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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.  
Naszym zadaniem jest umożliwienie Państwu dostępu do wiedzy, która po-
może w trudnym okresie zmagania się z chorobą i leczeniem. Nie ma bo-
wiem sytuacji 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  
zaawansowania 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 zaspokaja-
nia potrzeb i realizacji aspiracji ludzkich. Wszelkie naruszenie normy zdro-
wotnej powoduje zmiany tego dobrostanu w różnych jego elementach, tj.  
w części 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  
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

mgr rehabilitacji ruchowej Roman Hawro
specjalista rehabilitacji ruchowej
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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 jego jak najpełniejszym 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 cho-
rób 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,  
która obejmuje działania wpływające korzystnie na stan psychiczny i fizycz-
ny 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 kon-
sekwencje 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
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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 bar-
kowej i kończyny górnej wolnej.

Osobnym zagadnieniem na które należy zwrócić uwagę jest zmęczenie 
u pacjentów po leczeniu nowotworów głowy i szyi. W miarę utrzymywania 
się światowych trendów starzenia się populacji przewiduje się, że liczba do-
rosłych osób, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i które będą 
ozdrowieńcami znacznie wzrośnie.

Przeżycie nowotworu jest związane z trwającymi fizycznymi i psycholo-
gicznymi skutkami niepożądanymi oraz chorobami współistniejącymi. Zmę-
czenie związane z rakiem jest jednym z najczęstszych i najbardziej niepoko-
jących skutków ubocznych raka i terapii nowotworowej. Dlatego zmęczenie 
związane z nowotworem jest poważnym i rosnącym problemem zdrowia pub-
licznego i powinno stanowić wysoki priorytet zarówno dla badań, jak i inter-
wencji klinicznej.

Zmęczenie obecnie uznawane jest za jeden z najczęstszych skutków ubocz-
nych choroby nowotworowej i jej leczenia. Zespołem zmęczenia w onkologii 
określa się utrzymujące się uczucie zmęczenia, wyczerpania, braku energii 
oraz większego zapotrzebowania na wypoczynek. Zespół przewlekłego zmę-
czenia wiąże się z długotrwałym odczuwaniem osłabienia przez chorych.

Odczuwanie zmęczenia przez większość czasu może być frustrujące i przy-
tłaczające. Ważne jest, aby opowiedzieć lekarzom, fizjoterapeutom i pielęg-
niarkom o swoich odczuciach. Być może będą w stanie złagodzić te dolegli-
wości. 

Zmęczenie występuje u 70-100% pacjentów poddanych chemioterapii, 
immunoterapii, radioterapii, a także leczeniu chirurgicznemu. Wystąpienie 
zespołu przewlekłego zmęczenia może być związane z obecnością choroby 
nowotworowej, jej leczeniem, brakiem aktywności fizycznej, ale także współ-
istnieć z chorobami układu krążenia, oddechowego, niewydolności narządów, 
wyniszczeniem nowotworowym oraz depresją. 

Uczucie wyczerpania to bardzo duże zmęczenie spowodowane najczęściej 
samą chorobą nowotworową lub metodami jej leczenia. 

Jeśli uczucie wyczerpania jest spowodowane leczeniem onkologicznym, 
sytuacja zazwyczaj ulega poprawie po zakończeniu leczenia. Czasami jednak 
taki stan może utrzymywać się przez miesiące, a nawet lata. Uczucie wyczer-
pania po onkologicznych operacjach jest zazwyczaj tymczasowe, jednak zale-
ży to od rodzaju operacji.
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Po chemioterapii i radioterapii uczucie wyczerpania ustępuje zazwyczaj 
po 6-12 miesiącach od zakończeniu leczenia, ale czasami może utrzymywać 
się dłużej. 

Czasami te metody leczenia mogą wywołać długofalowe skutki, takie 
jak brak tchu lub problemy z sercem. Te objawy mogą wywoływać uczucie 
jeszcze większego zmęczenia. Chemioterapia i radioterapia mogą także po-
wodować anemię. Terapia hormonalna i terapia celowana mogą powodować 
uczucie wyczerpania podczas ich stosowania.

Uczucie wyczerpania to stan, w którym osoba czuje się bardzo zmęczona 
przez większość czasu lub przez cały czas w ciągu dnia. To powszechny prob-
lem wśród osób chorych na raka. Uczucie wyczerpania powodowane przez 
chorobę nowotworową różni się od zmęczenia, którego doświadcza osoba 
zdrowa. Osoby chore na nowotwór mogą męczyć się szybciej, a odpoczynek 
i sen nie eliminują uczucia zmęczenia. Większość osób przestaje się szybko 
męczyć po zakończeniu leczenia. Czasami jednak taki stan może utrzymywać 
się przez miesiące, a nawet lata. Nie można przewidzieć, jak długo ktoś może 
odczuwać zmęczenie (uczucie wyczerpania). 

Powszechne skutki uczucia zmęczenia (wyczerpania) to:
• trudności przy wykonywaniu różnych rzeczy, takich jak czesanie czy 

ubieranie się,
• odczucie braku energii lub siły,
• problemy z koncentracją lub pamięcią,
• problemy z myśleniem, mówieniem lub podejmowaniem decyzji,
• uczucie braku tchu po lekkim wysiłku,
• zawroty głowy,
• problemy ze snem (bezsenność), 
• utrata zainteresowania seksem,
• bycie bardziej emocjonalnym niż zazwyczaj.

Są też rzeczy, które można zrobić samemu, aby sobie pomóc, między in-
nymi należy pozostać w miarę możliwości aktywnym fizycznie.

Objawy zespołu przewlekłego zmęczenia mogą się różnić u poszczegól-
nych osób, mogą mieć różną postać. Przyczyną odczuwania zmęczenia, wy-
czerpania może być:
• nowotwór,
• progresja choroby nowotworowej,
• stosowane leczenie przeciwnowotworowe (chirurgiczne, chemioterapia, 

radioterapia),
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• niedokrwistość, 
• działanie niepożądane stosowanych leków,
• zaburzenia metaboliczne i elektrolitowe,
• zaburzenia psychiczne i emocjonalne,
• zbyt mała aktywność fizyczna w ciągu dnia,
• zaburzenia snu,
• choroby współistniejące, 
• hipogonadyzm,
• zakażenia,
• wyniszczenie nowotworowe,
• choroby towarzyszące,
• zaburzenia snu,
• brak aktywności fizycznej,
• przewlekły ból,
• leki działające ośrodkowo, np. opioidy
• anemia,
• problemy z jedzeniem,
• inne problemy zdrowotne,
• psychologiczne skutki nowotworu (zaburzenia lękowe, zaburzenia depre-

syjne).
Najprostszą formą oceny zmęczenia jest badanie jego natężenia. Według 

zaleceń National Comprehensive Cancer Network (NCCN) każdy pacjent  
z chorobą nowotworową powinien być poddawany badaniom przesiewowym 
w kierunku zespołu przewlekłego zmęczenia. Do oceny nasilenia zespołu 
przewlekłego zmęczenia najlepiej posłużyć się linearną skalą numeryczną 
(NRS - Numeric Rating Scale) (od 0 do 10 punktów), gdzie 0 oznacza brak 
zmęczenia, a 10 bardzo silne zmęczenie.

Przy rozpoznaniu łagodnego stopnia postępowanie opiera się na eduka-
cji chorych celem zmiany trybu życia i żywienia. Przy nasilonym stopniu 
podejmuje się leczenie odwracalnych przyczyn zespołu przewlekłego zmę-
czenia, ewentualnie należy rozważyć postępowanie farmakologiczne. 
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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 
zestawiać z konkretnymi zabiegami, zależnie od zajętego układu czy na-
rządu. Fizjoterapia w chorobie nowotworowej początkowo koncentruje się  
na możliwie wczesnym uniezależnieniu pacjenta od intensywnej opieki. 
Dalsza fizjoterapia może przebiegać w warunkach domowych. Intensywność 
zabiegów fizjoterapeutycznych i warunki ich prowadzenia zależą od rodza-
ju, lokalizacji, stopnia zaawansowania i rozległości nowotworu. Powyższe  
zabiegi zawsze powinny być konsultowane z personelem leczącym.

3. OGÓLNE OKREŚLENIA, TERMINY I PORADY 
ZWIĄZANE Z FIZJOTERAPIĄ W ONKOLOGII
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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  
powinien 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  
fizycznego 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;
• 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;
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• 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.

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.

4. CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO PO LECZENIU
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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;
• radioterapia – utrata elastyczności tkanek w obszarze naświetlanym, 

zwłóknienia tkanek;
• chemioterapia – kardiomiopatia, bliznowacenie płuca, uszkodzenie ner-

wu, znużenie, zmęczenie, utrata części masy tkanki kostnej (osteoporoza).
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.

5. FIZJOTERAPIA PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM 
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
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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;
• 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-
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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.

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-
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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 ra-
ka 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-
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-
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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 sercowego;

• 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 fizjote-
rapeutą.

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 
społeczeństwo filozofii dotyczącej tego, ile z jego środków można przezna-
czyć na fizjoterapię chorych z chorobą nowotworową. U większości cho-
rych wyleczonych z choroby nowotworowej istnieją możliwości fizjoterapii  
nie wymagające wielkiego nakładu środków. Należy podkreślić także,  
iż nawet u chorych z niepomyślnym rokowaniem zastosowanie zabiegów 
fizjoterapeutycznych jest szczególnie godne polecenia.

Nowotwory złośliwe należą do tej wielkiej grupy chorób, w których 
leczenie choroby, jak też ona sama, mogą spowodować głębokie zmiany 
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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: rehabilita-
cję fizyczną, psychospołeczną, seksualną i zawodową. Powyższe obszary  
wzajemnie się zazębiają i uzupełniają.

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

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, 
śliniankach, oku, kościach, zatokach, mózgu, móżdżku, rdzeniu przedłużo-
nym i części szyjnej rdzenia kręgowego. Następstwa funkcjonalne i sposo-
by postępowania fizjoterapeutycznego po leczeniu nowotworów central-
nego układu 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  
radioterapią, wymagają niekiedy szczególnie zróżnicowanej pomocy fizjo-
terapeutycznej.

Po wykonanej laryngektomii fizjoterapię należy rozpocząć jak naj-
wcześniej. Opanowanie mowy przełykowej jest realne u każdego chorego,  
ale nie wszystkich zadowala. Zastosowanie zewnętrznych, sztucznych pro-
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tez mowy – wibratorów jest postępowaniem najprostszym, jednak tylko  
nieznacznie 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 cie-
szy się metoda wytwarzania tzw. przetok głosowych między tchawicą a dol-
nym gardłem, które ułatwiają wytworzenie tonu podstawowego. Może być 
również użyta do tego celu tzw. sztuczna krtań, czyli elektryczny wibrator,  
który 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 szczęś-
cie większość chorych po laryngektomii nie wymaga noszenia takiej rurki,  
która jest jednak konieczna w przypadku występowania tendencji do zapada-
nia 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.

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.
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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-
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.
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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);
• instruowanie w kwestii kompensacji utraconych czynności, zwłaszcza 
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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 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 klinicz-

nego choroby zasadniczej, dolegliwości bólowych, wydolności krążenio-
wo-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;

• 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.



