sercową. 
Zapadalność oraz śmiertelność wskutek zawału serca,             
w polskiej populacji mężczyzn wynosi 311 na 100 tys. i jest Choroby układu krążenia należą do grupy chorób cywili-
największa około 55 r.ż.[2]. zacyjnych, stanowią zagrożenie dla życia pacjentów, 

przyczyniają się do zmian w codziennym funkcjonowaniu Standardy kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej 
i zdecydowanie pogarszają ich jakość życia, a to powoduje Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za kluczowe 
znaczny problem społeczny. Choroba wieńcowa serca jest elementy postępowania uznają: ocenę stanu klinicznego 
najgroźniejszą epidemią ludzkości i jednym z najwię- chorego i ustalenie optymalnego leczenia farmakologicz-
kszych współczesnych problemów zdrowotnych na nego, rehabilitację fizyczną i psychospołeczną, edukację 
świecie. Występowanie tej choroby w Polsce ma tendencję pacjentów i ich rodziny oraz ocenę i zwalczanie czynników 
wzrostową, związaną z wiekiem i niezależną od płci [1]. ryzyka choroby wieńcowej, monitorowanie postępów 
Do zespołów klinicznych choroby wieńcowej zalicza się rehabilitacji [3]. 
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Prowadzenie tzw. polityki prozdrowotnej należy nie tylko dysfunkcja spowodowana jest hipokinezją i zmniejszoną 
do pracowników służby zdrowia, choć wiąże się nierozer- wydolnością fizyczną, drugim zaś praca prewencyjna, na 
walnie z promocją zdrowia oraz działaniami profilaktycz- którą składa się eliminacja czynników ryzyka, ograni-
nymi. Pojęcia te, choć są ze sobą ściśle związane, nie czenie progresji choroby, poprawa jakości życia i jego 
stanowią synonimów. Promocja zdrowia (ang. health wydłużenie.
promotion) oznacza m.in. propagowanie zdrowego stylu 

Udział fizjoterapeuty w edukacji zdrowotnej osób           życia, a jej definicja zakłada połączenie edukacji zdro-
po zawale mięśnia sercowegowotnej i prozdrowotnej polityki publicznej, czego wymier-

nym efektem ma być kontrola stanu zdrowia i jego 
Edukacja zdrowotna na tym etapie prewencji polega na poprawa wśród społeczeństwa, m.in. poprzez zmiany 
dostarczaniu informacji i wskazywaniu na korzyści, jakie zachowań i stylu życia [4]. 
osoba chora uzyska zmieniając swój tryb życia poprzez 

Profilaktyka (prewencja) natomiast obejmuje działania eliminację szkodliwych i negatywnych dla zdrowia zacho-
mające na celu utrzymanie zdrowia, zapobieganie choro- wań. Cechą znamienną edukacji zdrowotnej osób po za-
bom, wczesne ich wykrywanie i leczenie. Jest to szereg wale mięśnia sercowego jest obszerny jej zakres związany 
inicjatyw zapobiegawczych – najczęściej medycznych – z istnieniem zazwyczaj kilku czynników ryzyka jednocze-
przeciwko chorobom. Istotnym elementem profilaktyki śnie (tab. 1). Oprócz najczęściej obserwowanej zmniej-
zdrowotnej jest zapobieganie niekorzystnym wzorcom szonej aktywności ruchowej występują: nadciśnienie tęt-
zachowań społecznych, które predysponują do powstania nicze, otyłość, cukrzyca i/lub palenie tytoniu. Skojarzenie 
czynników ryzyka. W zakresie prewencji możemy mieć do dwóch, trzech lub czterech czynników predysponujących 
czynienia z prewencją pierwotną ukierunkowaną na do wystąpienia zawału wymusza edukację ze szczególnym 
zwalczanie czynników ryzyka oraz wczesne wykrywanie uwzględnieniem tych elementów. 
zagrożenia, prewencję wtórną, polegającą na jak naj-
wcześniejszym podjęciu leczenia stwierdzonej już cho-

Tab. 1. Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowychroby oraz prewencję późną (zwaną też trzeciorzędową) 
nacelowaną na leczenie pojawiających się powikłań [2]. 
Każdy z wyżej wymienionych etapów ma swoją specyfikę 
i cele oraz stawia zarówno przed chorym, jak i fizjo-
terapeutą inne specyficzne zadania. 

Pomoc w podejmowaniu działań profilaktycznych, wska-
zanie osobom będących w grupie ryzyka lub po incy-
dentach kardiologicznych na zdrowy tryb życia i zmiana 
błędnych nawyków należą m.in. do zadań fizjoterapeutów. 
Wiodącym celem ochrony zdrowia jest niedopuszczenie 
do powstania choroby, a gdy się już pojawi – zwolnienie jej 
postępu. Istnieje tu jednak pewna trudność – osoby zdrowe 
nie trafiają bowiem do szpitala i nie szukają też kontaktu         
z fizjoterapeutą, stąd jego udział w działaniach na tym 
etapie prewencji należy do rzadkości. Najczęściej po raz 
pierwszy dochodzi do spotkania dopiero w ramach pre-
wencji wtórnej, czyli już po zdiagnozowaniu choroby nie-
dokrwiennej lub po przebytym zawale. Należy przy tym 
mieć świadomość, że czas poświęcony na edukację cho-
rych w szpitalu jest ograniczony w związku z ich szybkim 
wypisem do domu [5].

