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ZMĘCZENIE CHOROBĄ 
– PORADNIK DLA OSÓB, KTÓRYCH 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ JEST SKUTKIEM 
PRZEWLEKŁYCH CHORÓB I DŁUGOTRWAŁEGO 
LECZENIA ONKOLOGICZNEGO WYWOŁUJĄCYCH 
ZMĘCZENIE CHOROWANIEM

Zdrowie zdefiniowane przez Światową Organizację Zdrowia 
(World Health Organization – dalej nazywaną WHO) określane jest 
jako dobrostan biologiczny, psychiczny i społeczny, który służy  
do zaspokajania potrzeb i realizacji aspiracji ludzkich. Wszelkie na-
ruszenie normy zdrowotnej (wystąpienie choroby) powoduje zmiany 
tego dobrostanu w różnych jego elementach, tj. w części biologicznej, 
psychicznej i społecznej.

Do połowy XX wieku najczęstszą przyczyną zgonów były choro-
by o ostrym przebiegu takie jak choroby zakaźne, szczególnie wieku 
dziecięcego, ale także gruźlica, zapalenie płuc, zapalenie otrzewnej 
o różnej etiologii. Poprawa warunków sanitarnych – dostęp do wody 
zdatnej do picia i zastosowanie kanalizacji w aglomeracjach miejskich, 
szczepienia ochronne, wprowadzanie kolejnych antybiotyków i leków 
bakteriostatycznych spowodowały znaczne zmniejszenie śmiertelno-
ści z powodu chorób zakaźnych. Postęp medycyny oraz zdecydowana 
poprawa warunków życia w krajach wysoko rozwiniętych spowodo-
wały znaczne wydłużenie średniej długości życia.

Obecnie najczęstszą przyczyną zgonów są choroby przewlekłe,  
do czego przyczyniła się, powiązana z wydłużeniem życia, ich specy-
fika. Często rozwijają się długo z nikłymi początkowymi objawami, 
nieskłaniającymi do diagnostyki i leczenia. W ostatnich dziesięciole-
ciach część chorób przewlekłych ma znamiona chorób cywilizacyj-
nych wynikających z niewłaściwego trybu życia, braku aktywności 
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fizycznej, sposobu odżywiania się, stosowania używek oraz postępu-
jącego zanieczyszczenia środowiska.

Pojawiająca się w ich wyniku niepełnosprawność to ograniczenie lub 
brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważa-
nym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia 
funkcji organizmu. Jest to definicja przyjęta w 1980 przez WHO.

Określenie „niepełnosprawność” jest często używane wymiennie z okre-
śleniem „inwalidztwo”, choć zakresy obu pojęć nie w pełni się pokrywają, 
a niepełnosprawność jest pojęciem szerszym, obejmującym także aspekt ak-
tywności życiowej.

Za osoby niepełnosprawne wg WHO uważa się osoby, które nie mogą 
samodzielnie, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości nor-
malnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub 
nabytego upośledzenia fizycznego lub psychicznego.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wprowadziła trzy pojęcia 
niepełnosprawności, które uwzględniają stan zdrowia człowieka, są to: 
• niesprawność (impairment) – każda utrata sprawności lub niepra-

widłowość w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod względem 
psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym,

• niepełnosprawność (disability) – każde ograniczenie bądź niemożność 
(wynikające z niesprawności) prowadzenia aktywnego życia w sposo-
bie lub zakresie, które są uznawane za typowe dla człowieka,

• ograniczenia w zakresie pełnienia funkcji społecznych (handicap) 
– ułomność określonej osoby wynikająca z niesprawności lub niepeł-
nosprawności, ograniczająca lub uniemożliwiająca pełną realizację roli 
społecznej odpowiadającej wiekowi, płci oraz zgodnej ze społecznymi  
i kulturowymi uwarunkowaniami.
Definicja niepełnosprawności została także sformułowana przez Między-

narodową Organizację Pracy. Zgodnie z jej treścią, osoba niepełnosprawna 
ma ograniczone zdolności znalezienia i utrzymania zatrudnienia oraz osiąg-
nięcia awansu zawodowego, co ma związek z ubytkiem na zdrowiu psy-
chicznym lub fizycznym.

W modelu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan wystę-
powania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 
człowieka. Niepełnosprawność oznacza, że ze względu na chorobę / dys-
funkcję organizmu nie mogą być samodzielnie zaspokajane indywidualne 
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i społeczne potrzeby lub ich zaspokajanie jest utrudnione. Niepełnospraw-
ność, choć czasami jest doskonale widoczna, musi zostać potwierdzona 
orzeczeniem przez właściwe organy, gdyż tylko wówczas osoba uznana 
prawnie za niepełnosprawną oraz jej opiekunowie mają prawo do korzysta-
nia ze świadczeń socjalnych i innych form pomocy.

DEFINICJA CHOROBY PRZEWLEKŁEJ
Z medycznego punktu widzenia, choroby przewlekłe stanowią choroby 

niezakaźne, charakteryzujące się stosunkowo długim okresem trwania  
i wolnym rozwojem, o różnym stopniu nasilenia.

Ich przebieg może obejmować nawracający ból, okresy niepełnospraw-
ności oraz ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu. Choroby przewle-
kłe są bardziej rozpowszechnione w wieku starszym, choć pojawiają się tak-
że w dzieciństwie i w innych okresach życia. Ponieważ od dawna wzrasta 
długość życia mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych, wraz z nią rośnie 
prawdopodobieństwo wystąpienia chorób o charakterze przewlekłym.

Choroba przewlekła to każda jednostka chorobowa, która cechuje 
się długim czasem trwania oraz wolnym postępem zmian chorobowych.

Zgodnie z opinią Amerykańskiej Komisji ds. Chorób Przewlekłych  
(The National Commission on Chronic Illness) chorobami przewlekły-
mi są zaburzenia lub odchylenia od normy, spełniające jedno lub więcej  
kryteriów, takich jak: 
• długotrwały przebieg,
• niejednoznacznie określona etiologia, przebieg oraz leczenie,
• pozostawiona dysfunkcja lub też niepełnosprawność,
• konieczność podjęcia specjalistycznego postępowania rehabilitacyjnego, 

nadzoru, obserwacji albo opieki.
W literaturze występują także inne próby zdefiniowania chorób przewle-

kłych, jednak niezależnie od sposobu ich określenia, stanowią wiodącą przy-
czynę umieralności na świecie. Według danych WHO są odpowiedzialne 
za ponad 63% zgonów, mimo że obecnie większość schorzeń przewlekłych 
może być skutecznie leczona, co spowalnia ich postęp i daje pacjentom szan-
sę na normalne życie. Światowa Organizacja Zdrowia na swojej stronie in-
ternetowej umieściła listę chorób przewlekłych. Znalazły się na niej choroby 
najbardziej rozpowszechnione, stanowiące największe zagrożenie i wyzwa-
nie dla ludzkości.
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Według kryterium lokalizacji wyodrębniono:
• choroby układu nerwowego,
• choroby narządu wzroku,
• choroby narządu słuchu,
• zaburzenia psychiczne,
• choroby krwi i układu odpornościowego,
• choroby układu hormonalnego,
• choroby układu trawienia,
• choroby układu krążenia,
• choroby układu oddechowego,
• choroby układu moczowego,
• choroby układu szkieletowo-mięśniowego,
• choroby skóry.

Zaś według kryterium mechanizmu powstawania wyróżniono:
• nowotwory,
• zaburzenia związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych.

Taka klasyfikacja ma prowadzić do większej przejrzystości, lepszego zro-
zumienia zjawiska. Przyjęte kryteria lokalizacji i mechanizmu powstawania 
są np. ważne z punktu widzenia specjalizowania się lekarzy w określonej 
dziedzinie, którzy przedmiotem specjalizacji czynią dany układ bądź typ 
schorzenia (np. okulista, onkolog, psychiatra).

W 2015 roku WHO wyodrębniła cztery główne grupy przewlekłych cho-
rób niezakaźnych: nowotwory, choroby układu krążenia (w tym chorobę 
niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca), cukrzycę (typu 1 
i typu 2, ciążową i nieprawidłową tolerancję glukozy), przewlekłe scho-
rzenia układu oddechowego (np. astma, POCHP – przewlekła obturacyjna 
choroba płuc).

Innymi przykładami chronicznych problemów zdrowotnych są m.in:
• otyłość,
• endometrioza,
• choroba Alzheimera,
• toczeń rumieniowaty układowy,
• choroba Leśniowskiego-Crohna,
• choroba Hashimoto,
• celiakia,
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• wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
• autyzm i choroba Aspergera,
• HIV/AIDS,
• borelioza,
• migrena,
• narkolepsja,
• osteoporoza,
• migotanie przedsionków,
• stwardnienie rozsiane,
• choroby psychiczne (np. schizofrenia),
• atopowe zapalenie skóry,
• choroba Parkinsona,
• choroby przyzębia,
• gruźlica,
• niedoczynność tarczycy,
• zespół policystycznych jajników,
• zespół przewlekłego zmęczenia.