29

LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE ZMĘCZENIA  
(UCZUCIA WYCZERPANIA) PO LECZENIU  

ONKOLOGICZNYM NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
Strategia postępowania w zakresie niefarmakologicznego leczenia zmęcze-
nia związanego z leczeniem onkologicznym opiera się na edukacji chorych, 
która ma na celu zmianę trybu życia i żywienia. Bardzo ważne jest także  
w postępowaniu z tym problemem, aby skupić się na eliminacji jego przy-
czyn bądź leczeniu chorób współistniejących.

W 1999 roku Portenoy stworzył algorytm oceny i leczenia pacjentów cier-
piących z powodu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową. Jednym 
z elementów wielokierunkowej strategii terapeutycznej zawartej w tym al-
gorytmie było postępowanie niefarmakologiczne. 
We wczesnej profilaktyce stosuje się zasadę 6 E w zakresie leczenia nie-
farmakologicznego. Odbywa się ono według algorytmu opartego na regule 
„sześciu E” (z ang.: Education - edukacja, Exercises - ćwiczenia fizycz-
ne, Easing stress - łagodzenie stresu, Energy conservation - oszczędzanie 
energii, Energy restoration - odnawianie energii, Eating well - prawidłowe 
odżywianie) stworzonej przez współpracowników Portenoy z Beth Israel 
Medical Center w Nowym Jorku. 
EDUKACJA (education) czyli przyswojenie jak najpełniejszej informacji 
na temat przyczyn i mechanizmów rozwoju stanu w jakim się osoba chora 
znalazła, przekonanie do faktu, iż odczuwane obawy to efekt uboczny proce-
su chorobowego i zastosowanej terapii, a nie rozwoju choroby. 
ĆWICZENIA FIZYCZNE (exercises) dobrane indywidualnie do możli-
wości danej osoby, łączące ze sobą zarówno prostą aktywność fizyczną jak  
i elementy fizjoterapii. 

ŁAGODZENIE STRESU (easing stress) będącego konsekwencją roz-
poznanej choroby i trwającego/przebytego procesu leczenia, jego skutków 
ubocznych i dysonansu pomiędzy oczekiwaniami co do stanu swojego zdro-
wia, a aktualnymi możliwościami organizmu. 

OSZCZĘDZANIE ENERGII (energy conservation) czyli dostosowanie 
codziennej aktywności do aktualnych możliwości organizmu. 
ODNAWIANIE ENERGII (energy restoration) czyli regeneracja sił,  
po samym procesie leczenia. 
PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE (eating well) w oparciu o zbilansowa-
ną dietę.
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Generalnie twórcy powyższej reguły („sześciu E”) zakładają, że informowa-
nie pacjentów o ich stanie zdrowia i edukowanie w zakresie przyczyn zmę-
czenia pozwalają na lepszą komunikację z chorymi i ustalenie realistycznych 
oczekiwań dotyczących leczenia zmęczenia. Bardzo ważnym elementem 
terapii zmęczenia związanego z choroba nowotworową jest racjonalne wy-
korzystywanie zasobów energetycznych pacjenta, polegające na wyklucze-
niu czynności nadmiernie energochłonnych i zastąpieniu ich czynnościami 
mniej męczącymi. Duże znaczenie ma także planowanie wypoczynku po-
między okresami aktywności chorego, co pozwala na „odzyskiwanie ener-
gii”. Równie istotne jest odpowiednie odżywianie pacjenta (wprowadzenie 
odpowiedniej diety). U wielu pacjentów konieczne jest wsparcie psycholo-
giczne w formie terapii ukierunkowanej na redukcję stresu, terapii poznaw-
czej, relaksacyjnej i technik dystrakcji.
Postępowanie z osobami cierpiącymi na zespół zmęczenia związanego  
z chorobą nowotworową uzależnione jest od stopnia zaawansowania choro-
by. Wyróżnia się trzy stadia zaawansowania: niski, średni i wysoki. Diagno-
za i leczenie wymagają postępowania interdyscyplinarnego, w które zaanga-
żowany powinien być onkolog, psycholog, psychoterapeuta, fizjoterapeuta. 
W stadium niskim i średnim doskonale sprawdza się wprowadzenie reguły / 
zasady 6E połączonych z technikami relaksacji oraz kinezyterapii i fizjoterapii. 
W stadium zaawansowanym podejmowane są próby leczenia farmakolo-
gicznego. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że im więcej dana osoba wie  
o zespole objawów, który się u niej rozwija, tym lepiej sobie z nim radzi.
Samoocena odczuwanego zmęczenia - kwestionariusz umożliwiający oso-
bistą ocenę stanu zmęczenia. Zaznacz te zdania, które dotyczą Ciebie, jeżeli 
utrzymywały się codziennie przez co najmniej dwa tygodnie w ciągu miesiąca.
• Ciągłe odczuwanie zmęczenia i zwiększonej potrzeby odpoczynku, nie-

proporcjonalnie w stosunku do aktywności.
• Odczuwanie osłabienia i ciężkości kończyn.
• Zmniejszenie koncentracji i uwagi.
• Obniżenie zainteresowania zwykłymi formami aktywności.
• Bezsenność lub nadmierna senność.
• Brak poczucia wypoczynku i regeneracji po przespanej nocy.
• Świadomość potrzeby walki z obezwładniającą bezczynnością.
• Reagowanie smutkiem, złością, rozdrażnieniem na odczuwane zmęczenie.
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• Trudności w wykonywaniu codziennych czynności z powodu odczuwa-
nego zmęczenia.

• Zauważalne problemy z zapamiętywaniem.
• Utrzymywanie się zmęczenia po wysiłku przez kilkanaście godzin.

Dotąd nie znaleziono w pełni skutecznych metod leczenia zespołu prze-
wlekłego zmęczenia, ale coraz lepiej poznawane są sposoby łagodzenia jego 
przebiegu i radzenia sobie w codziennym życiu. W chorobach przebiegają-
cych gwałtownie i w ograniczonym niedługim czasie istotna jest mobilizacja 
sił do walki o odzyskanie zdrowia. W przypadku gdy choroba ma charak-
ter przewlekły warto nauczyć się z nią żyć, czyli dążyć do jej oswojenia 
przede wszystkim przez:
• zdobywanie informacji na temat jej przebiegu i skutków stosowanego 

leczenia, z zachowaniem poszanowania dla indywidualnego zapotrzebo-
wania na wiedzę,

• poznanie ograniczeń i dążenie do minimalizacji ich wpływu na życie,
• nauczenie się obserwowania organizmu i jego reakcji (ignorowanie nie-

istotnych objawów),
• rozmawianie o chorobie i przeżyciach z nią związanych,
• uznanie choroby za część życia i dopasowanie chorowania do siebie  

w taki sposób, by minimalizować niekorzystny wpływ.

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 przypo-
mina tkanki zdrowej (m.in. biorąc pod uwagę już jej sam wygląd). Blizna  
w istotny 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-
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peutę we wczesnym okresie po leczeniu operacyjnym, jak również w okresie 
późniejszym, po odpowiednim przeszkoleniu również w pewnym zakresie 
przez samego pacjenta (decyzję o czasie rozpoczęcia takiej terapii podej-
muje lekarz i fizjoterapeuta, gdyż istnieją pewne zagrożenia związane z taką 
formą leczenia.

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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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

WDECH WYDECH

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 przedoperacyjne i pooperacyjne).

Ćwiczona okolica ciała – układ oddechowy, klatka piersiowa
Przykładowy zestaw ćwiczeń uruchamiających klatkę piersiową u cho-

rych po operacji nowotworu w obrębie głowy i szyi.
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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.

WDECH WYDECH
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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 zapobie-
ganiu pooperacyjnej zakrzepicy żył głębokich stosowane są metody fizjo-
terapii, które zwiększają odpływ krwi z kończyn dolnych i zmniejszają 
zaleganie krwi w ich obszarze. 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, powrót  
do pozycji wyjścio-
wej.

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, powrót  
do pozycji wyjścio-
wej.

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, powrót  
do pozycji wyjścio-
wej.

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, powrót  
do pozycji wyjścio-
wej.

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, 
powrót do pozycji 
wyjściowej.

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 pozy- 
cji przez około  
20 sekund, powrót  
do pozycji wyjścio-
wej.

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, kończyny górnej wolnej 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 obręcz barkową, kończy-

nę górną wolną i szyję u chorych po operacji 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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6-10 razy w każdą stronę

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 należy dotknąć podłoża.

Ćwiczenie 3

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

Ruch: krążenia dłonią (w obrębie nadgarstków) 
w obydwu kierunkach.
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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 głowę.

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 głowę.
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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 głowę – bez wspomaga-
nia 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 
(stworzenie warunków odciążenia dla ruchu ramion).

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: unoszenie barków (ruch do góry), następnie 
opuszczanie barków (ruch do dołu).

Ćwiczenie 11 6-10 razy

Naciskanie barkami na podłoże.

UNIESIENIE 
BARKÓW

OPUSZCZENIE 
BARKÓW
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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

KRĄŻENIE 
BARKAMI  
W PRZÓD

KRĄŻENIE 
BARKAMI  

W TYŁ
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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 (lub w górnej jego części).

Ruch: chwyt laski gimnastycznej za jeden z jej końców z góry (lub w górnej 
jego części) i próba uniesienia wysoko w kierunku sufitu, ruch ten wykonu-
jemy po stronie operowanej; można również w tym ćwiczeniu pomóc sobie 
ręką po stronie nieoperowanej przez popychanie (podciąganie) laski gimna-
stycznej (,,kija”) 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

WCHODZENIE SCHODZENIE

WCHODZENIE SCHODZENIE

Przyklejenie 
się barkami 
do ściany

Obrót  
ramion  
na zewnątrz, 
dłonie  
skierowane  
do przodu



56

Pozycja wyjściowa: stanie tyłem do ściany.

Ruch: ramiona z boku tułowia, ruch uniesienia ramion bokiem w górę 
do złączenia powierzchnią dłoniową rąk nad głową (ramiona w kontak-
cie ze ścianą powoli przesuwają się do góry na głowę).

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 ćwicze-
nia bardziej złożone (powiązanie w pewnej kolejności kilku ruchów, tzw. 
sekwencja ruchowa), co przyczyni się do uzyskania lepszej koordynacji ru-
chowej 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 powtó-
rzeń), tzn. głęboki wdech przez nos i głęboki, powolny wydech przez usta  
(nie należy się spieszyć).
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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-
jąc 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

RUCH ŻUCIA 
W PRAWĄ 
STRONĘ
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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

RUCH ŻUCIA 
W LEWĄ 
STRONĘ
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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 20 sekund.

Ćwiczenie 5 delikatne, bierne rozciąganie w czasie  
ok. 20 sekund, 3 razy

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 skórą twarzy. 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 sprawność mięśni mimicz-
nych u chorych po operacji i radioterapii w obrębie głowy i szyi z przyczyn 
onkologicznych. Podczas poniższych ćwiczeń najlepiej jest przyjąć pozy-
cję siedzącą przed lustrem w celu lepszej kontroli wykonywanych ruchów  
w obrębie twarzy.