Aleksander Sieroń prezentując nowy podział i zadania 
Źródło: Opracowano na podstawie: [7].fizjoterapii, wprowadził termin „fizjoterapia prewencyjna 

wtórna”, który idealnie wpisuje się w pracę fizjoterapeuty 
z chorymi po zawale mięśnia sercowego, również jako 

Fizjoterapeuta znając dokumentację medyczną i pracując  edukatora zdrowia [6].   
z chorym przez dłuższy czas, ma szanse na nawiązanie 

Przed fizjoterapeutą w pracy z chorymi po zawale mięśnia 
bezpośrednich relacji, lepsze wzajemne poznanie się,              

sercowego stawiane są dwa podstawowe zadania. Pier-
a tym samym dostosowanie tematyki i stopnia trudności 

wszym z nich jest praca usprawniająca funkcjonalnie                 
przekazywanych informacji do możliwości pacjenta. 

i poprawiająca jakość życia chorego, gdy występująca 

 

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Główne Inne również istotne

· Palenie tytoniu.
· Podwyższone ciśnienie tętnicze 

>120/80 mmHg.
· Ciśnienie>180/110 mmHg przy 

braku innych czynników ryzyka.
· Cukrzyca – stężenie glukozy

na czczo – 7,0 mmol/1 (126mg/dl)
po posiłku – 11,1 mmol/l 
(200mg/dl).

· Zaburzenia lipidowe
a)  duże stężenie cholesterolu 

LDL: 
ogół populacji  
> 3,0 mmol/1
cukrzyca i choroby ukł krążenia 
> 2,5mmol/1
samodzielne ryzyko 
> 6,0 mmol/1

b) małe stężenie cholesterolu 
HDL:
u mężczyzn  < 1,0 mmol/1
u kobiet    < 1,2 mmol/1.

· Otyłość
a) BMI  > 30kg/m2
b) brzuszna (obwód brzucha 

> 88 cm u kobiet i > 102 cm 
u mężczyzn).

· Wiek (mężczyźni > 45 lat, kobiety 
>  55 lat).

· Mała aktywność lub brak 
aktywności fizycznej – mniej niż 
30 minut umiarkowanego wysiłku 
fizycznego dziennie. 

· Obciążenia rodzinne, 
przedwczesna choroba wieńcowa 
u krewnych I stopnia.

· Duże stężenie cholesterolu 
całkowitego:
ogół populacji  >5,0 mmol/1
cukrzyca i choroby ukł krążenia 
> 4,5mmol/1
samodzielne ryzyko > 8,0 mmol/1.

· Dieta miażdżycorodna - duże 
spożycie mięsa, tłuszczów 
nasyconych, soli, słodyczy, 
produktów przetworzonych 
i gotowych.

· Płeć męska.

45JEcolHealth, vol. 17, nr 1, styczeń-marzec 2013 



Proces edukacyjny nie powinien jednak zawierać ele- Tab. 2. Możliwość modyfikacji czynników ryzyka 
mentów zastraszenia i przez to wywoływać dodatkowego choroby niedokrwiennej i zawału mięśnia sercowego
stresu, gdyż chory i tak już znajduje się w trudnej sytuacji 
zdrowotnej. Warto przy tym zauważyć, iż edukacja prowa-
dzona z wykorzystaniem broszur i poprzez jednorazowe 
spotkania charakteryzuje się raczej niską skutecznością 
[8], a w trakcie krótkiego leczenia szpitalnego proces 
edukacyjny jest niejednokrotnie ograniczony ze względów 
technicznych i ekonomicznych [9]. Dopiero działania             
w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej i sanatoryjnej mogą 
być skutecznie wykorzystywane do celów edukacyjnych. 
Ale i tu muszą być spełnione pewne warunki. Powodzenie 
edukacji zdrowotnej uzależnione jest bowiem od szeregu 
czynników, tj: gotowość fizyczna i psychiczna do uczenia 
się, zaangażowanie chorego w proces uczenia się, utrwa-
lenie informacji i poznanych zachowań, motywacja do 
nauki i zmian zachowań prozdrowotnych, pozytywne 
emocje w stosunku do edukatora oraz satysfakcja z uzys-
kanej wiedzy, umiejętności, zachowań [10]. 