Czynnikami ryzyka chorób przewlekłych, jak i innych problemów 
zdrowotnych są między innymi:
• nadwaga,
• palenie papierosów,
• nadużywanie alkoholu,
• niewłaściwa dieta,
• niska aktywność ruchowa,
• nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie,
• zbyt mała ilość błonnika w diecie,
• nadmiar fruktozy w diecie,
• stres,
• hałas,
• skażenie środowiska,
• promieniowanie jonizujące,
• zaburzenia lękowe,
• przewlekły stan zapalny,
• niektóre przebyte choroby wirusowe i bakteryjne,
• czynniki genetyczne.
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NASTĘPSTWA PSYCHICZNE  
CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

Zdiagnozowanie u pacjenta choroby o przewlekłym przebiegu stanowi 
nie tylko problem medyczny z punktu widzenia danej jednostki chorobo-
wej, ale jest również bardzo obciążające dla zdrowia psychicznego badane-
go. Reakcja pacjenta na wynik diagnozy zależy od wielu czynników, w tym 
ciężkości choroby, jej rodzaju, możliwego sposobu leczenia, stopnia uciąż-
liwości i potencjalnej niepełnosprawności, a także wieku. Pojawia się stres 
związany z leczeniem, następstwami, okresami zaostrzenia i ograniczeniem 
samodzielności. Z czasem, chorzy przytłoczeni poczuciem beznadziejności 
często popadają w depresję. Z tego powodu, tak ważne jest uwzględnienie  
w procesie leczenia także dbałości o zdrowie psychiczne.

Istnieje kilka symptomów które mogą wskazywać na wystąpienie 
depresji i konieczności skontaktowania się ze specjalistą. Są to między 
innymi:
• znacznie obniżony nastrój,
• zaburzenia rytmu dobowego,
• zaburzenia łaknienia,
• trudności w wykonywaniu codziennych prostych czynności,
• ciągłe odczucie zmęczenia,
• poczucie bycia bezwartościowym,
• znaczne zaburzenia kognitywne (uwagi oraz pamięci),
• zmuszanie się do każdego działania,
• obarczanie się winą, tj. przekonanie, że choroba przewlekła jest karą,
• pojawienie się myśli lub prób samobójczych.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy się bezwzględ-
nie skonsultować ze specjalistą zajmującym się danym problemem.

Do chorób przewlekłych, z których wiele wymieniono powyżej, przyczy-
niają się różnorodne czynniki w szeregu wzajemnych powiązań. Zarówno 
niezdrowa dieta (bogata w tłuszcze, a uboga w warzywa i owoce), prze-
wlekły stres, predyspozycje genetyczne, schorzenia psychiczne (mogą być 
zarówno przyczyną, jak i skutkiem), niski poziom aktywności fizycznej lub 
jej brak, nałogi (nadużywanie alkoholu i palenie tytoniu) mogą we wzajem-
nych relacjach i powiązaniach znacznie potęgować doświadczanie choroby 
przewlekłej. Warto więc zawczasu wyeliminować czynniki na które mamy 
wpływ, co pozwoli minimalizować ryzyko wystąpienia choroby przewlekłej.
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Choroby przewlekłe to aktualny problemem zdrowotny społeczeń-
stwa. Choroby o charakterze przewlekłym, często nie dają wyraźnych ob-
jawów przez długi czas, tym samym ich diagnostyka i leczenie nie są 
podejmowane we wczesnym stadium. Schorzenia te często powodują nie 
tylko dyskomfort fizyczny, lecz także psychiczny, prowadzą do dezakty-
wacji zawodowej i izolacji społecznej.

Choroba przewlekła zazwyczaj nie występuje sama, ale towarzyszą 
jej inne procesy chorobowe. Niosą one ze sobą nie tylko kumulowanie 
się dolegliwości, ale także ich wzajemne nasilanie.

Jednym z bardzo istotnych problemów w chorobach przewlekłych,  
w tym nowotworowych, jest zmęczenie wywołane chorowaniem.

Można podać wiele klasyfikacji zmęczenia – kryteriami podziału stają się: 
• geneza,
• czynniki wywołujące,
• objawy,
• skutki poszczególnych rodzajów zmęczenia.

W literaturze spotykamy także poniższy podział:
• zmęczenie spowodowane przeciążeniem narządu wzroku – zmęczenie 

oczu,
• zmęczenie wywołane fizycznym obciążeniem całego organizmu – ogólne 

zmęczenie fizyczne,
• zmęczenie wywołane obciążeniem pracą umysłową – zmęczenie umysło-

we lub psychiczne,
• zmęczenie wywołane jednostronnym obciążeniem funkcji psychomoto-

rycznych – zmęczenie czynnościami wymagającymi zręczności lub zmę-
czenie nerwowe,

• zmęczenie wywołane monotonią pracy lub otoczenia,
• zmęczenie wywołane nakładaniem się wpływów długotrwałych zmęcze-

nia – zmęczenie chroniczne.
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SPECYFIKA LECZENIA ONKOLOGICZNEGO  
W ASPEKCIE ZMĘCZENIA

Do czasu poznania biologii, morfologii i klinicznego przebiegu nowotwo-
rów złośliwych, zasadą leczenia było maksymalne wycięcie lub zniszczenie 
nowotworu w celu uratowania życia. Nagromadzona wiedza dotycząca no-
wotworów umożliwiła zmianę tego stanowiska i przyjęcie nowej zasady: le-
czenie powinno być adekwatne do rodzaju i zaawansowania nowotworu. 
Okazało się, że szereg okaleczających zabiegów nie jest koniecznych.

Rozwój anestezjologii, chirurgii plastycznej i protezowania stworzył no-
we warunki postępowania z chorymi na nowotwory złośliwe. Równoległe 
powstanie i rozwój psychoonkologii było odpowiedzią na zapotrzebowanie 
ze strony osób leczonych z nowotworów złośliwych, ponieważ sprawy „psy-
che” były jeszcze bardziej zaniedbane, niż „soma”.

Kolejnym koniecznym elementem były działania mające na celu stwo-
rzenie warunków pełnego powrotu do społeczeństwa osoby wyleczonej  
z nowotworu złośliwego (miedzy innymi przez podjęcie właściwych dzia-
łań fizjoterapeutycznych u pacjenta).

Rozpoznanie choroby nowotworowej prowadzi zazwyczaj, wskutek jej 
leczenia, do zmian w organizmie, wyglądzie i psychice chorego, a to z kolei 
warunkuje powstanie i rozwój różnorodnych niepełnosprawności, uszkodzeń 
i upośledzeń w funkcjonowaniu organizmu jako integralnej całości. Współ-
czesne leczenie raka jest więc (a przynajmniej powinno być) przedmiotem 
postępowania interdyscyplinarnego. Wymaga ono zsynchronizowanego 
współdziałania lekarzy: pierwszego kontaktu, ginekologa, chirurga, endo-
krynologa, onkologa, radiologa, histopatologa, radioterapeuty, chemiotera-
peuty, rehabilitacji medycznej, a także chirurga plastycznego, psychologa 
klinicznego i specjalistów fizjoterapii.

Fizjoterapia zajmuje się wykrywaniem i przywracaniem w jak najpełniej-
szym zakresie potencjału czynności ruchowych w sferach promocji zdrowia, 
prewencji, leczenia i rehabilitacji. Fizjoterapia obejmuje interakcję pomię-
dzy fizjoterapeutą, pacjentami/świadczeniobiorcami, rodzinami i opiekunami  
w ramach procesu oceny potencjału czynności ruchowych i uzgadniania celów 
przy wykorzystaniu unikatowej wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów.

Każda choroba nowotworowa różni się objawami, przebiegiem klinicz-
nym i podatnością na różne metody leczenia. Nowotwór to nieprawidłowa 
tkanka powstająca z jednej „chorej” komórki organizmu. Rośnie ona w wy-
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niku niekontrolowanych podziałów komórek, połączonych z jednoczesnym 
zaburzeniem różnicowania się powstających komórek.

Przede wszystkim nowotwór to każda zmiana, która spowodowana 
jest nadmiernym i niekontrolowanym rozrostem komórek. U podłoża 
powstania nowotworu leżą zmiany genetyczne (mutacje), które zmieniają 
biologię i zachowanie komórek, nadając im takie cechy jak zdolność do nie-
kontrolowanego wzrostu, naciekania okolicznych tkanek, tworzenia prze-
rzutów. Nowotwory dzieli się na łagodne oraz złośliwe. Zwykle dla powsta-
nia nowotworu złośliwego niezbędna jest pewna minimalna liczba mutacji 
genetycznych, po osiągnięciu której dochodzi do transformacji komórek  
w złośliwego mutanta.

Nowotwory łagodne zbudowane są z dobrze zróżnicowanych i dojrza-
łych tkanek, których budowa nie odbiega zbytnio od tkanek prawidłowych. 
Zwykle rosą wolno, mają regularne, okrągłe kształty. Są otorebkowane, 
nie naciekają i nie niszczą okolicznych tkanek i narządów (chyba, że przez 
ucisk, gdy osiągają duże rozmiary). Co najważniejsze – nowotwory łagod-
ne nie mają zdolności dawania przerzutów (czyli nowych ognisk choroby  
w innej lokalizacji). Usunięcie ich z niewielkim marginesem tkanek zdrowych 
jest równoznaczne z wyleczeniem, choć niektóre nowotwory łagodne mogą 
mieć tendencję do nawracania (np. tłuszczaki czy polipy jelita grubego).