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
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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 skrzydełkami nosa, 
nosem.

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 19 6-10 razy



70

UWAGI OGÓLNE DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI MIMICZNYCH

Jeśli to możliwe, należy także poruszać uszami i skrzydełkami nosa  
(otwory w nosie starać się robić wielkimi). Ćwiczenia te należy stosować 
2-3 razy dziennie, najdłużej każdorazowo przez 7-10 minut ćwicząc przed 
lustrem. 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  
następujące układy ruchów w obrębie twarzy podczas (do) samodzielnego 
wykonywania. Jest to uzupełnienie powyższego zestawu ćwiczeń mięśni  
mimicznych:
• 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 wprowa-
dzać delikatny opór używając swoich rąk. UWAGA – 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 
elementami:
• głowa jest 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 pośrodkowej ciała i posiadają taki sam 
kształt.
Pacjenci powinni uważać na następujące elementy związane z ich po-

stawą: nie powinni zaokrąglać niepotrzebnie pleców i wysuwać nadmier-
nie barków do przodu. Powinni natomiast podczas siadu i chodzenia utrzy-
mywać 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
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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 lecze-
niu nowotworu rejonu głowy i szyi jest zapewnienie ciągłej, kompleksowej  
i odpowiednio dostosowanej rehabilitacji psychoruchowej. Prawidłowo pro-
wadzona fizjoterapia może zmniejszyć stopień niepełnosprawności chorych, 
poprawić ich jakość życia, zmniejszyć ryzyko wystąpienia niekorzystnych 
zmian funkcjonalnych oraz może pozwolić osiągnąć jak najlepszą sprawność 
ruchową, psychiczną i samodzielność w czynnościach samoobsługi oraz na-
uczyć chorego posługiwania się niezbędnym sprzętem rehabilitacyjnym.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A UCZUCIE ZMĘCZENIA  
PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM NOWOTWORÓW 

GŁOWY I SZYI
W okresie późniejszym po zakończeniu zasadniczego etapu leczenia on-

kologicznego po wyjściu ze szpitala (po leczeniu chirurgicznym, radiotera-
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peutycznym, chemioterapeutycznym) zaleca się w rejonowych poradniach 
rehabilitacyjnych kontrolę fizjoterapeutyczną stanu sprawności i wydolno-
ści całego organizmu oraz szczególnie okolic ciała poddanych zabiegowi 
operacyjnemu w obrębie głowy i szyi, przyległej części tułowia oraz koń-
czyny górnej po stronie operowanej. Ważne są również działania popra-
wiające ogólną sprawność fizyczną i wydolność organizmu. W badaniach 
klinicznych wykazano, że odpowiednio dawkowany wysiłek fizyczny jest 
bezpieczną, dobrze tolerowaną metodą o skutecznym działaniu znacznie 
zmniejszającym objawy zmęczenia związane z chorobą lub leczeniem prze-
ciwnowotworowym.

Brak aktywności jest czynnikiem wywołującym zmęczenie, a wynikająca 
z niego niechęć do podejmowania kolejnych aktywności może nasilać ten 
problem (tzw. „błędne koło”). Zawsze można zaplanować odpowiednie ćwi-
czenia w odniesieniu do aktualnej sytuacji pacjenta (na początku na pierw-
szy plan wysuwają się wysiłki o niskim natężeniu i krótkim czasie ich trwa-
nia), które mogą poprawić stan ogólnej sprawności i wydolności po leczeniu 
onkologicznym.

Przeglądy systematyczne i metaanalizy syntetyzujące wyniki randomizo-
wanych, kontrolowanych badań dotyczących interwencji związanych z ak-
tywnością fizyczną w celu zmniejszenia zmęczenia wskazują, że ćwiczenia 
aerobowe i łączone mogą być najbardziej pomocne, podczas gdy sam trening 
oporowy jest mniej skuteczny. 

Ponadto wydaje się, że interwencje związane z aktywnością fizyczną  
o małej i umiarkowanej intensywności zmniejszają zmęczenie, podczas gdy 
aktywność fizyczna o dużej intensywności może taki stan zaostrzać. 

Interwencje związane z aktywnością fizyczną skutkują większą redukcją 
zmęczenia związanego z choroba nowotworową, gdy są realizowane po za-
kończeniu leczenia. 

Do głównych mechanizmów biologicznych, które mają stanowić  
podstawę aktywności fizycznej i związku zmęczenia związanego z ra-
kiem, należą: 
• stan zapalny,
• oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA - hypothalamic-pituitary-

-adrenal axis),
• dysregulacja rytmu okołodobowego, 
• rozregulowanie serotoniny, 
• zmiany w ATP i metabolizmie mięśni.
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ATP (adenozynotrifosforan) to najprościej mówiąc uniwersalny nośnik 
energii, potocznie można go nazwać wysokiej jakości ,,paliwem”. Jest to 
główny i najważniejszy związek energetyczny, z tym, że możliwości groma-
dzenia go przez mięśnie są ograniczone. 

Aktywność fizyczna jest dobrze tolerowana przez osoby, które przeżyły 
chorobę nowotworową i skutkuje niewielką poprawą zmęczenia związane-
go z rakiem. Wiele badań w tym zakresie pochodzi z prób wykonanych na 
małą skalę. Ogólna jakość dotychczasowych badań jest niska i konieczne są 
dalsze badania, aby wyjaśnić, jakie rodzaje interwencji związanych z aktyw-
nością fizyczną najlepiej sprawdzają się w różnych populacjach klinicznych. 

Regularna aktywność fizyczna dostosowana do indywidualnych moż-
liwości pacjenta może przynieść szereg istotnych korzyści, a mianowicie 
może:
• zmniejszyć uczucie chronicznego zmęczenia,
• poprawić stan zdrowia, samopoczucie i codzienne funkcjonowanie,
• zredukować stany depresyjne dzięki stymulowaniu endorfin,
• pomóc w samoorganizacji,
• dostarczyć satysfakcji płynącej z osiągania wyznaczonych celów (mobi-

lizacja do aktywności fizycznej metodą małych kroków),
• dawać poczucie sprawczości, to znaczy tego, że mamy wpływ na nasze 

życie.
Aktywność fizyczna powinna być zawsze dostosowana do stanu zdrowia 

i samopoczucia, które może ulegać zmianom na poszczególnych etapach le-
czenia onkologicznego. 

Na początku wdrażania aktywności fizycznej do swojego codziennego 
funkcjonowania będzie bardzo ważnym elementem wybór takiej formy ak-
tywności, która sprawia nam przyjemność i którą się lubi.

Istnieje również pilna potrzeba ustalenia metod stałego podtrzymywania 
aktywności fizycznej, gdyż korzystny wpływ na zmęczenie szybko słabnie 
po zaprzestaniu interwencji.

Aby pomóc klinicystom i pracownikom służby zdrowia dostosować re-
cepty na ćwiczenia, leczenie ruchem do indywidualnych potrzeb pacjentów 
niezbędne są dalsze badania. Istnieje również potrzeba lepszego zrozumie-
nia, w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na różne podtypy zmęczenia 
związanego z nowotworem. 
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Lepsze zrozumienie podstawowych mechanizmów biologicznych łą-
czących aktywność fizyczną ze zmniejszonym zmęczeniem może pomóc 
w strategiach przesiewowych identyfikacji osób z grup ryzyka i dostarczyć 
dodatkowych informacji na temat tego, jak dostosować interwencje związa-
ne z aktywnością fizyczną, aby zoptymalizować leczenie oraz zapobieganie 
zmęczeniu.

Wytyczne agencji kontroli nowotworów zalecają co najmniej 150 minut 
umiarkowanej intensywności lub 75 minut intensywnej aktywności tygo-
dniowo dla osób, które przeżyły raka. W przypadku zmęczenia związanego  
z rakiem dowody sugerują, że nawet aktywność fizyczna o dużej intensyw-
ności może być korzystna. Dla osób, które przeżyły, które mogą mieć trudno-
ści z przestrzeganiem rekomendowanych poziomów aktywności fizycznej, 
ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że każda aktywność jest korzystna.

Analizując efektywność ćwiczeń jako formy leczenia zmęczenia związa-
nego z chorobą nowotworową, warto się dokładnie zapoznać z analizą prob-
lemu opracowaną przez The Cochrane Database w 2008 roku. Autorzy te-
go opracowania dokonują analizy 29 randomizowanych badań kontrolnych 
dotyczących wpływu ćwiczeń na poziom zmęczenia w populacji chorych 
nowotworowych. 

Wyniki jednoznacznie wskazują, że w grupach terapeutycznych uzyska-
no statystycznie większą efektywność w redukcji zmęczenia w porówna-
niu z grupami kontrolnymi. Autorzy określają ćwiczenia jako korzystną 
i cenną formę leczenia zmęczenia zarówno w grupie chorych leczonych 
intensywnie przeciwnowotworowo, jak i pacjentów ze zmęczeniem prze-
wlekłym, utrzymującym się mimo zakończenia leczenia. Jednocześnie 
sygnalizują potrzebę kontynuowania badań w tym zakresie, które pozwolą 
na optymalizację rodzaju, intensywności oraz czasu trwania określonych in-
terwencji terapeutycznych.

W 2008 roku grupa robocza ekspertów Europejskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej (EAPC, European Association for Palliative Care) opub-
likowała swoje stanowisko dotyczące problemu zmęczenia występującego  
u chorych w opiece paliatywnej. Eksperci zwrócili również uwagę na prob-
lem wykorzystania ćwiczeń jako elementu leczenia niefarmakologicznego 
pacjentów ze zmęczeniem. Podkreślili istnienie silnych dowodów, potwier-
dzających skuteczność tej formy postępowania wśród chorych poddanych 
intensywnemu leczeniu przeciwnowotworowemu. Jednocześnie wskaza-
li, że w porównaniu z populacją chorych w trakcie terapii przeciwnowo-
tworowej dostępnych jest zdecydowanie mniej informacji na temat wpły-
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wu usprawniania ruchowego na zmęczenie leczonych paliatywnie chorych  
w zaawansowanym stadium nowotworu. 

Autorzy zwrócili również uwagę na konieczność dostosowania metodyki 
ćwiczeń, planowanych do wykorzystywania u pacjentów objętych opieką 
paliatywną, do ogólnego stanu zdrowia związanego ze stopniem zaawanso-
wania choroby nowotworowej. 

Fizjoterapia ukierunkowana na zwiększenie aktywności fizycznej cho-
rych jest niewątpliwie korzystną i cenną formą leczenia zmęczenia związa-
nego z chorobą nowotworową. Wśród najczęściej stosowanych form terapii 
należy wymienić: ćwiczenia czynne o umiarkowanej intensywności, ćwicze-
nia oddechowe, trening na cykloergometrze, ćwiczenia w łóżku, ćwiczenia 
w pozycji siedzącej, chodzenie na bieżni ruchomej, taniec w rytm ulubionej 
muzyki. 

Bardzo ważnym elementem postępowania terapeutycznego jest jego  
indywidualizacja. 