Każdy chory po zawale mięśnia sercowego powinien 
Liczba plusów stanowi o możliwości i ważności dokony-uzmysłowić sobie, że w powrocie do zdrowia największy 
wanej modyfikacji.udział będzie miał on sam, a troska o samego siebie staje 

się nieodzowna i obejmuje następujące obszary: zaanga- Źródło: Opracowano na podstawie: [14].
żowanie się w poprawę aktualnego położenia życiowego, 
wyrobienie/wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za 

Działania edukacyjne należą nie tylko do zadań fizjote-własne życie oraz rozpatrywanie własnego życia w per-
rapeuty, ale szerszego zespołu, w skład którego zazwyczaj spektywie własnego rozwoju [11]. 
wchodzą: lekarz prowadzący, dietetyk, psycholog. Zada-

Nie bez znaczenia wydają się być uwarunkowania społecz- nia zależnie są od zakresu kompetencji poszczególnych 
ne, choć doniesienia na ten temat bywają sprzeczne. Jedni jego członków. Poniżej zostaną przedstawione najwa-
autorzy twierdzą, że chorzy z wyższym poziomem wy- żniejsze aspekty działań prewencyjnych, ze szczególnym 
kształcenia są bardziej zainteresowani informacjami na uwzględnieniem w nich udziału fizjoterapeuty.
temat swojego stanu zdrowia i wykazują większą goto-
wość do wprowadzenia zmian swoich zachowań w kierun- Edukacja zdrowotna chorego po zawale a ograniczona 
ku zachowań prozdrowotnych [12], inni (w tym polscy aktywność fizyczna
autorzy) pokazują, że wręcz przeciwnie – czynniki takie 
jak wiek, status ekonomiczny i płeć nie różnicują osób po Efektów podjętych działań edukacyjno-prewencyjnych 
zawale mięśnia sercowego dbających o siebie [13]. należy upatrywać w podniesieniu aktywności ruchowej             

z eliminacją czynnika ryzyka miażdżycy i otyłości oraz Walka z czynnikami ryzyka, będąca częścią całego lecze-
pozytywnych zmian metabolicznych, unormowaniu ciś-nia choroby wieńcowej jest bardzo trudna. W edukacji 
nienia tętniczego, obniżeniu poziomu zagrożenia depresją. zdrowotnej istotne znaczenie ma prowadzenie profesjonal-
Ponadto oczekuje się zmniejszenia ryzyka wystąpienia nych rozmów i własny przykład edukatorów. Ponieważ 
powikłań i ostrych oznak choroby, zmniejszenia zachoro-większość omawianych czynników ryzyka ma charakter 
walności i zaprzestania korzystania z używek. Tradycyjny odwracalny, fakt ten stanowi dobrą płaszczyznę dla 
podział prowadzonej rehabilitacji kardiologicznej obej-edukacji zdrowotnej prowadzonej u chorych po przebytym 
muje cztery etapy: szpitalny, poszpitalny, ambulatoryjny zawale mięśnia sercowego. 
późny i podtrzymujący [15]. Obecnie przeważa tendencja 

W ramach prewencji wtórnej zawału mięśnia sercowego 
do skracania czasu przebywania w szpitalu i kwalifikacji 

istnieje możliwość modyfikowania czynników ryzyka po-
do rehabilitacji poszpitalnej. Tendencja ta dotyczy pacjen-

przez stosowanie środków farmakologicznych i niefarma-
tów o zróżnicowanym stanie klinicznym, również osób               

kologicznych (tab. 2). Do kompetencji fizjoterapeuty,            
z powikłaniami i znacznym ryzyku progresji choroby. 

w ramach edukacji zdrowotnej, należy edukacja chorego  
W pierwszym etapie celem pracy fizjoterapeuty z chorym w zakresie zwalczania czynników ryzyka w sposób niefar-
po zawale mięśnia sercowego jest poprawa wentylacji oraz makologiczny, głównie poprzez zmianę zachowań i co-
profilaktyka przeciwzakrzepowa. Uruchamianie następuje dziennych przyzwyczajeń chorego. 

46

Czynnik ryzyka
Modyfikacja

farmakologiczna niefarmakologiczna

Ograniczona aktywność fizyczna - ++

Otyłość + ++

Cukrzyca +++ +

Podwyższone stężenie LDL 
cholesterolu

+++ ++

Niskie stężenie HDL cholesterolu ++ ++

Wysokie stężenie trój glicerydów +++ ++

Stężenie czynników trombogennych +++ +

Dieta wysokotłuszczowa - ++

Nadciśnienie tętnicze +++ +

Przerost lewej komory ++ -

Palenie tytoniu + +++
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stopniowo z uwzględnieniem aktualnego stanu pacjenta,    T a b .  3 .  S p o s oby self-monitoringu wysiłku fizycznego  
a wprowadzana aktywność ruchowa zakłada kontrolo-
wany powrót do podejmowania czynności życia codzien-
nego. Kolejne postępy i doskonalenie ruchowe wynikają          
z osiągniętych już możliwości funkcjonalnych. Istotnym 
elementem tego okresu terapii jest edukacja chorego jak 
zachować się w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia, wystą-
pienia powikłań, względnie kolejnego incydentu kardio-
logicznego.   

Następne etapy usprawniania związane są z narastającym 
obciążeniem fizycznym adekwatnym do aktualnego stanu 
zdrowia i potrzeb chorego. Zalecana jest duża indywiduali-
zacja i ostrożność w tym okresie, gdyż istnieje ryzyko 

Źródło: Opracowano na podstawie: [16,17].
wystąpienia powikłań. Prowadzona edukacja zdrowotna 
chorego w zakresie aktywności ruchowej powinna 
wskazać na celowość regularnego wykonywania ćwiczeń  Tab. 4. Zalecane i niewskazane formy aktywności fizycz-
i zmiany stylu życia. Należy wziąć pod uwagę choroby nej 
współistniejące (schorzenia i zaburzenia neurologiczne 
oraz ortopedyczne, choroby płuc, cukrzycę), problemy 
społeczne i psychologiczne, które nie muszą bezpośrednio 
wywoływać powikłań kardiologicznych, ale mogą pogar-
szać ogólny stan chorego.  