Nowotworów łagodnych nie należy ignorować. Mogą wywoływać objawy 
miejscowe: krwawienia, ucisk na sąsiadujące tkanki i narządy, mogą wyka-
zywać zdolność produkcji hormonów. Zmiana o łagodnym charakterze może 
z czasem przekształcić się w złośliwą formę, która będzie zagrażać zdrowiu  
i życiu człowieka. W ten sposób na bazie łagodnych gruczolaków rozwija się 
rak jelita grubego, czy czerniak powstający z łagodnego pierwotnie znamiona.

Nowotwory złośliwe (a więc również rak) to nieporównywalnie gorszy 
rodzaj nowotworu, który zagraża nie tylko zdrowiu, ale przede wszystkim 
życiu. W przeciwieństwie do łagodnych zmian, nowotwory złośliwe mają 
zdolność naciekania i uszkadzania okolicznych tkanek i narządów. Spowo-
dowane jest to ich biologią oraz faktem, iż zwykle nie posiadają otaczającej 
torebki. Cechą charakterystyczną nowotworów złośliwych jest ich zdolność 
do tworzenia „przerzutów” poprzez układ krwionośny i limfatyczny, z miejsc 
powstania do innych narządów (często do płuc, kości, wątroby czy układu 
nerwowego), co znacznie pogarsza rokowania chorego. Wzrost złośliwego 
guza nowotworowego jest szybki i agresywny. Nowotwory złośliwe zwykle 
przez długi czas nie dają objawów i ujawniają się dopiero w zaawansowa-
nym stadium choroby. W odróżnieniu od nowotworów łagodnych, rak i inne 
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nowotwory złośliwe po zakończonym leczeniu mają tendencję do nawraca-
nia. Wyróżnia się kilka głównych rodzajów nowotworów.

Rak to nowotwór, który zaczyna się w skórze lub tkankach wyściełają-
cych lub pokrywających narządy wewnętrzne.

Mięsak to nowotwór, który zaczyna się w kości, chrząstce, tłuszczu, mięś-
niach, naczyniach krwionośnych lub innej tkance łącznej lub podtrzymującej.

Białaczka jest nowotworem, który rozpoczyna się w tkance krwiotwór-
czej, takiej jak szpik kostny i powoduje wytwarzanie dużej liczby nieprawid-
łowych komórek krwi.

Chłoniak i szpiczak mnogi to nowotwory wywodzące się z komórek 
układu odpornościowego.

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego to nowotwory, które po-
wstają w tkankach mózgu i rdzenia kręgowego.

Potocznie określenie rak jest zazwyczaj używane jako synonim pojęcia 
nowotwór złośliwy.

W ciągu ubiegłych 20 lat został dokonany duży postęp w leczeniu cho-
rób nowotworowych, do którego przyczyniła się praca zarówno klinicystów,  
jak i naukowców pragnących zwalczać nowotwory. Do kompleksowego 
leczenia raka, oprócz chirurgii, radioterapii, chemioterapii i hormonotera-
pii wprowadza się szeroko pojętą fizjoterapię, która obejmuje działania 
wpływające korzystnie na stan psychiczny i fizyczny chorych.

Ostatnie osiągnięcia w wykrywaniu i leczeniu nowotworów złośliwych 
umożliwiły przedłużenie życia nawet u chorych znajdujących się w zaawanso-
wanym stadium choroby. W następstwie tego nowotwory złośliwe zalicza się 
obecnie do chorób przewlekłych, wywierających znaczący wpływ na życie 
samych chorych, ich rodzin i na społeczeństwo. Wpływ ten dotyczy wszyst-
kich sfer życia, a więc fizycznej, psychicznej i społecznej. Leczenie fizjote-
rapeutyczne ma na celu łagodzenie skutków tej przewlekłej choroby, a więc 
podniesienie poziomu jakości życia przez udzielanie chorym na nowotwory 
pomocy, pozwalającej im na osiągnięcie maksymalnej sprawności, jednak  
w granicach uwarunkowanych procesem nowotworowym i jego leczeniem.

W szeroko prowadzonej fizjoterapii onkologicznej powinna być bra-
na pod uwagę Międzynarodowa Klasyfikacja Ułomności, Niesprawności  
i Upośledzeń Światowej Organizacji Zdrowia (International Classification 
of Impairments, Disabilities and Handicaps), która jest systemem pozwala-
jącym odnieść problemy wynikające z choroby i leczenia do funkcjonowania 
w sferach: fizycznej, psychicznej i społecznej.
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Ułomność polega na utracie lub nienormalności psychicznej, fizjolo-
gicznej, anatomicznej lub czynnościowej zachodzącej na poziomie narządu  
(np. utrata słuchu i zaburzenie koordynacji ruchowej).

Niesprawność jest każdym ograniczeniem lub brakiem zdolności (wyni-
kającym z ułomności) do wykonywania normalnych czynności (np. ograni-
czenia w wykonywaniu codziennych czynności lub zaburzenia porozumie-
wania się z otoczeniem).

Upośledzenia obejmują problemy będące następstwem ułomności i nie-
sprawności. Są utrudnieniami uniemożliwiającymi dotkniętej nimi osobie 
spełnianie normalnej dla siebie roli (przy uwzględnieniu wieku, płci, czynni-
ków społecznych i kulturowych). Nawet człowiek z niekorzystnym efektem 
kosmetycznym wskutek leczenia chirurgicznego może być narażony na izo-
lację prowadzącą do socjalnego upośledzenia.

OGÓLNE OKREŚLENIA, TERMINY I PORADY  
ZWIĄZANE Z FIZJOTERAPIĄ W ONKOLOGII

Fizjoterapię w chorobie nowotworowej można określić jako postę-
powanie mające na celu minimalizację niedostosowania fizycznego, psy-
chicznego, społecznego, zawodowego, pozazawodowego i edukacyjnego 
spowodowanego chorobą lub jej leczeniem. Obejmuje ona w równej mierze 
wczesne i późne działania zapobiegawcze, jak i przywracające sprawność 
adekwatnie do zaburzeń funkcjonalnych pojawiających się w przebiegu cho-
roby nowotworowej (ostre i przewlekłe skutki leczenia).

Pojęcie „fizjoterapia” jest często stosowane zamiennie z pojęciem „re-
habilitacja”, aczkolwiek jest pojęciem szerszym. Nie zawiera się w nim tyl-
ko rehabilitacja osób niepełnosprawnych, ale również leczenie, prewencja 
oraz promocja zdrowia. Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii 
z 2003 roku podaje, że fizjoterapia polega na świadczeniu poszczegól-
nym osobom i populacjom usług powodujących rozwinięcie, utrzymanie 
lub przywrócenie 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 są zagrożone procesami starzenia lub uległy 
upośledzeniu w wyniku obrażeń lub schorzeń, ponieważ pełne i funkcjo-
nalne czynności ruchowe są wyznacznikiem zdrowia. Odrębne postrzega-
nie przez fizjoterapeutów stanu ciała, jego potrzeb i potencjału, związanych  
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z czynnościami ruchowymi, jest punktem wyjścia do sformułowania diagno-
zy i strategii możliwej interwencji. Działania zmierzające do podtrzymania 
niezbędnych funkcji u pacjentów onkologicznych składają się z:
• uruchomienia,
• aktywizacji,
• odżywienia,
• wsparcia socjalnego,
• opanowania bólu.

Taki ogólny program można zestawiać z konkretnymi zabiegami, zależ-
nie od zajętego układu czy narządu. Fizjoterapia w chorobie nowotworowej 
początkowo koncentruje się na możliwie wczesnym uniezależnieniu pacjen-
ta od intensywnej opieki, a jej kolejna faza w wielu sytuacjach może prze-
biegać w warunkach domowych, jednak wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne 
zawsze powinny być konsultowane z personelem leczącym.

Intensywność zabiegów fizjoterapeutycznych i warunki ich prowa-
dzenia zależą od:
• rodzaju,
• lokalizacji,
• stopnia zaawansowania,
• rozległości nowotworu.

Poniżej znajduje się kilka pojęć, których przyswojenie powinno ułatwić 
komunikację z fizjoterapeutą i zrozumienie jego roli w przywracaniu oso-
bie niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie możliwie pełnej sprawności  
w określonej sferze, a w efekcie zdolności do pracy oraz czynnego udziału 
w życiu społecznym.

Ćwiczenie to rodzaj aktywności fizycznej polegający na planowanym, 
uporządkowanym i powtarzalnym ruchu ciała w celu poprawy i/lub utrzy-
mania zdrowia i sprawności fizycznej.

Ćwiczenia fizyczne to aktywność fizyczna zwiększająca bądź podtrzy-
mująca sprawność fizyczną oraz ogólne zdrowie i dobre samopoczucie.  
Są wykonywane z różnych powodów, wliczając w to zapobieganie starzeniu, 
wzmocnienie mięśni i systemu krwionośnego, zwiększenie zdolności fizycz-
nych, utratę wagi oraz rozrywkę. To także wykonywanie zaplanowanych, 
powtarzających się i czasami nadzorowanych ruchów ciała , w celu osiąg-
nięcia sprawności fizycznej i dobrego zdrowia. Aktywność ta jest wykony-
wana w chwilach wolnego czasu, a zalicza się do niej między innymi taniec, 
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sport, gimnastykę, wychowanie fizyczne. Ćwiczenia fizyczne są synonimem 
fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu człowieka. Ćwiczenia 
fizyczne mają pozytywny wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny,  
co pozwala im rozwijać kreatywność, lepiej kontrolować problemy, przy-
czynia się do posiadania odpowiedniej samooceny, pomaga w socjalizacji.