Konstruując programy terapii pacjentów ze zmęczeniem związanym 
z chorobą nowotworową należy uwzględnić: 
• wiek pacjenta,
• jego płeć,
• postęp choroby podstawowej,
• dotychczasowe leczenie oraz
• ogólną wydolność fizyczną.

Intensywność, długość i częstotliwość ćwiczeń należy uzależniać od sa-
mopoczucia pacjenta i przekazywanych przez niego wskazówek. 

Podejmując próby niefarmakologicznego leczenia chorych cierpią-
cych z powodu zmęczenia, należy pamiętać, że ćwiczenia są jedną ze 
składowych tego postępowania. 

Ćwiczenia fizyczne mają korzystny wpływ na obniżanie poziomu zmę-
czenia. Wykonywanie ćwiczeń fizycznych i rekreacyjne uprawianie aktyw-
ności ruchowej przez osoby chore na nowotwory wzbudzało jeszcze parę lat 
temu obawy i wątpliwości. Dzisiaj ruch, aktywność fizyczna, jak podkre-
śla wielu autorów badań naukowych, jest skuteczną metodą przywracania 
sprawności psychofizycznej. 

Wykonywanie ćwiczeń ruchowych zaleca się na każdym etapie choroby 
nowotworowej, od jej rozpoznania, poprzez stosowanie różnych form terapii, 
po czas po zakończeniu leczenia, a nawet w okresie terminalnym choroby.
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Aktywność fizyczna oprócz przywracania, poprawy i podtrzymania 
sprawności i wydolności fizycznej pacjentów może zapobiegać powikłaniom 
i zmniejszać niepożądane objawy ze strony układu krążenia, oddechowego, 
nerwowego czy pokarmowego. 

Podejmowanie ćwiczeń fizycznych podczas chemioterapii łagodzi ból, 
wymioty i nudności oraz zaparcia i biegunki. Ponadto, ruch jest również 
czynnikiem poprawiającym skuteczność leczenia przeciwnowotworowego, 
a odpowiednio dawkowany może być traktowany jako prewencja wtórna, 
czyli działanie zapobiegające nawrotom choroby. 

Należy podkreślić pozytywny efekt ćwiczeń fizycznych w kontekście 
psychologicznym: poprawy jakości życia, zadowolenia, motywacji oraz po-
prawy samopoczucia i obniżenia poziomu zmęczenia.

W leczeniu onkologicznym ważnym zagadnieniem jest dobór odpowied-
niego rodzaju, intensywności, czasu i form aktywności ruchowej.

Osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową powinny stosować różne  
rodzaje ćwiczeń fizycznych, które są im dostępne i akceptowane. 

Aktywność ruchowa powinna oddziaływać na trzy podstawowe  
elementy sprawności fizycznej: 
• poprawiać wydolność tlenową (aerobową), 
• wzmacniać siłę mięśni, 
• poprawiać gibkość, równowagę i koordynację ruchów. 

W zespole zmęczenia chorobą nowotworową najbardziej pożądane są 
aktywności o charakterze wytrzymałościowym, poprawiające wydolność  
a tym samym obniżające zmęczenie o średnio 40-50%. 

Zalecane są więc ćwiczenia angażujące duże grupy mięśniowe, takie jak: 
spacery, marsze z kijkami (nordic walking), wchodzenie po schodach, taniec, 
jazda na rowerze (stacjonarnie i w terenie), pływanie oraz gimnastyka ogólnous-
prawniająca np. ćwiczenia na krześle, czy ćwiczenia w łóżku. 

Podejmowanie takiej aktywności ruchowej powinno być poprzedzone 
krótką rozgrzewką (około 5 minut) i zakończone wyciszeniem. 

Rozgrzewka, jak i część końcowa powinna zawierać ćwiczenia rozciąga-
jące mięśnie kończyn dolnych, klatki piersiowej, kręgosłupa lędźwiowego  
w formie powolnych ruchów. 

Ważnym elementem przygotowania do zalecanej aktywności o charakte-
rze wytrzymałościowym jest poprawa stabilności posturalnej poprzez przyj-
mowanie prawidłowej postawy ciała („sylwetki”). 
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Coraz częściej proponowane jest uzupełnianie treningu zdrowotnego ele-
mentami ćwiczeń siłowych (z oporem np. z ciężarkami, taśmami latekso-
wymi). Jednak ćwiczenia takie powinny być stosowane bardzo ostrożnie, 
gdyż jak wynika z obserwacji, nie mają one potwierdzonego pozytywnego 
wpływu na obniżenie poziomu zmęczenia. 

Ćwiczenia i treningi zdrowotne można wykonywać zarówno indywi-
dualnie (w warunkach domowych, na świeżym powietrzu, czy pływalni),  
jak i w zorganizowanych grupach. 

Domowe programy ćwiczeń są wygodniejsze w stosowaniu, ale wymagają 
większej świadomości i samodzielności oraz mobilizacji i konsekwencji. 

Uczestnictwo w zajęciach grupowych, oprócz aspektów psychospo-
łecznych może natomiast wpływać na poprawę systematyczności ćwiczeń,  
a ponadto może być bezpieczniejsze i lepiej zorganizowane przy profe-
sjonalnej opiece instruktora czy fizjoterapeuty. 

Wybór rodzaju i formy aktywności fizycznej powinien być dostosowany 
indywidualnie dla każdego chorego i uwzględniać schorzenia współistnieją-
ce, takie jak między innymi: kardiologiczne, neutropenię (obniżenia zawar-
tości we krwi jednej z populacji białych krwinek - neutrofilów), trombocy-
topenię (objaw chorobowy polegający na niedoborze płytek krwi), obecność 
przerzutów do kości itp. Nie są to jednak przeciwwskazania wykluczające 
prowadzenie fizjoterapii. 

Ograniczenie aktywności fizycznej należy uwzględnić przy:
• ciśnieniu rozkurczowym poniżej 45mmHg i powyżej 95mmHg,
• akcji serca powyżej 100/min w spoczynku,
• temperaturze powyżej 38°C,
• częstości oddechów powyżej 20/min (prawidłowy oddech jest: niezbyt 

głęboki i niezbyt płytki, miarowy, wdech jest nieco krótszy niż wydech, 
przebiegający bez wysiłku, cichy, bez świstów, rzężenia),

• infekcji wymagającej antybiotykoterapii,
• czynnych krwawieniach, 
• świeżych wybroczynach,
• obniżonym poziomie płytek krwi,
• nieoperacyjnym, powiększającym się tętniaku aorty,
• komorowym zaburzeniu rytmu indukowanym wysiłkiem,
• znacznego stopnia zwężeniu aorty,
• krańcowej niewydolności krążenia.
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Najlepszymi ćwiczeniami są naturalne formy ruchu, jednak najważ-
niejsze jest dostosowanie odpowiedniego poziomu intensywności i czasu 
ich trwania do stanu zdrowia i indywidualnej wydolności organizmu. 

W celu uzyskania pozytywnego efektu ćwiczeń fizycznych pacjenci 
powinni podejmować ćwiczenia z umiarkowaną intensywnością tzn. tętno  
nie powinno przekraczać 75% maksymalnej liczby odpowiedniej dla wieku 
(220 minus wiek). Przykład: osoba w wieku 60 lat powinna wykonywać 
ćwiczenia z limitem tętna 120. Dla porównania, ćwiczenia o niższej inten-
sywności (50-60% częstości akcji serca maksymalnej dostosowanej do wie-
ku) mogą nie przynieść korzystnego, oczekiwanego wpływu na wydolność 
fizyczną, ale i tak będą korzystnie wpływały na poprawę nastroju i obniżenia 
zmęczenia. „Łagodniejsze” ćwiczenia mogą redukować niepokój, objawy 
depresji i wyczerpania organizmu nawet pomimo braku sercowo-naczynio-
wych korzyści.

Aktywność o umiarkowanej intensywności to taka, która wymaga pew-
nego wysiłku, ale nie tak intensywnego jak bieg. Dobrym przykładem 
umiarkowanej aktywności jest szybki marsz, taki jakbyśmy spieszyli się na 
tramwaj lub ważne spotkanie albo próbowali się rozgrzać. Wysiłki o takiej 
intensywności to także jazda na rowerze, taniec czy gry plażowe. Podczas 
takiego wysiłku fizycznego nie powinniśmy odczuwać przyspieszonego od-
dechu (w teście mówienia - istnieje możliwość naturalnego wypowiadania 
się, rozmowy) oraz odczuwać bicia własnego serca. Najbardziej wymierny 
i obiektywny jest pomiar tętna (ręcznie lub z wykorzystaniem dostępnego 
urządzenia) w trakcie trwania ćwiczeń nie powinno przekraczać górnej zale-
canej granicy (75% maksymalnego tętna).

Innym sposobem oceny poziomu aktywności fizycznej jest pomiar dzien-
nej liczby kroków lub wydatku energetycznego w kilokaloriach. Uważa się, 
że zadawalająca liczba kroków, świadcząca o dużej aktywności dziennej to co 
najmniej 12000 kroków lub wysiłek powodujący wydatek 150-400 kilokalo-
rii. Czas trwania ćwiczeń fizycznych powinien być dobierany indywidualnie,  
w zależności od aktualnego stanu czy kondycji pacjenta. Warto zaczynać  
od 15 minutowych jednostek ćwiczebnych i stopniowo je wydłużać śred-
nio do 30 minut. U pacjentów w dobrej kondycji, po leczeniu radykal-
nym czas ćwiczeń można wydłużać do 60 minut i nie należy przekra-
czać tej granicy bez uprzedniej konsultacji z lekarzem i fizjoterapeutą. 

Aby uniknąć zmęczenia, ćwiczenia należy wykonywać z umiarkowaną 
intensywnością codziennie lub przynajmniej co drugi dzień.
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Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej:
• mobilizuj się do codziennej aktywności fizycznej o umiarkowanej lub ni-

skiej intensywności (np. marszów, spacerów, ćwiczeń usprawniających),
• dbaj o poprawną postawę ciała w czasie ćwiczeń,
• unikaj intensywnych ćwiczeń siłowych,
• zaczynaj spokojnie i wraz ze wzrostem własnej wydolności i lepszym 

samopoczuciem wydłużaj czas trwania ćwiczeń i zmniejszaj czas przerw,
• jeśli poczujesz przyspieszony oddech, bicie własnego serca lub zawroty 

głowy zwolnij, zrób przerwę i wyrównaj oddech,
• nie ćwicz dłużej niż jedną godzinę jednorazowo,
• wykorzystuj korzyści wynikające z zastosowania tzw. spontanicznej  

aktywności fizycznej w swoim życiu codziennym.
Spontaniczna aktywność fizyczna to termin określający każdą aktyw-

ność, która nie jest “ustrukturyzowana” czyli, taka która nie jest celowa,  
nie posiada określonego tempa, ilości powtórzeń i nie jest wysiłkiem o śred-
niej lub wysokiej intensywności. 

Z pojęciem spontanicznej aktywności fizycznej wiąże się tzw. NEAT 
(non-exercise activity thermogenesis), czyli wydatek energetyczny wytwo-
rzony przez tą aktywność.