Pacjent kończąc etap rehabilitacji ambulatoryjnej, prze-
staje ściśle współpracować z fizjoterapeutą. Od tego 
momentu osiąganie lepszych parametrów wydolności 
fizycznej i sprawności czynnościowej powinno stać się 
indywidualną troską chorego. Nie ma uniwersalnych                
i jednakowych form aktywności fizycznej dla wszystkich 
chorych. Wymagana jest indywidualizacja programu i do-

Źródło: Opracowano na podstawie: [20].boru rodzaju aktywności. Kryterium różnicującym może 
być na przykład tryb życia, jaki prowadził chory do mo-
mentu wystąpienia incydentu kardiologicznego. Wśród 

Przy kwalifikacji do samodzielnych zajęć fizycznych po-
wspólnych zaleceń pojawią się wskazówki dotyczące 

mocne są różnorodne testy i próby. Monitorowanie EKG, 
sposobu wykonywania zadań ruchowych, w tym także             

umożliwia określenie częstotliwości i miarowości rytmu 
w ramach czynności dnia codziennego. Chory powinien 

serca, powstania pobudzenia, przewodzenia przedsionko-
umieć odpowiednio zaplanować aktywność – w czasie by 

wo-komorowego, pobudzenia komór, stwierdzenie pobu-
się nie śpieszyć, niepotrzebnie wprowadzając stres oraz 

dzeń przedwczesnych lub cech niedokrwiennych. Testem 
odnośnie rodzaju i sposobu wykonania – tak, by unikać 

pozwalającym na określenie aktualnej sprawności układu 
pchania, ciągnięcia i noszenia ciężarów (w celu wyeli-

krążenia jest test marszu 6-minutowego, gdzie przejście 
minowania wysiłków z komponentą pracy statycznej, 

dystansu 600 metrów daje wynik bardzo dobry, a nie-
zwłaszcza wykonywanych na bezdechu). Chory powinien 

możność pokonania 300 m stanowi o niekorzystnym 
też właściwie rozumieć istotę wypoczynku – tak w trakcie 

rokowaniu. Innym testem określającym wydolność układu 
„normalnego” dnia, podczas aktywności zawodowej (o ile 

krążenia jest marsz wahadłowy. Reakcje organizmu na 
dotyczy), jak i podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych 

obciążenia wysiłkiem fizycznym określają próby wysił-
oraz jako wypoczynku nocnego. 

kowe na bieżni ruchomej, względnie z wykorzystaniem 
cykloergometru dla kończyn górnych lub dolnych. Prostą Przystąpienie do szeroko rozumianej aktywności ruchowej 
oceną reakcji na wysiłek fizyczny jest też skala Borga możliwe jest w momencie ustabilizowania się procesu 
wskazująca na zmęczenie badanego [18]. Badania wy-chorobowego i osiągnięcia prawidłowych reakcji organiz-
miany gazowej w czasie prób wysiłkowych umożliwiają             mu na dozowane obciążenie treningowe. Dobierając opty-
z kolei precyzyjną ocenę wydolności fizycznej oraz po-malną dla pacjenta formę aktywności fizycznej należy 
zwalają na różnicowanie przyczyn jej niskiego poziomu. uwzględnić upodobania oraz dotychczasowe przyzwycza-
Diagnostykę uzupełniają badania laboratoryjne [19].   jenia, ale przede wszystkim należy nauczyć go sposobów 

monitorowania własnego wysiłku (tab. 3 i 4) .  

Parametr Sposób pomiaru /lokalizacja Wartości

Tętno

Palpacyjnie - na tętnicy pro-
mieniowej lub szyjnej;
pulsometrem – na nadgarstku 
lub klatce piersiowej.

PODCZAS WYSIŁKU
ROŚNIE.
„tętno maksymalne” według 
wieku: 220 - wiek lub 208 - 7 x 
wiek – dopuszczalna wartość 
70%.

Ciśnienie
krwi

MIERZONE przed podjęciem 
aktywności ruchowej, w trak-
cie i po zakończeniu, najlepiej 
przy użyciu ciśnieniomierza 
rtęciowego. 

PODCZAS WYSIŁKU
MALEJE.
optymalne i prawidłowe: 
120-130/80-85 mmHg; 
140/90 mmHg sugeruje chorobę 
nadciśnieniową.