Ćwiczenia aerobowe to forma ćwiczeń, która głównie obciąża układ ser-
cowo-naczyniowy. Odnosi się to do każdego ćwiczenia, które wykorzystuje 
duże grupy mięśni, może być wykonywane w sposób ciągły i ma charakter 
rytmiczny (np. chodzenie, jogging, jazda na rowerze i pływanie). Jest rów-
nież określana jako „ćwiczenie sercowo-naczyniowe” lub „ćwiczenie wy-
trzymałościowe”.

Ćwiczenie oporowe to forma ćwiczeń, która głównie dotyczy układu 
mięśniowo-szkieletowego. Odnosi się do ćwiczeń, które wymagają tego, aby 
mięsień lub grupa mięśniowa pracowała przeciwko oporowi zewnętrznemu 
(np. przysiady, podnoszenie się na krześle i pompki). Jest również określane 
jako „ćwiczenie wzmacniające mięśnie” lub „trening siłowy”.

Pojęcia aktywność fizyczna i ćwiczenia nie powinny być mylone. We-
dług WHO za aktywność fizyczną uważa się każdy ruch ciała wytwarza-
ny przez mięśnie szkieletowe, który wymaga wydatku energetycznego, na 
przykład: prace domowe, zajęcia rekreacyjne, ruchy w pracy. Tymczasem 
ćwiczenia fizyczne to różnorodne, zaplanowane, zorganizowane, powtarza-
jące się ruchy ciała, których celem jest poprawa lub utrzymanie sprawności 
fizycznej i zdrowia. Korzyści zdrowotne wynikające z ćwiczeń fizycznych 
są następujące:
• stymulują system immunologiczny i tym samym zapobiegają chorobie 

wieńcowej, chorobom układu krążenia, cukrzycy, otyłości, osteoporozie, 
różnym rodzajom raka, jak np. rak prostaty i rak jelita grubego,

• poprawiają zdrowie psychiczne, poprzez zmniejszenie stanów depresyj-
nych, rozwijają samoocenę, poprawiają obraz ciała,

• zwiększają krążenie mózgowe i poprawiają procesy myślowe.
Przeciwieństwem ćwiczeń fizycznych jest siedzący tryb życia, oznacza 

on brak aktywności i minimalne wydatki energetyczne, można powiedzieć, 
że osoba siedząca to taka, która nie uprawia żadnych ćwiczeń fizycznych,  
a jej życie opiera się na oglądaniu telewizji, czytaniu, pracy biurowej, jedze-
niu i rozmowach. Specjaliści wskazują, że wystarczy wykonywać 30 minut 
ćwiczeń fizycznych 3 do 5 razy w tygodniu, aby poprawić stan zdrowia. 
Warto wziąć to pod uwagę gdyż WHO podaje, że brak aktywności fizycznej 
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przyczynia się do 17% chorób serca i cukrzycy, 12% upadków u osób star-
szych i 10% przypadków raka piersi i jelita grubego.

Jak wspomniano, celem fizjoterapii jest zapewnienie wysokospecjali-
stycznego działania, mającego za zadanie usprawnianie pacjenta dostosowa-
ne do rodzaju schorzenia, stanu zdrowia, sposobu leczenia i wreszcie jego 
samopoczucia, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem pracowni-
ków. Te cele są realizowane poprzez indywidualne podejście do pacjenta  
z uwzględnieniem jego potrzeb i praw, współpracę z lekarzem prowadzącym 
pacjenta oraz rodziną.

Analizując częstość występowania, wiek osób chorujących na nowotwo-
ry i następstwa ich leczenia, można dojść do wniosku jak poważny problem 
społeczny one stanowią, ze względu na stałe bądź czasowe uniemożliwie-
nie dużej liczbie chorych wykonywania pracy zawodowej. W następstwie 
zabiegów ratujących życie powstają szkody, które nie objęte w odpowied-
nim czasie fizjoterapią, mogą prowadzić do niepełnosprawności fizycznych 
i problemów psychicznych. Z tego powodu, do kompleksowego leczenia ra-
ka, oprócz chirurgii, radioterapii i chemioterapii, wprowadza się współcześ-
nie fizjoterapię (na każdym etapie tego leczenia), która obejmuje działania 
wpływające korzystnie na stan fizyczny i psychiczny chorych po leczeniu 
nowotworów.

Stosowane zależnie od stopnia rozwoju choroby sposoby leczenia opera-
cyjnego, a zwłaszcza zabiegi doszczętne, powodują poważne ograniczenie 
sprawności w miejscu wykonanego zabiegu oraz niekorzystne zmiany w po-
stawie ciała oraz w usposobieniu chorych. Dotyczy to również pozostałych 
sposobów leczenia onkologicznego takich chociażby jak radioterapia i che-
mioterapia.

Do przykładowych następstw leczenia operacyjnego raka, upośledza-
jących sprawność fizyczną i psychiczną zaliczamy:
• miejscowy stan zapalny rany pooperacyjnej,
• krwiak,
• ból lub uczucie dyskomfortu w obszarze operowanym,
• zwłóknienia i przykurcze ograniczające ruchomość w stawach,
• zmniejszenie siły mięśni,
• zaburzenia czucia,
• wady postawy ciała,
• depresję, niepewność, lęk i niepokój, które mogą prowadzić do izolacji i apatii,
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• wiele innych, w tym słabą świadomość swego ciała i negatywny własny 
wizerunek z poczuciem bycia gorszym.
Wśród specjalistów zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych 

obecnie panuje przekonanie, że dotknięty tą chorobą człowiek powinien żyć 
bez widocznych oznak niesprawności. Osiągnięcie takiego stanu wymaga 
włączenia fizjoterapii do całego procesu leczniczego. Jej główne cele w pro-
wadzeniu pacjentów po leczeniu z przyczyn onkologicznych to:
• skrócenie okresu zdrowienia po chorobie lub operacji,
• ocena stanu funkcjonalnego pacjenta (ustalenie rodzaju i stopnia dys-

funkcji),
• 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,
• 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, powinna być również 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.

Rehabilitacja chorych na nowotwory powinna uwzględniać zasady pol-
skiego modelu rehabilitacji ogłoszone pod koniec lat 60-tych. ubiegłego 
stulecia zakładające jej powszechność, wczesność, ciągłość oraz kom-
pleksowość. 

Powszechność rehabilitacji w onkologii oznacza objęcie nią wszystkich 
chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych (niezależnie od ro-
dzaju, stopnia zaawansowania, metody i etapu terapii). Obejmuje wszystkie 
dyscypliny medyczne w lecznictwie zamkniętym i otwartym.
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Zasada wczesności polega na zapoczątkowaniu rehabilitacji jeszcze 
przed rozpoczęciem aktywnego leczenia onkologicznego, a nie po jego za-
kończeniu, co znacznie zmniejsza ryzyko powikłań i zaburzeń oraz zwiększa 
szanse szybszego powrotu chorych do pełnej aktywności. 

Zasada ciągłości zakłada kontynuację rehabilitacji nawet przez całe ży-
cie chorych i objęcie nią okresu szpitalnego oraz poszpitalnego wczesnego 
(sanatoryjnego) i późnego (ambulatoryjnego), co zmniejsza ryzyko nawrotu 
zaburzeń czynnościowych, które są groźne nawet wiele lat po zakończeniu 
leczenia. 

Kompleksowość rehabilitacji polega na uwzględnieniu wszystkich ob-
szarów życia człowieka (medycznego oraz psychospołecznego i zawodowe-
go) i obejmuje wszystkie aspekty rehabilitacji, czyli: leczniczy, psycholo-
giczny, społeczny i zawodowy.

Do przykładowych ostrych skutków terapii onkologicznej pacjentów  
z nowotworami można zaliczyć następujące elementy w zakresie poszczegól-
nych działań leczniczych związanych z leczeniem choroby nowotworowej:
• chirurgia (ból, znużenie, zmęczenie, ograniczenie zakresu ruchu),
• radioterapia (ból, zmęczenie, podrażnienie skóry, stany zapalne), 
• chemioterapia (znużenie, nudności, anemia, uszkodzenie nerwu, ból 

mięśni, wzrost wagi ciała).
Natomiast do przewlekłych skutków takiej terapii można zaliczyć nastę-

pujące 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 kośćca).
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AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, A ZMĘCZENIE  
PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM

Po zakończeniu zasadniczego etapu szpitalnego leczenia onkologiczne-
go (chirurgicznego, radioterapeutycznego, chemioterapeutycznego), zaleca 
się kontrolę fizjoterapeutyczną stanu sprawności i wydolności całego orga-
nizmu oraz szczególnie okolic ciała poddanych zabiegom onkologicznym, 
która powinna być przeprowadzona w rejonowych poradniach rehabilitacyj-
nych. Wnioski z takiego badania powinny dawać wskazówki, co do dalszego 
wspierania fizjoterapeutycznego.