Co kryje się za pojęciem spontanicznej aktywności fizycznej w życiu 
codziennym?
• wchodzenie po schodach,
• chodzenie pieszo na zakupy/do pracy/do szkoły/na siłownię,
• sprzątanie,
• taniec rekreacyjny,
• śpiewanie,
• pisanie,
• śmiech,
• gra na instrumencie,
• odśnieżanie auta,
• szeroko pojęte “wiercenie się”,
• praca w ogrodzie… i wiele wiele innych czynności.

Ponadto, wydatek energetyczny zwiększa się trzykrotnie (w przelicze-
niu na godzinę) podczas stania w porównaniu do siedzenia. Wyższy poziom 
spontanicznej aktywności fizycznej związany jest również z mniejszym 
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ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Co więcej, zauważono, że im 
więcej czasu spędzonego w pozycji siedzącej, tym wyższe jest ryzyko 
rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2. Zazwyczaj nie mamy wpływu na to,  
że nasza praca wymaga siedzenia za biurkiem przez długie godziny, nie ma-
my wpływu na to, że musimy stać w korkach ani na to, że życie potrafi być 
stresujące. Mamy jednak wpływ na to czy podczas pracy wstaniemy kilka 
razy i przejdziemy się po biurze, czy nawet po kawę. Mamy wpływ na to, 
czy zaparkujemy auto tuż przed drzwiami biura czy może ulicę dalej oraz  
na to czy w formie odreagowania wybierzemy bezczynne oglądanie kolejne-
go odcinka serialu czy spędzimy ten czas na gotowaniu, śpiewaniu, tańcze-
niu lub innej aktywności, która sprawia nam przyjemność. 

Terapię ruchem warto poszerzać o dalszą edukację w zakresie  
aktywności fizycznej chorych, właściwe odżywianie i elementy terapii 
psychologicznej.

7. POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE  
W ZAKRESIE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH  
U PACJENTÓW PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM 
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Jednym ze skutków ubocznych operacji w rejonie głowy i szyi z przy-
czyn onkologicznych, powodujących dolegliwości bólowe, jest uszkodzenie 
nerwu dodatkowego i dalsze konsekwencje funkcjonalne związane z tym 
uszkodzeniem. Nerw dodatkowy unerwia mięsień czworoboczny grzbietu  
i kontroluje jego ruch. Mięsień czworoboczny to stosunkowo duży mięsień. 
Położony jest w okolicy karku i górnej części grzbietu, najbardziej powierz-
chownie ze wszystkich mięśni tej okolicy. Jest zaangażowany w ruchy ra-
mienia i szyi. Mięsień ten odgrywa ważną rolę w podnoszeniu ramienia, 
zwłaszcza w ruchach sięgania ponad głowę. Uszkodzenie nerwu dodatko-
wego może więc wpłynąć na funkcję tego mięśnia, powodując osłabienie  
i ograniczenie ruchu ramienia i szyi. 
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Operacja powoduje ponadto bliznowacenie, miejscowy obrzęk i po-
tencjalne zgrubienie tkanek. Może to prowadzić do dodatkowych efektów 
ubocznych, takich jak ból wokół szyi, twarzy lub wewnątrz ust.

Fizyczne skutki uboczne leczenia onkologicznego bardzo często mają 
wpływ na jakość życia pacjenta. Rolą właściwej terapii usprawniającej jest 
zarządzanie tymi fizycznymi ograniczeniami. Istotną rolą osoby uspraw-
nianej jest zrozumienie przyczyn ograniczeń (personel medyczny powinien 
na tym etapie być swego rodzaju przewodnikiem w kwestiach związanych  
z rehabilitacją pacjenta). 

Wyjaśnienie kwestii związanych z tym co się dzieje, gdy nerwy są uszko-
dzone, dlaczego mięśnie są osłabione lub dlaczego występują ograniczenia 
ruchu, jest ważną częścią procesu usprawniania. Opisanie funkcji układu 
limfatycznego i przyczyn obrzęku limfatycznego, gdy jest on upośledzony 
zapewnia, że pacjent rozumie i lepiej współpracuje w procesie rehabilitacji. 

Kolejnym krokiem jest zidentyfikowanie efektów ubocznych, takich jak 
napięcie mięśni lub obrzęk, a następnie zastosowanie ukierunkowanej te-
rapii. Mogą to być między innymi różnorodne techniki manualne zmniej-
szające napięcie i zachęcające do prawidłowego wykorzystania mięśni oraz 
przepisywanie odpowiednich ćwiczeń, aby stopniowo wzmocnić osłabione 
grupy mięśniowe.

Bardzo ważne jest, aby pacjenci zgłaszali personelowi medycznemu 
pojawiające się u nich objawy uboczne i następstwa funkcjonalne, których 
doświadczają, ponieważ wczesne postępowanie może zapobiec pogłębieniu 
się dalszych problemów czynnościowych.

Aby osiągnąć szybki powrót do zdrowia, włącza się aktywnie pacjenta  
do leczenia i zawsze zaleca formy samokontroli (olbrzymia rola pacjenta  
w powrocie do zdrowia w trakcie trwania całego procesu rehabilitacji). Obej-
mują one ćwiczenia, proste techniki masażu do wykonywania w domu lub 
prawidłowe stosowanie kompresji w sytuacji obrzęku limfatycznego. Nasile-
nie objawów i czas do interwencji determinuje częstotliwość wizyt i spotkań  
z personelem medycznym. Niektóre efekty uboczne i następstwa funkcjo-
nalne mogą jednak wymagać stałego monitorowania ze strony fachowego 
personelu medycznego, aby zapobiec ich pogorszeniu się z czasem.

Ból jest jednym z elementów powodujących największe obawy związane 
z następstwami i powikłaniami choroby nowotworowej. W przypadku cho-
rych na nowotwory głowy i szyi efekt ten jest prawdopodobnie spotęgowany 
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także kwestiami wyglądu zewnętrznego. Ocena rodzaju i przyczyny bólu  
u tych chorych pomaga personelowi medycznemu w ustaleniu właściwej 
terapii. Zrozumienie mechanizmów związanych z bólem pozwala na doda-
nie leków adjuwantowych, zabiegów interwencyjnych oraz terapii fizycznej  
i psychologicznej w celu całościowego zarządzania dolegliwościami bólo-
wymi w tej grupie pacjentów.

Ból ma niszczący wpływ na życie pacjentów, ponieważ zarówno choro-
ba, jak i leczenie mogą wpływać na zdolność mówienia, połykania i oddy-
chania z powodu zajęcia przewodu pokarmowego i oddechowego. Etiologia 
bólu w tej podgrupie pacjentów może być wynikiem bezpośredniej progresji 
guza, ucisku korzeni nerwowych lub zastosowanych metod leczenia. Do-
kładna wstępna i bieżąca ocena pacjenta jest niezbędna do postawienia diag-
nozy i zaplanowania leczenia oraz jego modyfikacji w trakcie trwania tego 
procesu. Leczenie obejmuje kompleksowe podejście, które koncentruje się 
wokół systematycznej farmakoterapii uzupełnionej o szereg interwencji te-
rapeutycznych takich jak fizjoterapia oraz terapia behawioralna.

Pacjenci, którzy mieli zastosowane leczenie onkologiczne z powodu 
nowotworów w obrębie głowy i szyi, którzy mieli usunięte węzły chłonne  
w obszarze szyi, mogą doświadczać po zabiegu operacyjnym występowa-
nia dolegliwości bólowych i sztywności głównie w obszarze szyi i ramion. 
Taka sytuacja może się pojawić bezpośrednio po zabiegu operacyjnym lub  
w ciągu kilku lat po jego wykonaniu (dodatkowe wspomniane wcześniej 
problemy w późniejszym okresie może potęgować proces zwłóknień w ob-
rębie tkanek po przebytej radioterapii).

Ważne jest, abyś wykonywał ćwiczenia zawarte w tej broszurze, 
abyś utrzymał lub odzyskał pełną ruchomość szyi i ramion, a przez to 
również zmniejszył mogące się z czasem pojawić dolegliwości bólowe.  
Na początku normalny jest niewielki dyskomfort, ale żadne z ćwiczeń 
nie powinno powodować ani nasilać bólu. Jeśli podczas wykonywania 
ćwiczeń zacznie boleć szyja lub ramię, należy je przerwać do czasu ustą-
pienia bólu, a następnie spróbować ponownie tego samego dnia.
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OGÓLNE ZALECENIA W ASPEKCIE ZMNIEJSZENIA 
DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  

NASTĘPSTWOM FUNKCJONALNYM W CZASIE  
POBYTU W SZPITALU PO LECZENIU OPERACYJNYM 

NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
Aby zapobiec powikłaniom i następstwom pooperacyjnym należy  

po zabiegu, przebywając jeszcze na terenie oddziału / szpitala: 
• przyjmować pozycję siedzącą, 
• regularnie spacerować po oddziale,
• wykonywać regularne, co godzinę, ćwiczenia głębokiego oddychania –  

5 głębokich oddechów, po których następuje tzw. efektywny kaszel, 
• zwracać uwagę na utrzymywanie prawidłowej postawy ciała,
• unikać pochylania się lub zaokrąglania ramion (staraj się ściągnąć łopatki 

do tyłu i w dół),
• skupić się na siedzeniu lub staniu w pozycji wyprostowanej z głową umiesz-

czoną prostopadle nad ramionami i lekko wciągniętym podbródkiem,
• utrzymywać głowę pośrodku nad tułowiem w zrównoważonej pozycji,
• unikać przechylania głowy na stronę operowaną.

OGÓLNE ZALECENIA W ASPEKCIE ZMNIEJSZENIA 
DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA 
NASTĘPSTWOM FUNKCJONALNYM PO WYJŚCIU 

ZE SZPITALA PO LECZENIU OPERACYJNYM 
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Aby zapobiec powikłaniom i następstwom pooperacyjnym należy  
po zabiegu, przebywając w domu po wyjściu z oddziału / szpitala: 
• stopniowo wracać do normalnych aktywności,
• stopniowo zwiększać dystans pokonywany każdego dnia lub ilość spa-

cerów,
• zachować ostrożność przy wykonywaniu powtarzalnych czynności ra-

mionami nad głową,
• nie dźwigać cięższych przedmiotów przez pierwsze 6 tygodni po operacji,
• wykonywać delikatny masaż blizny, gdy nie ma do tego przeciwwskazań, 

ale dopiero po jej całkowitym zagojeniu (przez około 5-10 minut, dwa 
razy dziennie),
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• wdrożyć w codzienną aktywność różnorodne ćwiczenia fizyczne dające 
szereg pozytywnych efektów (ćwiczenia fizyczne mają wiele korzyści 
zarówno w trakcie, jak i po leczeniu nowotworów, mogą pomóc zmniej-
szyć skutki uboczne, przyspieszyć powrót do zdrowia, poprawić jakość 
życia, obniżyć ryzyko nawrotu raka i wydłużyć życie),

• unikać bezczynności,
• dążyć do osiągnięcia 150 minut ćwiczeń aerobowych o umiarkowanej 

intensywności tygodniowo (można je wykonywać codziennie w małych 
odstępach czasu w ciągu tygodnia),

• włączać 2-3 sesje ćwiczeń oporowych o umiarkowanej intensywności  
w każdym tygodniu.
Ból jest najczęstszym objawem występującym w medycynie. Będąc 

oznaką choroby lub urazu sygnalizuje potrzebę poszukiwania pomocy me-
dycznej. Mimo swego nieprzyjemnego charakteru stanowi o przeżyciu jed-
nostki. Jeżeli następuje uszkodzenie tkanek, to zarówno w obwodowym, jak 
i ośrodkowym układzie nerwowym dochodzi do powstania głębokich, ale 
odwracalnych zmian. W odpowiedzi na odczyn zapalny w uszkodzonych 
tkankach otaczających struktury nerwowe występuje nadwrażliwość i długo-
trwały ból. Zmiany te towarzyszą procesowi naprawczemu, leczeniu urazu 
lub choroby, aż do wygojenia się tkanek. 