Formy aktywności

Zalecane Niewskazane

Marsz w zróżnicowanym tempie 
i różnych dystansach 

Dźwiganie ciężarów (wyciskanie), 
podciąganie się

Jazda na rowerze
Pchanie auta, wymiana kół 
samochodowych 

Zajęcia rekreacyjne (gra w kometkę, 
siatkówkę, tenis stołowy), wędkowanie 

Wieszanie firan, inne czynności 
wymagające unoszenia rąk

Pływanie w wodzie o temp. 270C-
300C

Odgarnianie śniegu

Prace ogrodowe (pielenie, koszenie 
lekką kosiarką, grabienie liści)

Kopanie ziemi, inne ciężkie prace 
ogrodowe i porządkowe
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Chory powinien umieć rozpoznawać objawy, stanowiące i orbitrekach), w ramach którego chorzy ćwiczą na 
podstawę do przerwania aktywności ruchowej, zażycia poszczególnych stacjach indywidualnie, niezależnie od 
leków (wg wcześniejszych zaleceń), wezwania  pomocy    s ie b  ie   [ 24].
i ponownej kontroli lekarskiej. Powinien też stosować się Jako uzupełnienie i urozmaicenie stosowanych ćwiczeń                
do wskazań i przeprowadzonej edukacji. Obciążenie orga- w niektórych przypadkach zaleca się saunę. Działa ona 
nizmu w trakcie samodzielnych zajęć ruchowych nie może hartująco na organizm, zwiększa ciśnienie parcjalne tlenu             
być większe od osiągniętych parametrów wydolnościo- i obniża dwutlenku węgla, powoduje zmianę ciśnienia 
wych w trakcie treningów wykonywanych pod kontrolą. krwi i tętna spowodowaną rozszerzeniem naczyń, oraz 
Zajęcia nie powinny odbywać się bezpośrednio po posiłku, zmiany hematologiczne. Korzystanie z sauny przez osoby 
powinno im towarzyszyć dobre samopoczucie fizyczne          z chorobami układu krążenia dopuszczane jest zazwyczaj 
i psychiczne oraz brak dolegliwości. Mogą się one odby- po upływie minimum 6-8 tygodni od zawału mięśnia 
wać w obiektach zamkniętych lub na terenie otwartym           sercowego, raz w tygodniu i powinno być poprzedzone 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych, jednak nie indywidualną oceną ryzyka oraz sposobu aplikacji i ochła-
w miejscach odosobnionych. Błędem natomiast jest unika- dzania organizmu [25].
nie  wszelkiego wysiłku – nie powinno się stronić od lek-

Edukacja zdrowotna chorego po zawale a otyłośćkich prac domowych i przydomowych zajęć rekreacyj-
nych. 

Jednym z zadań fizjoterapeuty (w ramach wszystkich eta-
Najprostszymi formami rehabilitacji własnej chorego są pów prewencji otyłości) jest wyjaśnienie znaczenia prawi-
spacer i marsz, jako wysiłki ciągłe o średniej intensyw- dłowego poziomu masy ciała oraz zagrożeń dla zdrowia 
ności. Dodatkowym atutem jest naturalne środowisko, jakie niesie za sobą nadmiar kilogramów. Obecnie po-
otwarta przestrzeń i czyste powietrze. Dystans, tempo                wszechnie stosowany jest wskaźnik BMI, łatwy do obli-

2i zróżnicowanie terenu stanowią podstawowe parametry czenia, wskazujący jako normę 19-25 kg/m . Uzyskane 
modyfikujące zajęcia. Konieczna jest stała kontrola tętna, wyniki o wyższych wartościach powinny być podstawą do 
oraz odpowiednie zachowanie w sytuacji przekroczenia rozpoczęcia działań naprawczych, przy czym dla choroby 
wartości granicznych lub zmęczenia. Prowadzone badania wieńcowej szczególnie niebezpieczny jest typ otyłości 
amerykańskie wskazują, że marsz tempem 3 mil (ok. 5 km) brzusznej (u mężczyzn obwód talii powyżej 102 cm,                
na godzinę wykonywany w ciągu 3 godzin tygodniowo u kobiet 88 cm).  
zmniejsza o 30% zagrożenie wystąpienia choroby niedo-

Zarówno przyrost masy ciała, jak i jej redukcja odbywają 
krwiennej serca [21]. Możliwą innowacją treningu mar-

się stopniowo. Leczenie otyłości jest procesem bardzo 
szowego jest bardzo popularny obecnie Nordic Walking 

złożonym. Podstawowym elementem poza farmakolo-
[22].