W badaniach klinicznych jednoznacznie wykazano,  
że odpowiednio dawkowany wysiłek fizyczny jest bezpieczną,  
dobrze tolerowaną metodą o skutecznym działaniu, znacznie 

zmniejszającym objawy zmęczenia wywołanego chorobą  
lub leczeniem przeciwnowotworowym. 

Dlatego ważne jest podejmowanie działań poprawiających ogólną spraw-
ność fizyczną i wydolność organizmu.

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 trwania), 
które mogą stopniowo poprawiać stan ogólnej sprawności i wydolności po 
leczeniu onkologicznym. Badania w tym zakresie wskazują, że ćwiczenia 
aerobowe i łączone mogą być najbardziej pomocne, podczas gdy sam trening 
oporowy jest mniej skuteczny. Ponadto stwierdzono, że aktywność fizyczna 
o małej i umiarkowanej intensywności wpływa na zmniejszenie zmęczenia 
(wywołanego chorowaniem), podczas gdy aktywność fizyczna o dużej in-
tensywności może u wielu osób taki stan zaostrzać. Odpowiedni dla pacjen-
ta stopień intensywności może wynikać z osobistych preferencji i nasilenia 
oraz form aktywności uprawianych przed zachorowaniem. Zaobserwowano 
także, że wpływ aktywności fizycznej na redukcję zmęczenia związanego  
z chorobą nowotworową rośnie, gdy ma ona miejsce (jest kontynuowana)  
po zakończeniu leczenia. Aktywność taka jest na ogół dobrze tolerowana 
przez osoby, które przeżyły chorobę nowotworową i najczęściej skutkuje 
poprawą w zakresie objawów zmęczenia związanego z rakiem. Regularna 
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aktywność fizyczna dostosowana do indywidualnych możliwości 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,
• wpłynąć na zmniejszenie ryzyka chorób  

serca (usprawnienie układu krążenia),
• ułatwić kontrolę masy ciała,
• pozwolić na zwiększenie wydatku  

energetycznego,
• zwiększyć oporność na stres,
• ułatwić zasypianie,
• poprawić samopoczucie, 
• zwiększyć poziom optymizmu,
• zmniejszyć skłonność do depresji,
• zwiększyć siłę mięśniową,
• poprawić ogólną wydolność krążeniowo-oddechową organizmu.
• 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 zawsze powinna być dostosowana do stanu zdrowia 

i samopoczucia, które może ulegać wahaniom na poszczególnych etapach 
leczenia. Na początku jej wdrażania do swojej codzienności powinno się 
wybrać jej formę (formy), która sprawia największą przyjemność (marsze, 
wolne spacery, basen, rower, itp.). Rozpoczętą aktywność powinno się pod-
trzymywać, a nawet rozszerzać, gdyż korzystny wpływ na stan zmęczenia 
chorowaniem szybko słabnie po jej zaprzestaniu.

Aktualny poziom wiedzy nie daje jeszcze szczegółowych odpowie-
dzi w sprawie mechanizmów biologicznych łączących aktywność fizyczną  
ze zmniejszonym zmęczeniem chorowaniem i o sposobach w jakie wpływa 
na różne podtypy zmęczenia związanego z nowotworem. Lepsze zrozumienie 
tych mechanizmów ułatwiłoby dostosowanie dla zoptymalizowania leczenia 
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oraz zapobiegania zmęczeniu. Obecnie zaleca się aktywność o umiarkowanej 
intensywności w wymiarze rzędu 150 minut tygodniowo, a proporcjonalnie 
mniej (75 min.) osobom preferującym i dobrze znoszącym intensywną aktyw-
ność. Dotyczy to oczywiście osób, które przeżyły raka. Tym z nich, którym nie 
udaje się osiągnąć rekomendowanych poziomów aktywności, należy uświada-
miać, że nawet najmniejsza i krótkotrwała aktywność jest korzystna.

Wśród najczęściej stosowanych form fizjoterapii w chorobie nowo-
tworowej należy wymienić:
• ćwiczenia czynne o umiarkowanej intensywności,
• ćwiczenia 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, zatem konstruując programy terapii pacjentów ze zmę-
czeniem związanym z chorobą nowotworową należy uwzględnić:
• wiek pacjenta,
• jego płeć,
• postęp choroby podstawowej,
• dotychczasowe leczenie,
• ogólną wydolność fizyczną.

Intensywność, długość i częstotliwość ćwiczeń należy uzależniać od sa-
mopoczucia pacjenta i przekazywanych przez niego informacji zwrotnych, 
biorąc pod uwagę, że poniższe dwie cechy są bardzo zindywidualizowane.

Wydolność fizyczna to zdolność organizmu do wykonywania długotrwa-
łego wysiłku fizycznego z udziałem dużych grup mięśniowych.

Sprawność fizyczna to umiejętność rozwiązywania przez człowieka za-
dań ruchowych lub zdolność do efektywnego i ekonomicznego wykonania 
pracy mięśniowej.

Podejmując próby niefarmakologicznego leczenia chorych  
cierpiących z powodu zmęczenia, należy pamiętać,  

że ćwiczenia są jedną ze składowych tego postępowania. 
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Podkreślano już, że ćwiczenia fizyczne mają korzystny wpływ na obni-
żanie poziomu zmęczenia. Nie zawsze tak uważano. Jeszcze kilka lat temu 
wykonywanie ćwiczeń fizycznych i rekreacyjne uprawianie aktywności ru-
chowej przez osoby chore na nowotwory wzbudzało obawy i wątpliwości. 
Dzisiaj ruch, aktywność fizyczna, jak podkreśla wielu autorów badań na-
ukowych, 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.

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. Po-
nadto, 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.

Aktywność ruchowa powinna oddziaływać na trzy podstawowe ele-
menty 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 wydol-
ność 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 rowe-
rze (stacjonarnie i w terenie), pływanie oraz gimnastyka ogólnousprawnia-
jąca np. ćwiczenia na krześle, czy ćwiczenia w łóżku. Podejmowanie takiej 
aktywności ruchowej powinno być poprzedzone krótką rozgrzewką (około 
5 minut) i zakończone wyciszeniem.
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Rozgrzewka, jak i część końcowa powinna zawierać ćwiczenia rozcią-
gające mięśnie kończyn dolnych, klatki piersiowej i kręgosłupa lędźwio-
wego, w formie powolnych ruchów. Ważnym elementem przygotowania 
do zalecanej aktywności o charakterze wytrzymałościowym jest poprawa 
stabilności posturalnej poprzez przyjmowanie prawidłowej postawy ciała 
(„sylwetki”).

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 wyma-
gają większej świadomości i samodzielności oraz mobilizacji i konsekwencji.

Uczestnictwo w zajęciach grupowych, oprócz aspektów psychospo-
łecznych, może natomiast wpływać na poprawę systematyczności ćwi-
czeń, a ponadto może być bezpieczniejsze i lepiej zorganizowane przy 
profesjonalnej opiece instruktora czy fizjoterapeuty. Wybór rodzaju  
i formy aktywności fizycznej powinien być dostosowany indywidualnie dla 
każdego chorego i uwzględniać schorzenia współistniejące, takie jak między 
innymi:
• kardiologiczne,
• neutropenię (obniżenia zawartości we krwi jednej z populacji białych 

krwinek – neutrofilów),
• trombocytopenię (objaw chorobowy polegający na niedoborze płytek 

krwi),
• obecność przerzutów do kości, itp.

Nie są to jednak przeciwwskazania wykluczające prowadzenie fizjo-
terapii. Ograniczenie aktywności fizycznej należy uwzględnić przy:
• ciśnieniu rozkurczowym poniżej 45 mmHg i powyżej 95 mmHg,
• akcji serca powyżej 100/min w spoczynku,
• temperaturze ciała 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),
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• 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.

Najlepszymi ćwiczeniami są naturalne formy ruchu,  
jednak najważniejsze jest dostosowanie odpowiedniego  

poziomu intensywności i czasu ich trwania do stanu zdrowia  
i indywidualnej wydolności organizmu.

 W celu uzyskania pozytywnego efektu ćwiczeń fizycznych pacjenci po-
winni podejmować je z intensywnością tak dobraną, aby tętno nie przekra-
czało 75% maksymalnej liczby odpowiedniej dla wieku (220 minus wiek).

Przykład: osoba w wieku 60 lat powinna wykonywać ćwiczenia z limitem 
tętna 120. Z kolei ćwiczenia o niższej intensywności (50-60% maksymalnej 
dla wieku częstości akcji serca) mogą nie przynieść korzystnego, oczekiwa-
nego wpływu na wydolność fizyczną, ale i tak będą pozytywnie wpływały na 
poprawę nastroju i obniżenie zmęczenia chorowaniem. „Łagodniejsze” ćwi-
czenia mogą redukować niepokój, objawy depresji i wyczerpania organizmu 
nawet pomimo braku korzyści sercowo-naczyniowych.