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu definiuje ból jako nie-
przyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub 
potencjalnym uszkodzeniem tkanek lub opisywane jako takie uszkodzenie. 

Ból to nieprzyjemne uczucie, które może ograniczyć zdolności i możli-
wości danej osoby niezbędne do wykonywania codziennych czynności. Czę-
sto stanowi wczesny sygnał ostrzegawczy informujący o tym, że coś dzieje 
się z organizmem. Ból fizyczny może przyjmować różne natężenie: od nie-
wielkiego dyskomfortu odczuwanego w jednym miejscu po bardzo silny ból. 
Może być ostry i krótkotrwały lub może stanowić dłużej trwający problem 
jako ból chroniczny, długotrwały. 

Ostry ból pełni funkcję ochronną. Chroni nas przed obrażeniami ciała lub 
szkodliwymi dla niego sytuacjami. Chroni również uszkodzoną część ciała 
w trakcie procesu leczenia. 

Ból fizyczny występuje często i niekiedy może wpływać na codziennie 
wykonywane czynności. Jeśli ból pozostanie nieleczony lub będzie leczony 
niewłaściwie, może przerodzić się w ból chroniczny. 
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KLASYFIKACJA BÓLU
Zdefiniowanie bólu stanowi ogromne wyzwanie dla międzynarodowej 

społeczności medycznej już od wielu lat. Istnieją liczne sposoby klasyfikacji 
bólu. Wiele z nich nakłada się na siebie, ale powszechnie stosowane klasyfi-
kacje bólu zawierają następujące elementy:

• Ból nocyceptywny jest powodowany przez uszkodzenia ciała, pełni 
funkcję ochronną. Typowe przykłady: bóle somatyczne, na przykład bóle 
stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, ból dolnej części pleców, ura-
zy sportowe, bóle pozabiegowe. Ból noncyceptywny jest wynikiem ak-
tywności ścieżek neuronowych spowodowanej przez rzeczywiste uszko-
dzenie tkanek lub potencjalnie szkodliwe dla tkanki bodźce.

• Ból zapalny odczuwamy w przypadku uszkodzenia tkanek miękkich 
układu mięśniowo-szkieletowego. Ten rodzaj bólu jest często miejscowy 
i opisuje się go jako tępy, bolesny. Najczęściej pojawia się na wysokości 
barków, bioder i dłoni, ale może również wystąpić w dolnej części ple-
ców.

• Ból neuropatyczny jest spowodowany urazami lub nieprawidłowym 
działaniem układu nerwowego. Powodują go uszkodzenia lub choroby 
wpływające na części układu nerwowego, często bez oczywistych dowo-
dów fizycznych. Bywa opisywany jako pieczenie, mrowienie, ból świ-
drujący lub kłujący. Ten rodzaj bólu zazwyczaj występuje w ciągu kilku 
dni lub tygodni po odniesieniu obrażeń ciała, w etapach przybierających 
na częstotliwości i intensywności. Czasami brak oczywistego źródła bólu 
i może on wystąpić spontanicznie.

PRZYCZYNY BÓLU
Nasz organizm odczuwa ból z różnych powodów. Objawy bólu rzadko 

występują bez objawów towarzyszących i w związku z tym podczas od-
czuwania bólu może oddziaływać wiele mechanizmów. Przykładowo, stan 
zapalny jest częstym powodem bólu nocyceptywnego, ale może się poja-
wiać także przy bólu neuropatycznym. Powodem bólów somatycznych i za-
palnych jest zazwyczaj uszkodzenie tkanek na skutek powtarzających się 
urazów, nadmiernej aktywności, nieużywania lub niepoprawnego używania 
poszczególnych części ciała. Ból neuropatyczny pojawia się w przypadku 
uszkodzenia, dysfunkcji lub urazów nerwów, przez co wysyłają one niepo-
prawne sygnały do ośrodków bólu. Zarówno ból nocyceptywny, jak i neuro-
patyczny może być ostry lub chroniczny. Ból ostry informuje nas o pojawie-
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niu się obrażeń ciała. Pojawia się nagle i zwykle nie trwa zbyt długo. Gdy 
uszkodzenie ciała zostanie wyleczone, ból najczęściej znika. Ból chroniczny 
jest bardziej poważnym i trwałym problemem. W każdym przypadku należy 
skonsultować się z lekarzem. 

Ból ostry nie przekracza trzech miesięcy i jest dosyć łatwy do zlokalizo-
wania. Możliwe przyczyny to oparzenia, złamania, kolka nerkowa, pęknięty 
wrzód żołądka, kolka żółciowa, ostre zapalenie trzustki, rwa kulszowa, cho-
roba wieńcowa, zapalenie wyrostka robaczkowego, niedokrwienie kończyn 
oraz neuralgia.

Ból przewlekły utrzymuje się powyżej trzech miesięcy, nawraca, jest 
uporczywy i utrudnia normalne funkcjonowanie. Możliwe przyczyny to no-
wotwór, miażdżyca, reumatyzm, zwyrodnienia, przebyty uraz, migrena, ból 
fantomowy oraz przewlekłe zapalenie trzustki.

Ból przewlekły jest najczęstszym rodzajem bólu u pacjentów z nowotwo-
rami w obrębie głowy i szyi i może powodować objawy takie jak zaburzenia 
snu, zmniejszenie apetytu, osłabienie koncentracji i rozdrażnienie. Prowadzi 
to najczęściej do pogorszenia stanu fizycznego, zmian emocjonalnych i be-
hawioralnych.

SKALE BÓLU
Istnieje wiele narzędzi pomagających określić nasilenie odczuwanego 

bólu. Skale oceny stopnia nasilenia bólu możemy podzielić na trzy grupy: 

• wizualne (ang. Visual Analogue Scale, VAS) – najbardziej popularna jest 
tzw. skala wzrokowo-analogowa. Posługując się linijką długości 10 cm, 
określa się nasilenie odczuwanego bólu, gdzie „0” oznacza całkowity 
brak bólu, natomiast „10” najsilniejszy ból, jaki można sobie wyobrazić. 
Odmianą stosowaną u dzieci jest tzw. The Wong-Baker Faces Pain Rating 
Scale (Skala Oceny Bólu Twarzy Wong-Baker), przedstawiająca schema-
ty twarzy wyrażających różne nasilenie bólu,

• werbalne (ang. Verbal Rating Scale, VRS) – oceniające ból w sposób 
opisowy. W skalach tego typu pacjent może opisywać ból, posługując się 
czterema stopniami: brak bólu, ból słaby, ból umiarkowany, ból silny lub 
dodatkowo, stopień piąty: ból nie do zniesienia,

• numeryczne (ang. Numeric Rating Scale, NRS) – oceniające ból w skali 
liczbowej, gdzie „0” oznacza brak bólu, a „10” najsilniejszy ból, jaki cho-
ry może sobie wyobrazić.
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BEHAWIORALNE METODY OCENY BÓLU
Oprócz różnego typu skali bólu stosuje się także metody behawioralne. 

Wykorzystuje się je do badania pacjentów, którzy z różnych powodów nie mo-
gą zwerbalizować swoich odczuć. Okazują się przydatne w szczególności na 
oddziałach intensywnej terapii, w kontakcie z pacjentami z zaburzeniami ko-
munikacji. Polegają na obserwacji zachowań pacjenta i reagowania na bodźce, 
m.in. poprzez obserwację mimiki twarzy, ruchów kończyn, płaczu oraz tego, 
czy istnieje możliwość poprawy nastroju. 

Skala oceny bólu pozwala dobrać odpowiednie leczenie i sprawdzać 
postępy terapii, jednak nie można zapominać, że nadal jest to metoda 
subiektywna, która nie daje pełnej gwarancji w diagnozie i stosowanym le-
czeniu. Niemniej jednak, jeżeli cierpisz na dolegliwości bólowe, które wpły-
wają na twoje codzienne funkcjonowanie, nie wahaj się i udaj się do specja-
listy na konsultacje. Spośród różnych metod wybierze najodpowiedniejszą 
dla ciebie, która pozwoli na wdrożenie najskuteczniejszej formy leczenia.

Są takie sytuacje, gdy ból przestaje być sygnałem ostrzegawczym, a sta-
je się źródłem cierpienia i jednocześnie czynnikiem obniżającym znacząco 
jakość życia człowieka. Takim zjawiskiem jest ból przewlekły, który trwa 
pomimo wygojenia tkanek po urazie czy zabiegu operacyjnym, towarzyszy 
chorobie przewlekłej jak np. choroba nowotworowa czy choroba zwyrodnie-
niowa stawów. Doznania bólowe tracą wówczas swój ostrzegawczo-obron-
ny charakter, a ból przewlekły staje się chorobą samą w sobie, wpływającą 
negatywnie na emocjonalne, fizyczne i socjalne funkcjonowanie człowieka. 
Ból przewlekły jest zwykle definiowany jako „ból, który wykracza poza nor-
malny przewidywany czas zdrowienia”. Przyjmuje się, że dla bólu nieno-
wotworowego granica pomiędzy bólem ostrym a przewlekłym to zwykle  
3 miesiące, natomiast dla potrzeb badawczych często przyjmowany jest 
okres 6 miesięcy. Określenie „przewlekły” odnosi się zarówno do dotych-
czasowego przebiegu bólu, jak i ma znaczenie prognostyczne.

U chorych z bólem przewlekłym nie obserwuje się charakterystycznego 
dla bólu ostrego pobudzenia układu współczulnego i wewnątrzwydzielni-
czego. W miejsce pobudzenia psychicznego i niepokoju pojawia się depre-
syjny nastrój, nadmierna drażliwość i zdenerwowanie. 

Ból przewlekły jest również przyczyną zmiany wzorca zachowań zwią-
zanego z jedzeniem. Często obserwuje się utratę apetytu i spadek ciężaru 
ciała. U części chorych pojawia się niepokój i nadmierna chęć jedzenia,  
co przy niedostatecznej z powodu bólu aktywności ruchowej jest przyczyną 
otyłości, dodatkowo upośledzającej aktywność fizyczną.