gicznym postępowaniem jest modyfikacja żywienia i sto-
W zajęciach realizowanych w formie grupowej bardzo sowanie diet ograniczających kaloryczność potraw (do 
często stosuje się ćwiczenia aerobowe poprawiające 800-1500 kalorii na dobę) w połączeniu ze zwiększonym 
wydolność krążeniowo-oddechową, zarówno w ramach wydatkowaniem energii poprzez odpowiednio dobraną 
prewencji pierwotnej, jak i wtórnej. Coraz częściej do aktywność fizyczną. Towarzyszyć temu musi regularna 
rehabilitacji kardiologicznej wprowadza się step aerobik, kontrola aktualnej masy ciała wraz z prowadzeniem zapi-
czyli ćwiczenia z wykorzystaniem stopnia o regulowanej sów. Aktywność ruchowa osób otyłych po zawale mięśnia 
wysokości, na który chory wchodzi i schodzi w określo- sercowego, szczególnie w pierwszych okresach po zais-
nym tempie. Ćwiczenia tego typu przygotowują chorych tniałym incydencie ma mniejsze znaczenie, gdyż wystę-
m.in. do takich codziennych czynności jak chodzenie po puje zawsze w różnym stopniu niewydolność wieńcowa. 
schodach. Inną odmianą ćwiczeń aerobowych jest aerobik Po stopniowym zwiększeniu możliwości i wydolności 
wykonywany w środowisku wodnym, który nie wymaga pracy serca, ruch może stać się istotnym czynnikiem 
od uczestników umiejętności pływania. Specyfika środo- pomocnym w redukcji i utrzymaniu należnej masy ciała.    
wiska wodnego, głównie poprzez wykorzystanie właści- Gdy to już możliwe i bezpieczne, zalecane są przede 
wości fizycznych cieczy, pozwala na uzyskanie szeregu wszystkim ćwiczenia aerobowe, początkowo mogą to być 
efektów terapeutycznych. Zalicza się do nich uzyskanie: wysiłki dynamiczne, tj. jazda na cykloergometrze, 
odciążenia (szczególnie ważne u chorych z nadwagą            intensywny marsz, bieg. W trakcie obciążeń wytrzymało-
i otyłością), rozluźnienia, poprawy pracy układu sercowo- ściowych (w formie interwałowej lub ciągłej) maksymalne 
naczyniowego, mechaniki oddychania, a także daje możli- obciążenie nie powinno przekroczyć 60% i musi być do-
wość wprowadzenia oporu. Również w wodzie istnieje stosowane do aktualnego poziomu wydolności fizycznej 
możliwość monitorowania ćwiczeń [23]. chorego. Proponować można wszelkie formy rekreacji 
Inną zbiorową formą ćwiczeń może być trening obwo- ruchowej, angażujące wszystkie grupy mięśniowe, zwra-
dowy (z wykorzystaniem taśm i ciężarków oraz trening cając szczególną uwagę na to, by zajęcia odbywały się 
wytrzymałościowy na bieżniach, steperach, wiosłach                regularnie, kilka razy w tygodniu.
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Edukacja zdrowotna chorego po zawale a zaburzenia mieli świadomość, że nadciśnienie tętnicze może być 
lipidowe skutecznie leczone – poprzez połączenie farmakoterapii            

i modyfikacji stylu życia. Ponadto chorzy muszą być pod 
W trakcie zajęć edukacyjnych lub indywidualnych roz- stałą kontrolą lekarską – dotrzymując terminów wizyt 
mów niezbędne jest przekazanie informacji o metodach kontrolnych [28].   
leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej i uzyskanie Spośród zalecanych form aktywności fizycznej zaleca-
prawidłowych stężeń cholesterolu w surowicy krwi.               nych chorym po zawale mięśnia sercowego obciążonych 
O skuteczności prowadzonego postępowania profilak- chorobą nadciśnieniową wymienić należy ćwiczenia wy-
tyczno-leczniczego decydują cztery składowe: zdrowe trzymałościowe (marsz, bieg, jazdę na rowerze) i ćwicze-
odżywianie i unikanie błędów dietetycznych, redukcja nia aerobowe o intensywności zawartej w przedziale 40%-
masy ciała (u osób z podwyższonym BMI), aktywność 60% maksymalnych obciążeń fizycznych. Unikać nato-
fizyczna oraz przyjmowanie zgodnie ze zaleceniami leków miast należy obciążających ćwiczeń oporowych oraz 
obniżających ich stężenie. Regularne ćwiczenia ruchowe ćwiczeń izometrycznych. 
zwiększają stężenie „dobrego” cholesterolu HDL                     

Edukacja zdrowotna chorego po zawale a cukrzycaa zmniejszają „złego” LDL, wspomagają leczenie farma-
kologiczne i dietetyczne.

Występowanie cukrzycy, zwłaszcza typu 2, będącą rów-
Do zadań fizjoterapeuty należy przede wszystkim edu- nież chorobą cywilizacyjną, często współistnieje z zawa-
kacja w zakresie zalecanych form aktywności fizycznej, łem mięśnia sercowego, komplikując terapię. Leczenie 
skutecznego, a zarazem dopuszczalnego poziomu wysiłku cukrzycy składa się z szeregu elementów: leczenia farma-
fizycznego – tak pod względem doboru, sposobu prowa- kologicznego (leki doustne i/lub insulina podawana do-
dzenia, jak i monitorowania. Spośród zalecanych form mięśniowo), diety, samokontroli, aktywności fizycznej 
wymienić należy w pierwszej kolejności zajęcia o charak- oraz edukacji, którą należy uznać za podstawę terapii.                
terze wytrzymałościowym redukujące profil lipidowy – W leczeniu cukrzycy akceptację zyskał model terapii 
przy braku przeciwwskazań można wykorzystać wspo- „własnej” oparty na aktywnym udziale chorego i uznający 
mniane wcześniej formy (marsz i bieg) oraz dodatkowo jego kluczową rolę w tym procesie. 
taniec. 