Aktywność o umiarkowanej intensywności to taka, która wymaga pew-
nego wysiłku, ale nie tak intensywnego jak bieg. Dobrym przykładem 
umiarkowanej aktywności jest szybki marsz, jakim podążamy spiesząc się 
na tramwaj, na ważne spotkanie albo próbując 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), które powinno się mieścić w podanej wyżej wartości.

Innym sposobem oceny poziomu aktywności fizycznej jest pomiar 
dziennej liczby kroków lub wydatku energetycznego w kilokaloriach. 
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Uważa się, że zadawalająca liczba kroków, świadcząca o dużej aktywności 
dziennej, to co najmniej 12000 kroków lub wysiłek powodujący wydatek 
150-400 kilokalorii. Przede wszystkim jednak czas trwania ćwiczeń fizycz-
nych powinien być dobierany indywidualnie, w zależności od aktualnego 
stanu czy kondycji pacjenta. Warto zaczynać od 15 minutowych jednostek 
ćwiczebnych i stopniowo je wydłużać do średnio 30 minut. U pacjentów  
w dobrej kondycji, po leczeniu radykalnym, czas ćwiczeń można wydłużać 
do 60 minut i raczej nie przekraczać tej granicy.

Osoby, które dopiero co opuściły szpital onkologiczny powinny zacząć 
od krótkich spacerów, trwających 5-10 minut powtarzanych 3 razy w ty-
godniu. Z czasem należy wydłużać okres spacerowania. Poza taką formą 
aktywności, za najskuteczniejsze formy ruchu uważa się ćwiczenia odde-
chowe, ćwiczenia izometryczno-rozluźniające oraz profilaktykę przeciwo-
brzękową.

Aby uniknąć nadmiernego zmęczenia fizycznego, ćwiczenia należy 
wykonywać z umiarkowaną intensywnością codziennie lub przynajmniej  
co drugi dzień.

Dalsze 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 zysk wynikający z zastosowania tzw. spontanicznej aktyw-

ności fizycznej w swoim życiu codziennym.



31

SPONTANICZNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Spontaniczna aktywność fizyczna to termin określający każdą ak-

tywność, która nie jest „ustrukturyzowana” czyli taka, która nie jest 
celowa, nie posiada określonego tempa, ilości powtórzeń i nie jest wysił-
kiem o średniej lub wysokiej intensywności.

Z pojęciem spontanicznej aktywności fizycznej wiąże się skrót NEAT 
(z angielskiego non-exercise activity thermogenesis), czyli wydatek ener-
getyczny wytworzony przez tą aktywność. Wyższy poziom spontanicznej 
aktywności fizycznej jest powiązany z mniejszym ryzykiem chorób serco-
wo-naczyniowych. 

Co się kryje za tym pojęciem w życiu codziennym? NEAT to między 
innymi:
• 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 innych czynności.

Warto podkreślić, że wydatek energetyczny  
zwiększa się trzykrotnie (w przeliczeniu na godzinę)  

podczas stania, w porównaniu do wydatku podczas siedzenia,  
a im więcej czasu w pozycji siedzącej,  

tym wyższe jest ryzyko rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2.

Nadmierna masa ciała zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia róż-
nych chorób, w szczególności cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, 
dyslipidemii, chorób układu krążenia, obturacyjnego bezdechu sennego, 
astmy, choroby zwyrodnieniowej stawów i niektórych rodzajów nowotwo-
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rów. Zazwyczaj nie mamy wpływu na to, że nasza praca wymaga siedzenia  
za biurkiem przez długie godziny, nie mamy 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 kolejnego odcinka serialu  
czy spędzimy ten czas na gotowaniu, śpiewaniu, tańczeniu  

lub innej aktywności, która sprawia nam przyjemność.

Ilość energii, jaką każdy organizm wydatkuje w trakcie dnia nazy-
wamy całkowitym wydatkiem energetycznym lub całkowitą przemianą 
materii (CPM, z ang. TEE – total energy expenditure).

CPM jest kwestią bardzo indywidualną i zależy od kilku czynników:
• podstawowej przemiany materii (z ang. BMR – Basal Metabolic Rate),
• termicznego efektu jedzenia (z ang. TEF – Thermic Effect of Food),
• wydatku energetycznego związanego z aktywnością fizyczną  

(z ang. PA – Physical Activity),
• aktywność fizyczna „ustrukturyzowana” (z ang. EAT – Exercise Activity 

Thermogenesis),
• aktywność fizyczna „nieustrukturyzowana” (z ang. NEAT – Non-Exerci-

se Activity Thermogenesis).
Podstawowa przemiana materii i termiczny efekt jedzenia są tutaj 

względnie stałymi zmiennymi ilościowymi i zwykle stanowią odpowiednio 
ok. 60% i 10-15% CPM. Natomiast wydatek energetyczny związany z ru-
chem jest czynnikiem bardzo indywidualnym i może przybierać szeroki 
zakres udziału. Zaobserwowano, że u osób o siedzącym trybie życia NEAT 
wynosi ok. 6-10% całkowitego dziennego wydatku energetycznego, nato-
miast u aktywnych osób stanowi on nawet 50% i więcej.

Co ciekawe, ilość kalorii spalonych podczas „treningów”,  
może okazać się znikoma w porównaniu do ilości kalorii  
wydatkowanych podczas czynności dnia codziennego.
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W praktyce, oznacza to, że osoba, której całkowite zapotrzebowanie ka-
loryczne wynosi 3000 kcal, może wygenerować dodatkowy deficyt ener-
getyczny w wysokości nawet do 1500 kcal i wyższy, jeśli zwiększy swój 
NEAT! Nie ma niestety sprecyzowanej ilości czasu, jaką musimy poświęcić 
na konkretny rodzaj spontanicznej aktywności fizycznej, by wygenerować 
taką ilość energii. Wiąże się to zapewne z tym, że spektrum ich różnorodno-
ści jest bardzo szerokie. Wyższy poziom spontanicznej aktywności fizycznej 
ma również wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-
-naczyniowych. Sprzyja im za to wspomniany już siedzący tryb życia, odpo-
wiedzialny również za wymienioną wcześniej otyłość, czy cukrzycę typu 2.

Jak zwiększyć swój NEAT w sytuacjach życia codziennego?
Niestety, obecne czasy nie sprzyjają utrzymaniu wydatków energe-

tycznych związanych ze spontaniczną aktywnością fizyczną na wysokim 
poziomie. Wiele osób dociera do pracy samochodem, a więc przez 5 dni  
w tygodniu spędza godzinę (lub więcej) w pozycji siedzącej, stojąc w kor-
kach, następnie siedzi 8 godzin za biurkiem, a pozostały czas spędza na 
kanapie, w ramach relaksu po stresującym dniu. Oczywiście są osoby za-
przeczające temu modelowi funkcjonowania, pracujące fizycznie, porusza-
jące się komunikacją publiczną, rowerem lub na własnych nogach. Tę grupę 
cechuje wysoki NEAT i jest wolna od wielu chorób przewlekłych, jednak  
nie jest wolna od różnych pozostałych dolegliwości chorobowych.

W powiązaniu z powyższym można zauważyć, że u testowej grupy pa-
cjentek z rakiem piersi lub jelita grubego, które uczestniczyły w 18-tygo-
dniowej interwencji aktywizującej fizycznie, wystąpiły znacznie wyższe 
poziomy całkowitej aktywności fizycznej od umiarkowanej do intensywnej,  
a tendencja do obniżania aktywności fizycznej i poziomu zmęczenia fizycz-
nego miała miejsce średnio po 4 latach (zmiana sposobu myślenia o przeby-
tej chorobie i danie sobie zgody na mniejszą aktywność).
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ZMĘCZENIE ZWIĄZANE Z CHOROBĄ  
NOWOTWOROWĄ, A JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW  

Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Istotnym elementem w procesie szeroko pojętej rehabilitacji tej grupy 

chorych i w kontekście zmęczenia wywołanego chorobą nowotworową jest 
poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową.

U chorych na nowotwór złośliwy zarówno długość, jak i jakość życia 
stanowią zawsze podstawę przy podjęciu ostatecznej decyzji odnośnie 
sposobu leczenia (np.: rozległy zabieg operacyjny, który daje potencjalną 
szansę wyleczenia, lecz równocześnie łączy się ze znacznym ryzykiem lub 
niepełnosprawnością w jego następstwie). 

Jakość życia jest pojęciem opisywanym bardzo różnie, zależnie od wie-
dzy i doświadczeń osoby, która je definiuje (filozofa, poety, lekarza, księ-
dza). Jakość życia można zatem odnosić do:
• normy klinicznej (brak objawów choroby), 
• normy społecznej (wypełnianie określonej roli) lub też 
• normy indywidualnej (realizacja celów osobowych).

Jakość życia człowieka pozostaje w ścisłym związku ze sferą motywacji, 
to jest ze zdolnością i możliwościami człowieka do zaspakajania potrzeb. 

Im stopień spełnienia ważnych dla człowieka potrzeb jest wyższy, tym 
lepsza jest jakość jego życia. Potrzeby, które warunkują dobrą jakość życia 
to, poczynając od najbardziej podstawowych:
• jedzenie, picie, sen, aktywność, seks, unikanie bólu,
• ciepło, bezpieczeństwo, brak lęku, stabilność,
• miłość, kontakt fizyczny, intymność, komunikacja, dzielenie się doświad-

czeniem, wspólne dążenie do celu,
• ciekawość, badanie świata, zabawa, twórczość, poczucie sensu,
• status, uznanie, szacunek, poczucie użyteczności, poczucie własnej war-

tości, profesjonalizm, siła, niezależność, wolność,
• samorealizacja.