93

Depresyjny nastrój u chorych z bólem przewlekłym objawia się nie tyl-
ko smutkiem, lecz również, co zdarza się znacznie częściej, rozdrażnieniem  
i wybuchami gniewu. Powoduje to częste konflikty z rodziną czy przyjaciół-
mi, doprowadza do stopniowej eliminacji wszelkich przejawów aktywności 
społecznej, izolacji psychicznej, a wreszcie zamknięcia się w sobie i poczucia 
znacznego zawężenia dostępnego dla nich świata, który zresztą przestaje być 
przedmiotem zainteresowania. Większość czasu chorzy pozostają w pozy-
cji leżącej, a ich myśli koncentrują się na bólu i bezustannym szukaniu jego 
przyczyny, ponieważ duża część chorych uważa, że spełnia on jednak rolę 
ostrzegawczo-obronną. Większość chorych nie jest w stanie pracować zawo-
dowo, przez co obniżają się dochody, standard życia i pozycja w rodzinie.

PRZYCZYNY BÓLU PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM 
NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

Leczenie nowotworów rejonu głowy i szyi obejmuje kilka sekwencyj-
nych metod, takich jak chirurgiczna resekcja, chemioterapia i radioterapia. 
Cechy kliniczne pooperacyjnych nowotworów głowy i szyi głównie obej-
mują: ból, chrypkę głosu, kaszel, szczękościsk, zmniejszenie ruchomości 
szyi i ramion, depresję, lęk, ograniczoną mobilność, dysfagię (zaburzenia 
połykania), zaburzenia słuchu.

Podstawowe leczenie obejmujące operację, radioterapię lub chemiotera-
pię, może mieć znaczny wpływ na organizm. Wielu pacjentów może odczu-
wać ból szyi, sztywność lub ucisk jako efekt uboczny terapii.

Około 30% pacjentów zgłasza, że ma przewlekły ból po terapii nowotwo-
rów rejonu głowy i szyi. Liczba ta jest wyższa, około 42% wśród pacjentów, 
którzy mieli operację. Przewlekłe dolegliwości bólowe często są związane  
z płcią (więcej u kobiet), wiekiem (więcej u starszych pacjentów) i rosną 
wraz z otyłością. Znaczny wpływ na nie ma zakres i nasilenie metod lecze-
nia. Pacjenci, którzy zgłaszają przewlekły ból, mają najczęściej obniżoną 
jakość życia, wyrażoną przez zmniejszoną aktywność, gorszy nastrój, prob-
lemy z pracą i nie dający odpoczynku sen.
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WAŻNE PYTANIA DOTYCZĄCE PROBLEMÓW 
ZWIĄZANYCH Z BÓLEM PO LECZENIU NOWOTWORÓW 

GŁOWY I SZYI, JAKO PRZYGOTOWANIE DO SPOTKAŃ  
Z PERSONELEM MEDYCZNYM

Pytania pomagające w przygotowaniu rzetelnych odpowiedzi przed 
kontaktem z personelem medycznym, odnoszące się do aktualnie istnie-
jących Twoich dolegliwości bólowych:

• Jak odczuwasz dolegliwości bólowe?
• Jak ból zmienia się w czasie?
• Jak silny jest ból (od 0 = brak bólu do 10 = ból tak silny, jak tylko można 

sobie wyobrazić)?
• Czy miałeś/aś ból w momencie początkowej diagnozy?
• Czy ból był główną dolegliwością w momencie diagnozy?
• Czy obecnie odczuwasz ból w miejscu operacji/nowotworu?
• Jaki jest czas trwania bólu?
• Jaka jest charakterystyka bólu? (krótki, przerywany, okresowy, ciągły).
• Opisz swój ból (przykładowe określenia: uderzający, kłujący, ostry, bo-

lesny, ciężki, delikatny, gorący, piekący lub inne właściwie opisujące).
• Jakie są czynniki, które zwiększają ból? (przełykanie, mówienie, wymień 

inne)
• Czy obecnie przyjmujesz jakieś leki przeciwbólowe?
• Czy leczenie onkologiczne pogorszyło dolegliwości bólowe?
• Co według Ciebie jest przyczyną bólu?

BÓL LUB DRĘTWIENIE U PACJENTÓW PO LECZENIU 
ONKOLOGICZNYM NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
Podczas leczenia nowotworu głowy i szyi pacjent może odczuwać ból, 

zwykle ustępuje on w miarę gojenia się tkanek. Czasami ból lub dyskom-
fort trwa kilka miesięcy lub dłużej. Zawsze należy poinformować lekarza, 
jeśli wystąpi nowy/inny ból lub ból, który się nasila. To naturalne, że od-
czuwanie bólu wywołuje także niepokój. Ból po leczeniu może wystąpić  
z różnych powodów. Może to być spowodowane wtórnym efektem leczenia 
rejonu głowy i szyi, takim jak szczękościsk, ucisk blizny lub uszkodzenie 
nerwów. Czasami może to być objaw nawrotu raka. Przebyta operacja może 
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wpłynąć na pobliskie nerwy i spowodować zmianę czucia lub drętwienie  
w tym obszarze. Często sytuacja poprawia się, gdy nerwy się zagoją. Może 
to potrwać nawet do 2 lat. Jeśli nerw został przecięty, zmiany w tym obsza-
rze będą trwałe. Drętwienie lub zmiana czucia w części głowy lub szyi po-
winno skłaniać do szczególnej ostrożności, aby je chronić. Czasami obszar, 
który jest zdrętwiały, może zostać niezauważalnie zraniony, np. podczas go-
lenia. Może być także narażony w wyniku wystawienia na działanie bardzo 
wysokich lub bardzo niskich temperatur.

BÓL W USTACH U PACJENTÓW PO LECZENIU 
ONKOLOGICZNYM NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
Radioterapia głowy i szyi często powoduje ból w jamie ustnej. Zwykle 

sytuacja poprawia się w ciągu kilku tygodni, jednak możesz być bardziej po-
datny na infekcje lub wrzody w jamie ustnej. Jeśli masz ból w jamie ustnej, 
nadal ważne jest to, aby kontynuować regularną pielęgnację jamy ustnej.

INNE PRZYCZYNY BÓLU LUB DRĘTWIENIA  
U PACJENTÓW PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM 

NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
Czasami ból jest spowodowany obrzękiem limfatycznym. Twój lekarz 

może skierować Cię na leczenie związane z terapią przeciwobrzękową. Nie-
które leki stosowane w chemioterapii mogą wpływać na nerwy i powodować 
objawy, takie jak mrowienie, drętwienie lub ból dłoni i stóp. Nazywa się to 
neuropatią obwodową.

Dyskomfort szyi wywołany zabiegiem chirurgicznym
Po operacji szyi, takiej jak usunięcie węzłów chłonnych, możesz odczu-

wać drętwienie szyi, szczególnie wokół blizny chirurgicznej. Jest to nor-
malne i powinno z czasem ulec poprawie. Jeśli podczas operacji doszło do 
uszkodzenia nerwu, możesz doświadczyć dodatkowego drętwienia, które 
może być trwałe. Sztywność szyi i ucisk mogą być również efektem ubocz-
nym operacji, z powodu obrzęku limfatycznego. Kiedy lekarz usunie wę-
zły chłonne z obszaru szyi, zostaje zakłócony normalny drenaż płynu lim-
fatycznego. Może to powodować gromadzenie się płynu limfatycznego  
w otaczających tkankach i prowadzić do obrzęku i sztywności szyi, a także 
ograniczenia zakresu ruchu. U pacjentów z nowotworami głowy i szyi, ogra-
niczenie zakresu ruchu szyi i ramion jest jednym z częstych powikłań wy-
stępujących po operacji. Również ograniczone otwarcie ust z powodu bólu 
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i szwów jest powszechnie spotykane u pacjentów z rakiem błony śluzowej 
policzka i raka języka.

Dyskomfort szyi wywołany promieniowaniem
Pacjenci z nowotworami głowy i szyi często doświadczają sztywności  

i ucisku w obrębie szyi, a także bólu lub przykurczów po napromieniowaniu 
szyi. Kiedy napromieniowane są tkanki szyi, zwykle dochodzi do zwłóknie-
nia. Zwłóknienie występuje, gdy tkanka łączna zastępuje w procesie gojenia 
normalną tkankę. Czasami radioterapia może powodować ograniczoną ru-
chomość w okolicy szyi. Około 10% pacjentów z rakiem głowy i szyi odczu-
wa ten efekt uboczny. Sztywność karku powinna stopniowo się zmniejszać 
po zakończeniu terapii.

SPOSOBY NA ZŁAGODZENIE DOLEGLIWOŚCI 
BÓLOWYCH PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM 

NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
Większość chorych na nowotwory skarży się na ból, a jego kontrola i ła-

godzenie należy do priorytetów zespołu wielospecjalistycznego. Ból nowo-
tworowy może być zlokalizowany w kilku miejscach anatomicznych i mieć 
różne przyczyny, będąc uznanym za ból mieszany. Oprócz bólu, pacjenci 
mogą mieć ograniczenie zakresu ruchu, zmiany w zakresie czucia, osłabie-
nie mięśni, obrzęk limfatyczny i zmiany bliznowate. Fizjoterapia, poprzez 
zastosowanie specyficznych technik, może się przyczynić do złagodzenia 
bólu i poprawy jakości życia. Regularne ćwiczenia fizyczne również mo-
gą osłabiać ból poprzez wpływ na funkcjonowanie organów wewnętrznych  
i wydzielane przez nie substancje.

Fizjoterapia
Ćwiczenia poprawiają jakość życia, siłę i wytrzymałość oraz zmniejszają 

depresję, nudności i ból. Rehabilitacja może przynieść korzyści pacjentom 
z deficytami motorycznymi. Fizjoterapia może zwiększyć siłę zaangażowa-
nych mięśni i mięśni pomocniczych, poprawiając koordynację i integrację 
sensoryczną. Ćwiczenia mogą utrzymać ruchomość stawów i zapobiec de-
formacjom.

Istnieją ćwiczenia rozciągające i ćwiczenia, które mogą pomóc zmniej-
szyć napięcie i ból szyi. Podczas regularnego stosowania ćwiczeń, możesz 
odpowiednio zbudować siłę i poprawić zakres ruchu w obrębie szyi. Możesz 
porozmawiać z personelem fizjoterapeutycznym o procedurach przeciwdzia-
łających dolegliwościom bólowym. Fizjoterapia u chorych może być pro-
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wadzona z wykorzystaniem technik dystrakcji manualnej, masażu i technik 
relaksacyjnych. Ćwiczenia aerobowe, oporowe, gibkościowe, zwiększające 
elastyczność są w stanie zmniejszyć intensywność bólu u pacjentów podda-
wanych leczeniu przeciwnowotworowemu. Badania sugerują, że ćwiczenia 
fizyczne mogą modulować endogenny system hamowania bólu. Chociaż 
ból jest subiektywnym i szczególnym odczuciem każdego pacjenta, należy 
przyjąć odpowiednie metody oceny bólu u chorych na nowotwory. Oceny te 
dostarczą danych, które mogą zidentyfikować fizyczne, psychologiczne, lub 
behawioralne aspekty bólu. Przykładowo do oceny osoby doświadczającej 
znacznego bólu może być użyty kwestionariusz McGilla. Może on być wy-
korzystany do monitorowania bólu w czasie oraz do określenia skuteczności 
wszelkich interwencji.