Zadaniem edukacji zdrowotnej u chorych na cukrzycę jest 
poprawa lub utrzymanie kontroli metabolicznej w celu Edukacja zdrowotna chorego po zawale a nadciśnienie 
zapobiegania powikłaniom choroby, utrzymaniu samo-tętnicze
dzielności, a tym samym poprawę jakości życia [8].

Edukacja zdrowotna dotycząca nadciśnienia tętniczego Fizjoterapeuta, omawiając z chorym zagadnienia doty-
bezpośrednio po świeżym zawale mięśnia sercowego             czące zalecanej aktywności fizycznej, powinien wskazać 
w pełnej wersji nie zawsze jest możliwa. Najczęściej praca na ograniczenia będące następstwem zawału mięśnia ser-
z chorym odbywa się w ramach 2-3 dwugodzinnych cowego. Powinien on także poruszyć zagadnienia doty-
spotkań indywidualnych lub grupowych, w trakcie których czącej hipoglikemii występującej w trakcie lub po wysiłku 
pacjent poznaje istotne informacje i uczy się samodziel- fizycznym. Pacjent musi być świadomy, że podejmowana 
nego pomiaru nadciśnienia tętniczego [26]. aktywność fizyczna idzie w parze ze zmniejszeniem się 
Edukacja zdrowotna powinna być prowadzona zarówno             poziomu cukru we krwi i powinien on znać zasady postę-
u pacjentów obciążonych tą chorobą, jak i u osób z grupy powania przed, w trakcie i po wysiłku. Wysiłek fizyczny 
ryzyka. Obejmuje ona zagadnienia dotyczące znaczenia nie może zaburzać bilansu węglowodanowego, intensyw-
regularnego przyjmowania leków i systematycznej kon- ność winna być dobierana indywidualnie, tak by obcią-
troli poziomu ciśnienia, sposobu pomiaru ciśnienia tętni- żenie ćwiczeniami było zbliżone każdego dnia i wystę-
czego, a także obowiązujące normy oraz możliwość jego powało o stałej porze. U chorych z neuropatią układu 
doraźnego obniżenia. Sporo uwagi poświęca się też roli wegetatywnego zaleca się ćwiczenia o malej lub średniej 
aktywności fizycznej, trybu życia i diety w redukcji intensywności. Z kolei chorym z retinopatią nie proponuje 
podwyższonego ciśnienia. Głównymi celami edukacji się ćwiczeń oporowych, podwyższających ciśnienie tęt-
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym są: uzyskanie lep- nicze. Dużą ostrożność w doborze zajęć należy zachować  
szej kontroli ciśnienia tętniczego, możliwość stosowania u osób ze stopą cukrzycową, chroniąc skórę przed uszko-
mniejszej liczby leków lub mniejszych ich dawek, zmniej- dzeniem.   
szenie wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych, Cukrzyca bardzo często stanowi jedną z szeregu chorób, 
zmniejszenie umieralności z przyczyn sercowo-naczy- współistniejąc z hipercholesterolemią, otyłością oraz nad-
niowych (zwłaszcza chorych z dużym ryzykiem), osią- ciśnieniem tętniczym. Dlatego edukacja zdrowotna po-
gnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych [27]. winna mieć charakter kompleksowy łączący zagadnienia 
Poradnictwo i edukacja powinny być tak prowadzone, by dotyczące wysiłku fizycznego i jego uwarunkowań                
chorzy zrozumieli istotę swoich problemów zdrowotnych, w kontekście wszystkich jednostek chorobowych.
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Edukacja zdrowotna chorego po zawale a palenie tyto- palenia tytoniu pojawiły się wymienione wyżej objawy, 
niu jest m.in. nauka kontroli BMI oraz prowadzenie aktyw-

ności fizycznej ukierunkowanej na poprawę wydolności 
Kolejnym problemem społecznym jest palenie tytoniu. krążeniowo-oddechowej.
Uzależnienie osób od tego nałogu jest w wielu przypad-
kach silniejsze niż zdrowy rozsądek. Palenie papierosów Podsumowanie
wywiera negatywny wpływ na układ krążenia i układ 

Rehabilitacja i edukacja zdrowotna chorych po zawale oddechowy, a przerwanie nałogu to trudny problem nawet 
mięśnia sercowego w warunkach szpitalnych bądź sanato-u osób po przebytym zawale mięśnia sercowego, choć             
ryjnych związana jest z ryzykiem, że nabyte umiejętności w większości przypadków incydent kardiologiczny 
nie zostaną przeniesione i wykorzystane w środowisku ułatwia podjęcie decyzji o zaprzestaniu palenia tytoniu. 
domowym. Proces powrotu do zdrowia w sztucznych Przerwanie nałogu zmniejsza śmiertelność spowodowaną 
warunkach szpitalnych izoluje pacjenta od codziennej paleniem papierosów o 36% w porównaniu do osób, które 
aktywności, co stwarza dodatkowe problemy psycho-dalej palą [29]. Przeżywalność 8 lat po zawale u palących 
logiczne i społeczne, które pojawiają się po powrocie do wynosi zaledwie 23,7%, u osób które zaprzestały palenia 
domu. Stąd konieczność przygotowania chorego, a często tytoniu wzrasta do 51,1% [30]. Dlatego tak ważne jest 
również i jego najbliższego otoczenia poprzez edukację podjęcie wyzwania, mimo szeregu negatywnych objawów 
zdrowotną do pokonywania sytuacji trudnych oraz jakie mogą się pojawić, utrudniając wytrwanie w absty-
wprowadzania zmian w trybie życia. nencji papierosowej. Są to: podenerwowanie, utrata kon-