Ocena jakości życia jest sprawą subiektywną. Jest to ocena pewnego 
fragmentu życia, który się wydarza pomiędzy człowiekiem-podmiotem,  
a otaczającym go środowiskiem zewnętrznym (przestrzeń geograficzna, ar-
chitektoniczna, społeczna) oraz jego środowiskiem wewnętrznym (na przy-
kład: doznania pochodzące z własnego ciała). Zdarzają się sytuacje, w któ-
rych człowiek „uprzedmiotawia” chory fragment swojego ciała, „odcina się” 
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od niego, aby odzyskać równowagę i poprawić samopoczucie (boli mnie 
noga – to moja noga jest chora, ale ja sam jestem zdrowy).

Położenie życiowe jest pojęciem relacyjnym. Człowiek ocenia je przez 
porównanie ze standardem zbudowanym na podstawie własnych doświad-
czeń lub przyjętego systemu wartości albo też przez porównanie z sytuacją 
innych osób. Ocena jakości jakiegoś wybranego fragmentu życia zależy za-
tem od standardu porównań, czyli od przyjętego wzorca, a także od modyfi-
kującego wpływu wielu czynników dodatkowych. 

Mówiąc o ocenie jakości życia należy wyróżnić:
• położenie, to jest sytuację określoną obiektywnie (na przykład przez wy-

szczególnienie pewnych jego realnych właściwości, niezależnych od po-
glądów czy emocji człowieka, który je opisuje),

• ocenę opisywanego zjawiska, uwarunkowaną przeżyciami lub pogląda-
mi oceniającego i zawierającą przez to dużą dozę subiektywizmu.
Zarówno położenie życiowe, jak i jego ocena są niezależnymi od sie-

bie zjawiskami, które nadają się do opisywania i badań. Ocena położenia 
życiowego może być dokonywana obiektywnie przez osoby postronne  
(na przykład: psychologa, socjologa, lekarza).

Na ocenę tego rodzaju składają się:
• ogólna ocena prawidłowości stanu fizycznego, psychicznego, warunków 

ekonomicznych czy społecznych, dokonana na podstawie porównania  
z powszechnie przyjętym wzorcem,

• psychologiczna charakterystyka orientacji człowieka we własnym życiu 
przez określenie, na przykład przyjętego systemu wartości, poczucia kon-
troli nad własnym losem, poczucia sensu życia.

Subiektywna, bezpośrednia ocena własnej sytuacji, dokonana przez 
osobę zainteresowaną, uważana jest za najbardziej istotne i najbardziej pra-
widłowo uzyskane źródło informacji. Trzeba jednak pamiętać, że wszelkie 
oceny tego typu, jakkolwiek dokonywane rozumowo, w rzeczywistości 
stanowią wypadkową wielu czynników istniejących poza lub niezależnie  
od sfery poznawczej ( na przykład: wyobrażenia, uczucia).
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PREHABILITACJA W ASPEKCIE ZMĘCZENIA  
ZWIĄZANEGO Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście zmęczenia zwią-
zanego z chorobą nowotworową, o którym należy wspomnieć jest termin 
prehabilitacji w trakcie leczenia onkologicznego.

Prehabilitacja to stosunkowo nowe słowo. Oznacza ono kompleksowe 
przygotowanie do zabiegu operacyjnego lub szerzej, do długotrwałego le-
czenia którym np. jest zazwyczaj leczenie onkologiczne.

Podstawą prehabilitacji jest doprowadzenie pacjenta do optymalnego sta-
nu, który pozwoli nie tylko na dobrą tolerancję zabiegu chirurgicznego i dal-
szego leczenia onkologicznego, ale też uniknięcie powikłań i szybki powrót 
do zdrowia, w tym zmniejszenie skutków leczenia przeciwnowotworowego 
i jednego z jego bardzo często pojawiającego się elementu zmęczenia zwią-
zanego z chorobą nowotworową.

Prehabilitacja ma na celu przygotowanie pacjentów do leczenia inwa-
zyjnego, w którym przebieg procedur stanowi istotne obciążenie funkcjo-
nalne, energetyczne i metaboliczne, a zatem znaczne ryzyko dla pacjenta. 
Obszarami działania prehabilitacji są głównie duże zabiegi chirurgiczne oraz 
leczenie onkologiczne.

Prehabilitacja ma na celu jak najlepsze zagospodarowanie  
czasu od postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia  

i doprowadzenie pacjenta do możliwie najlepszej  
kondycji zdrowotnej, by pomóc mu znieść trudy terapii,  

skrócić rekonwalescencję  
i jak najszybciej przywrócić do zdrowia.

W prehabilitacji leczenie inwazyjne często porównuje się do marato-
nu, gdyż jedno i drugie stanowi wielkie wyzwanie i obciążenie organizmu.  
Na ogół wiemy, że uczestnictwo w maratonie wymaga odpowiednich przygo-
towań. Przez analogię nie powinniśmy zakładać, że nieprzygotowany pacjent 
„prosto z ulicy”, wytrzyma wysiłek operacji czy leczenia onkologicznego.
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NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY PREHABILITACJI TO:
Ocena ryzyka niedożywienia klinicznego i jego profilaktyka, szcze-

gólnie ważne u chorych wyniszczonych i niedożywionych. Operowanie cho-
rego z ciężkim niedożywieniem może spowodować znaczące zwiększenie 
wszystkich powikłań. Realizuje się poprzez odpowiednią dietę, a w razie 
potrzeby leczenie żywieniowe, adekwatne do potrzeb.

Zwiększenie aktywności fizycznej, dostosowanej do możliwości,  
ale też do preferencji chorego. Często stosunkowo krótki czas pomiędzy 
rozpoznaniem a zabiegiem uniemożliwia bardziej zaawansowane ćwiczenia, 
jednak można w ciągu nawet kilku dni nauczyć pacjentów odpowiedniego 
oddychania, czy takich czynności jak wstawanie z łóżka po zabiegu, bądź 
umiejętności stabilizacji powłok brzusznych przy tzw. efektywnym kaszlu. 
Wdrożenie odpowiednich ćwiczeń poprzedzających nadchodzący zabieg 
wspomaga procesy pomagające przywrócić utraconą masę ciała, wspomóc 
gojenie, zwiększyć podatność na leki przeciwbólowe, co skraca czas póź-
niejszej rekonwalescencji oraz zmniejsza ryzyko powikłań.

Wsparcie psychologiczne i edukacja na temat choroby, metody lecze-
nia, identyfikacji i łagodzenia powikłań oraz budowanie właściwego nasta-
wienia poprzez redukcję strachu, lęku i stresu, które pogarszają samopoczu-
cie chorego i jego jakość życia, a ponadto wzmocnienie zaufania do lekarza/
fizjoterapeuty/pielęgniarki/szpitala.

Przedoperacyjna opieka farmaceutyczna, mająca na celu ograniczenie 
ryzyka interakcji i powikłań polekowych, np. krwotoków, a także wsparcie 
w zakresie eliminacji nałogów, w szczególności palenia tytoniu, zwiększają-
cych ryzyko powikłań.

Kontrola samoleczenia zwłaszcza w zakresie suplementacji, bardzo po-
wszechnej u pacjentów onkologicznych.

Edukacja w zakresie świadczeń socjalnych przysługujących pacjento-
wi po zakończeniu leczenia.

Dzięki prehabilitacji, zasadnicze leczenie inwazyjne jest bardziej sku-
teczne i obarczone mniejszą liczbą efektów niepożądanych. Pacjenci są  
w mniejszym stopniu narażeni na powikłania, takie jak zaburzone gojenie, 
odleżyny, zakażenia, zapalenie płuc, zmęczenie. Ponadto, statystycznie, 
chorzy spędzają w szpitalu mniej czasu, co dodatkowo wpływa korzystnie 
na ich bezpieczeństwo, a także ogranicza koszty związane z leczeniem po-
wikłań, niezależnie od ich źródła.
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Bardzo ważnym aspektem jest aktywne włączenie pacjenta w proces 
przygotowania, nie jako biernego przedmiotu procedury  

lecz jako podmiotu mającego istotny wpływ na powodzenie leczenia.

Dzięki opiece wieloaspektowej pacjent chętniej włącza się w proces le-
czenia, co zwiększa jego poczucie odpowiedzialności, a zatem i gotowości 
do stosowania się do zaleceń lekarskich, fizjoterapeutycznych, pielęg-
niarskich, dietetycznych i psychologicznych. Rośnie również stopień za-
ufania do personelu. W publikacjach na temat prehabilitacji podkreśla się,  
że cele te są łatwe do osiągnięcia, zarówno pod względem nakładu pracy,  
jak i poniesionych kosztów.