Subiektywne efekty zastosowanej fizjoterapii mogą się wiązać między 
innymi z uczuciem rozluźnienia napiętych tkanek w obrębie szyi, poczuciem 
swobody ruchu, poprawą ruchomości tkanki bliznowatej i skóry w miejscu 
leczonym. Ich skutkiem może być zmniejszenie częstości występowania 
ostrych dolegliwości bólowych zlokalizowanych w obrębie barku i kąta 
obojczykowego, poprawa apetytu, zwiększenie aktywności, a więc zadowo-
lenie z efektów terapii. Z kolei obiektywne efekty zastosowanej fizjotera-
pii mogą się wiązać ze zwiększeniem bezwzględnego zakresu ruchu w ob-
rębie tkanek szyi: zgięcie do przodu, wyprost, rotacja w prawą i lewą stronę, 
zgięcie boczne. Podobne wyniki powinny dotyczyć stawu ramiennego.

Masaż
Odpowiednie masowanie (przy braku przeciwwskazań) obszarów zago-

jonej blizny może pomóc złagodzić napięcie skóry w leczonym obszarze. 
Dodatkowo masowanie może służyć jako manualny drenaż limfatyczny, po-
magający w zmniejszeniu objawów obrzęku limfatycznego. 

Badania wykazują, że terapia masażem jest skuteczna w łagodzeniu bólu 
nowotworowego. Pomaga w odprowadzaniu miejscowego obrzęku tkanek, 
poprawia miejscowe krążenie, stymuluje wolne zakończenia nerwowe. oraz 
wywołuje miejscowe i ogólne rozluźnienie.

Techniki zarządzania behawioralnego (terapia poznawczo-behawioralna)
Celem metod zarządzania behawioralnego jest pomoc pacjentowi  

w odzyskaniu poczucia kontroli, które zostało zmniejszone przez chorobę 
i osłabienie. Zastosowanie w tym zakresie mają między innymi: podejście 
behawioralne, w tym trening poznawczo-behawioralny, hipnoza, reiki, bio-
feedback i terapie relaksacyjne. Techniki te służą jako uspokajające prze-
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kierowanie uwagi z cyklu ból – lęk - napięcie. Terapia poznawczo-beha-
wioralna obejmuje edukację, odwracanie uwagi, relaksację, kształtowanie 
pozytywnego nastroju i strategie samokontroli bólu. Pomaga ona pacjentowi 
rozwinąć akceptację wobec utrzymujących się objawów i umożliwia mu 
prowadzenie aktywnego funkcjonalnie życia.

Muzykoterapia
Muzykoterapia może pomóc w łagodzeniu bólu u pacjentów z nowotwo-

rem. Słuchanie muzyki podczas leczenia może odwrócić uwagę pacjentów 
od dyskomfortu związanego z leczeniem i pomóc im w radzeniu sobie z wy-
sokim poziomem stresu, strachu i samotności. Szczególnie muzyka słuchana 
na żywo może stworzyć nastrój spokoju, wywołać relaksację, poprawić po-
ziom komfortu, wyrazić uczucia i emocje.

Edukacja pacjenta
Strategie leczenia powinny się skupiać na postawach, przekonaniach  

i przeszłych doświadczeniach dotyczących bólu. Wiedza o bólu i strategie 
poznawcze, w tym edukacja pacjenta, mają pozytywny wpływ na redukcję 
bólu. Pisemne i/lub audiowizualne materiały edukacyjne promują wiedzę 
i postawy dotyczące bólu nowotworowego i analgezji oraz postrzeganego 
natężenia bólu. Programy edukacyjne dotyczące bólu są wysoce skuteczne 
nie tylko w redukcji bólu i związanych z nim zachowań bólowych, ale także 
w zmniejszaniu barier związanych z leczeniem u chorych na nowotwory. 
Jedną z metod jest zastosowanie dzienniczka kontroli bólu. Wdrożenie 
dzienniczków bólu zapewnia wgląd w przestrzeganie schematu analgetycz-
nego. Dzienniczek bólu pomaga w dokumentowaniu częstotliwości stoso-
wania leków, pory dnia w której leki są przyjmowane, wszelkich działań 
niepożądanych, objawów towarzyszących oraz wpływu bólu na stan funk-
cjonalny. Włączenie dzienniczków do rutynowej praktyki klinicznej mo-
że ujawnić ważne informacje o pacjentach i ich opiekunach. Prowadze-
nie dzienniczków bólu zwiększa zaangażowanie pacjenta w leczenie bólu, 
a jednocześnie daje klinicystom wgląd w czynniki wyzwalające używanie 
środków przeciwbólowych.

Biofeedback
Techniki biofeedback mogą być stosowane w uśmierzaniu bólu poprzez 

hamowanie cech centralnej sensytyzacji. Jest to stan, w którym w ukła-
dzie nerwowym, na skutek przewlekłych dolegliwości bólowych, dochodzi  
do szeregu zmian. Nieustanne uczucie bólu sprawia, że układ nerwowy znaj-
duje się w ciągłym pobudzeniu. Skutkuje to obniżeniem progu odczuwania 
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bólu i może trwać, nawet jeśli pierwotna przyczyna dolegliwości została już 
zaleczona. Zjawisko sensytyzacji ośrodkowej, która wyraża się podwyż-
szoną wrażliwością na ból, możemy z kolei określić dwojako, jako:
• hiperalgezja – objawiająca się zwiększonym odczuwaniem bólu przy 

bodźcach, które normalnie powodowałyby go, jednak w znacznie mniej-
szej intensywności (np. niewyobrażalny ból przy lekkim stłuczeniu),

• allodynia – odczuwanie bólu na skutek bodźców, które w normalnej  
sytuacji są bezbolesne (np. delikatny dotyk).

Wyobraźnia kierowana
Wyobraźnia kierowana może być wykorzystywana do hamowania bólu. 

Sposób ten wykorzystuje wyobraźnię do stworzenia mentalnego obrazu nor-
malnego ruchu, który pomaga w odwróceniu uwagi od bólu lub jego uśmie-
rzaniu w pewnym stopniu.

Leki
Jeśli zauważysz utrzymujący się obrzęk szyi, zmiany w mowie i połyka-

niu i/lub uporczywy ból w tej okolicy, skontaktuj się z lekarzem i poszukaj 
profesjonalnej pomocy medycznej. W razie potrzeby lekarz może przepisać 
leki przeciwbólowe.

Istotną kwestią co jeszcze raz należy podkreślić jest przyczyna powstania 
bólu szyi. Dyskomfort wywołany promieniowaniem może trwać miesiące 
lub lata po zakończeniu leczenia. Ból wywołany zabiegiem chirurgicznym 
jest na ogół krótkotrwały, ale nadal może utrudniać życie, jeśli nie jest odpo-
wiednio leczony i konsultowany w kwestii właściwej terapii usprawniającej.

Jeśli przewlekły ból szyi utrzymuje się pomimo fizjoterapii, leków, ma-
sażu i innych zabiegów, poproś lekarza o poradę. Może zasugerować bada-
nie MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging), aby wykluczyć jakiekolwiek 
trwałe uszkodzenia neurologiczne, które mogły wystąpić podczas operacji 
lub leczenia raka. 

Postawa ciała
Niewłaściwa postawa ciała może również wpływać na pogorszenie dole-

gliwości bólowych po leczeniu nowotworów głowy i szyi. Może prowadzić 
do pojawienia się stanów zapalnych i bólu pleców. W tym poradniku propo-
nujemy między innymi wprowadzenie zmian we własnym życiu i codzien-
nym funkcjonowaniu poprzez właściwe ćwiczenia obszaru szyi, barków  
i kończyn dolnych.
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Jakie kroki możesz podjąć, aby zapewnić sobie odpowiednie leczenie 
bólu nowotworowego?

Po pierwsze: porozmawiaj ze swoim lekarzem i innymi profesjonalista-
mi służby zdrowia (między innymi z fizjoterapeutą, pielęgniarką, psycholo-
giem) o swoim bólu.

Po drugie: Ty i twój lekarz możecie monitorować proces leczenia i usta-
lić cel w kontroli bólu. Twój lekarz powinien śledzić Twoje dolegliwości 
bólowe za pomocą skali bólu, oceniając jego siłę i zmiany w czasie. Celem 
powinno być utrzymanie Twojego komfortu. Jeśli go nie odczuwasz, poroz-
mawiaj ze swoim lekarzem.

Jeśli nie otrzymujesz odpowiedzi których potrzebujesz, poproś o skie-
rowanie do placówki wykwalifikowanej w opiece nad pacjentem z bólem. 
Wszystkie główne ośrodki onkologiczne mają programy leczenia bólu. Leki 
i leczenie bólu są zazwyczaj pokrywane przez standardowe ubezpieczenie 
(NFZ).

8. 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  
skonsultować się z lekarzem oraz fizjoterapeutą (rehabilitantem),  
w kwestii ich przydatności, ewentualnych przeciwwskazań do ich  
wykonania oraz wielkości wysiłku fizycznego, czasu jego trwania  
i liczby powtórzeń poszczególnych ćwiczeń. Niniejszy poradnik ma  
służyć jako swego rodzaju przewodnik po zalecanej przez personel  
medyczny fizjoterapii (rehabilitacji).
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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 górnej 
wolnej, 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 
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 tak-
że lekarzom i fizjoterapeutom (rehabilitantom) na problem stworzenia lub 
rozbudowy ośrodków, w których pacjenci po leczeniu nowotworów regio-
nu głowy i szyi mieliby zapewnione możliwości w pełni kompleksowego  
i stojącego na stosunkowo wysokim poziomie leczenia fizjoterapeutycznego 
(rehabilitacyjnego) wszelkiego rodzaju zaburzeń czynnościowych po lecze-
niu onkologicznym.
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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 dla wszechstronnej poprawy czynnościowego 
stanu pacjenta z chorobą nowotworową.

Opracowanie: 
mgr fizjoterapii Roman Hawro, 

specjalista fizjoterapii

Roman Hawro
mgr fizjoterapii, specjalista fizjoterapii, Kierownik 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 gęstość oraz lepkość, 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).
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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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Powstaliśmy aby pomagać innym. 
Fundacja Różowe Okulary powstała aby pomagać chorym onkologicznie, jednak nikomu 

nie odmawiamy wsparcia. W czasie swojej kilkuletniej działalności realizowaliśmy  
różnorodne projekty, których głównym celem jest wspieranie potrzebujących oraz zapo-

bieganie dyskryminacji osób dotkniętych niepełnosprawnością. Nasze sztandarowe hasło: 
„Możesz być po naszej stronie” ma dwa znaczenia. Z jednej strony pokazuje, że osobą  

z niepełnosprawnością może zostać każdy, np. w skutek choroby czy wypadku.  
Z drugiej zaś strony, bycie po naszej stronie oznacza wspólne pomaganie.

Chcesz wiedzieć więcej? 

www.rozoweokulary.org.pl