centracji, kaszel, ból głowy, wzmożony apetyt wraz                 Rehabilitacja chorych po zawale mięśnia sercowego po 
z ryzykiem przyrostu masy ciała.  zakończeniu okresu szpitalnego, powinna być stale konty-

nuowana, praktycznie do końca życia. Daje to możliwości Rolą fizjoterapeuty w usprawnianiu osób po zawale mię-
uzyskania dalszej poprawy stanu funkcjonalnego lub śnia sercowego, u których w następstwie zaprzestania 
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ETAP
USPRAWNIANIA

GŁÓWNE CELE REHABILITACJI
ZADANIA

FIZJOTERAPEUTY
GŁÓWNE PROBLEMY lub 

ZAGADNIENIA EDUKACYJNE

USPRAWNIANIE 
WEWNĄTRZ-
SZPITALNE

Opieka medyczna.
Stopniowe zwiększenie aktywności 
fizycznej.
Rozwiązanie problemów psychologicznych.
Rozpoczęcie edukacji i kształtowanie 
prozdrowotnego stylu życia.

Kontrola i usprawnienie wentylacji. 
Profilaktyka przeciwzakrzepowa.
Utrzymanie zakresu sprawności fizycznej 
oraz przygotowanie do wykonywania 
codziennych czynności i ról społecznych.
Sprawdzenie reakcji pacjenta na wysiłek 
fizyczny.
Zmniejszenie stresu związanego z chorobą.

Nauka pomiaru tętna.
Nauka pomiaru ciśnienia.
Nauka zachowań w przypadku pogorszenia 
stanu zdrowia.
Wskazanie na towarzyszące czynniki ryzyka 
choroby wieńcowej.
Rozpoczęcie działań ograniczających 
czynniki ryzyka.
Przygotowanie chorego do kontynuowania 
programu rehabilitacji.

USPRAWNIANIE 
POSZPITALNE 

WCZESNE

Opieka medyczna.
Przygotowanie planu dalszej rehabilitacji           
w oparciu o dotychczasowe leczenie. 
Usprawnianie funkcjonalne. Poprawa 
jakości życia. Oddziaływanie prewencyjne          
i przeciwdziałanie powikłaniom 
zdrowotnym.

Rozplanowanie zajęć ruchowych na 
podstawie prób wysiłkowych.
Wykonywanie ćwiczeń o średnim natężeniu.
Zwiększenie wydolności fizycznej                       
z jednoczesnym ograniczeniem objawów 
chorobowych w trakcie aktywności 
ruchowej.
Dostosowanie zajęć ruchowych do 
współistniejących chorób.

Edukacja o istocie choroby i czynnikach 
ryzyka.
Próba ukształtowania zachowań 
prozdrowotnych.
Modyfikacja trybu życia i przyzwyczajeń.
Samoocena możliwości wydolnościowych 
po wysiłku fizycznym na podstawie 
pomiarów i samopoczucia.

USPRAWNIANIE 
POSZPITALNE 

PÓŹNE
(AMBULATORYJNE)

Opieka medyczna.
Zwiększenie wydolności fizycznej                      
i sprawności czynnościowej pozwalającej na 
powrót do aktywnego życia lub pracy 
zawodowej.
Zmniejszenie ryzyka nawrotu choroby.

Zwiększenie wydolności fizycznej                       
i zmniejszenie zapotrzebowania tlenowego.
Poprawa ukrwienia mięśni.
Zmniejszenie odczuwania zmęczenia                  
i duszności w trakcie wysiłków fizycznych.
Dostosowanie aktywności ruchowej do 
towarzyszących czynników ryzyka.

Ukształtowanie zasad oraz warunków 
prozdrowotnego trybu życia.
Poznanie wskazanych i szkodliwych form 
aktywności fizycznej.
Samokontrola w trakcie zajęć ruchowych.
Zmniejszenie lęku przed podejmowaniem 
wysiłków fizycznych.
Wytworzenie nawyku regularnej aktywności 
fizycznej.

USPRAWNIANIE 
PODTRZYMUJĄCE

Okresowa kontrola medyczna. Powrót do 
pełnej aktywności życiowej.
Prewencja wtórna.

Uzyskanie optymalnej tolerancji na wysiłek 
fizyczny w czynnościach codziennego 
życia.
Pobudzenie układu parasympatycznego.

Przeciwdziałanie zmniejszeniu się 
motywacji do utrzymania zachowań 
prozdrowotnych.
Eliminowanie czynników ryzyka choroby 
niedokrwiennej serca.
Podtrzymywanie zachowań prozdrowotnych 
do końca życia.

Tab. 5. Cele rehabilitacji i zadania fizjoterapeuty na różnych etapach leczenia oraz problemy i zagadnienia 
edukacyjne
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