ZESPÓŁ PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA  
W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ 

W miarę utrzymywania się światowych trendów starzenia się populacji 
przewiduje się, że liczba dorosłych osób, u których zdiagnozowano chorobę 
nowotworową i które będą późniejszymi ozdrowieńcami, znacznie wzroś-
nie. Przeżycie choroby wywołanej wystąpieniem nowotworu jest związane 
z towarzyszącymi fizycznymi i psychologicznymi skutkami niepożądanymi 
oraz chorobami współistniejącymi, w tym przewlekłymi.

Zmęczenie związane z rakiem jest jednym z najczęstszych i najbardziej 
niepokojących skutków ubocznych raka i terapii nowotworowej. Dlatego 
jest ono poważnym i rosnącym problemem zdrowia publicznego i powinno 
stanowić wysoki priorytet zarówno dla badań, jak i interwencji klinicznej.

Zmęczenie chorowaniem jest obecnie uznawane za jeden  
z najczęstszych skutków ubocznych 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 zmęczenia wiąże się  
z odczuwaniem przez chorych długotrwałego osłabienia. 
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Odczuwanie zmęczenia przez większość czasu może być frustrujące  
i przytłaczające. Przekształca się w uczucie wyczerpania, czyli, stopniując, 
bardzo duże (silne) zmęczenie spowodowane samą chorobą nowotworową  
i/lub zastosowaniem możliwych metod jej leczenia. Jeśli uczucie to jest 
spowodowane leczeniem onkologicznym, sytuacja zazwyczaj ulega popra-
wie po zakończeniu leczenia. Jednak stan taki może się utrzymywać przez 
miesiące, a nawet lata. Przekształca się stopniowo w uczucie wyczerpania,  
które wpływa na różne osoby w różny sposób.

Uczucie wyczerpania występujące po operacjach onkologicznych jest za-
zwyczaj tymczasowe, jednak jego nasilenie i czas trwania zależy od rodzaju 
operacji.

Większość osób przestaje odczuwać zmęczenie po pomyślnym zakoń-
czeniu leczenia.

Po chemioterapii i radioterapii uczucie wyczerpania ustępuje zazwyczaj 
po 6-12 miesiącach od zakończeniu leczenia, jednak w niektórych przypad-
kach może utrzymywać się dłużej. Wymienione metody leczenia mogą wy-
wołać nieplanowane, długofalowe skutki uboczne, takie jak brak tchu lub 
problemy z sercem. Te objawy mogą wywoływać uczucie jeszcze większego 
zmęczenia. Chemioterapia i radioterapia mogą także powodować anemię,  
a terapia hormonalna i terapia celowana mogą powodować uczucie wyczer-
pania już podczas ich stosowania.

Uczucie wyczerpania to stan, w którym osoba (pacjent) czuje się bar-
dzo zmęczona przez większość czasu lub przez cały czas w ciągu dnia.  
To powszechny, choć marginalizowany, problem 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,  

gdyż jego podłożem jest również stan psychiki.

Obserwowane skutki uczucia wyczerpania to:
• trudności przy wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności, takich 

jak czesanie czy ubieranie się,
• problemy z koncentracją lub pamięcią,
• odczucie braku energii i/lub siły,
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• problemy z myśleniem, mówieniem, czy podejmowaniem decyzji,
• uczucie braku tchu po lekkim wysiłku,
• zawroty głowy,
• problemy ze snem (bezsenność),
• utrata zainteresowania seksem,
• łatwa podatność na negatywne emocje – brak pohamowania w reakcjach.

Nie da się przewidzieć, jak długo dana osoba może odczuwać  
zmęczenie oraz uczucie wyczerpania.

Wśród różnorodnych klasyfikacji zmęczenia należy wyróżnić szczególny 
jego rodzaj związany z leczeniem raka, a mianowicie zespół przewlekłego 
zmęczenia związany z chorobą nowotworową (z ang. CRF – Cancer-Re-
lated Fatigue). Jest on odczuwanym subiektywnie, uciążliwym poczuciem 
fizycznego, emocjonalnego i poznawczego znużenia.

Zjawisko to dotyczy pacjentów:
• z rozpoznaniem choroby nowotworowej na etapie leczenia przyczynowego,
• w remisji,
• po zakończeniu leczenia,
• na etapie leczenia objawowego/paliatywnego.

Rozpoznanie i skutki towarzyszące leczeniu choroby nowotworowej pro-
wadzą często do zmian w wyglądzie i psychice chorego, a to z kolei wa-
runkuje powstanie i rozwój różnorodnych niepełnosprawności, uszkodzeń  
i upośledzeń w funkcjonowaniu organizmu jako integralnej całości. Dla ros-
nącej liczby osób, które pokonały raka na całym świecie, zmęczenie zwią-
zane z chorobą nowotworową stanowi główną przeszkodę w codziennym 
funkcjonowaniu i osiągnięciu dobrej jakości życia.

CRF definiuje się jako niepokojące, uporczywe, subiektywne  
poczucie fizycznego, emocjonalnego i/lub poznawczego zmęczenia  

lub wyczerpania związanego z rakiem lub leczeniem raka,  
które nie jest proporcjonalne do niedawnej aktywności fizycznej  

i zakłóca normalne funkcjonowanie.
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CRF odróżnia się od innych rodzajów zmęczenia okresem, w którym 
się pojawia (tj. w związku z rozpoznaniem lub leczeniem raka), nasileniem  
i utrzymywaniem się oraz niemożnością złagodzenia przez odpoczynek,  
a także negatywnym wpływem na jakość życia i jego wszelkie funkcje.

CRF jest najczęstszym objawem doświadczanym przez pacjentów i oso-
by, które przeżyły leczenie onkologiczne. Pacjenci zgłaszają CRF od mo-
mentu rozpoznania do zakończenia leczenia, a często w trakcie miesięcy lub 
lat po zakończeniu leczenia. Prawie wszyscy pacjenci z rakiem, którzy są  
w trakcie leczenia, zgłaszają CRF, a prawie połowa z nich uznaje własne 
CRF jako „ciężkie” i występujące co najmniej sześć miesięcy po leczeniu. 
CRF występuje częściej i przebiega ciężej i bardziej uporczywie u pa-
cjentów otrzymujących więcej niż jeden typ leczenia. Wiąże się z różnymi 
chorobami współistniejącymi takimi jak problemy ze snem, depresją, bólem, 
skutkami ubocznymi leków, odżywianiem, brakiem równowagi i brakiem 
aktywności fizycznej.

CRF jest często opisywane przez pacjentów jako najbardziej  
niepokojący efekt uboczny leczenia, nawet bardziej niż nudności,  

wymioty, problemy ze snem, bólem i depresją,  
ze względu na wpływ na ich zdolność do wykonywania  

codziennych czynności i wpływ na jakość ich życia.

Zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, wybór sposobu leczenia raka opie-
ra się na analizie licznych czynników, w tym na rodzaju i stadium nowotworu 
oraz wiedzy o ogólnym stanie zdrowia pacjenta. Przyjęta metodyka wpływa na 
rodzaj, rozwój i nasilenie skutków ubocznych leczenia. Należy do nich zmę-
czenie (wyczerpanie) chorowaniem, które jest logicznym następstwem całego 
procesu lecz jego zrozumienie jest obecnie ograniczone. Wiedza empirycz-
na wskazuje, że ćwiczenia aktywizujące fizycznie są skuteczną interwencją 
w zakresie poprawy skutków ubocznych, takich jak CRF, zaburzenia funkcji 
poznawczych, problemów ze snem, depresją, bólem, niepokojem i ogranicze-
niami fizycznymi, w tym upośledzeniem funkcji mięśni, układu sercowo-płuc-
nego, funkcji i gęstości kości. Ćwiczenia mogą być indywidualnie dostosowane 
do konkretnych potrzeb każdego pacjenta lub osoby, która przeżyła raka.

Ćwiczenia mogą być także skuteczną interwencją behawioralną i mają 
potencjał do łagodzenia wielu skutków ubocznych i poprawy sprawności 
fizycznej u pacjentów z nowotworem, w każdym wieku, także u uznawanych 
za ozdrowieńców.
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Czynniki stylu życia które mogą prowadzić do uczucia przewlekłego 
zmęczenia to miedzy innymi:
• niewłaściwa dieta,
• brak ćwiczeń fizycznych,
• niedobór snu i brak czasu na relaks,
• rozregulowany rytm biologiczny,
• przewlekły stres, 
• ból,
• stwierdzenie depresji,
• niedobór wody w organizmie,
• stosowanie używek: palenie papierosów, picie alkoholu i napojów z kofeiną,
• nieodpowiednie przewietrzanie pomieszczeń i niewłaściwe oddychanie,
• przewlekłe zażywanie leków,
• niesprzyjające środowisko życia.
• niski stan sprawności,
• przebyta chemioterapia i radioterapia,
• płeć żeńska,
• neurotyczność (neurotyzm to potoczne określenie nadmiernie emocjo-

nalnej lub wrażliwej osobowości; w psychologii osobowość neurotyczna 
oznacza skłonność do nadmiernego przeżywania negatywnych emocji, 
stanów lękowych i niską odporność na stres).
Główną przeszkodą utrudniającą rozwój nowych metod leczenia zmę-

czenia związanego z rakiem, jest niewystarczające zrozumienie złożonych 
mechanizmów biologicznych, klinicznych, demograficznych i związanych 
ze stylem życia, leżących u podstaw zmęczenia. Czynniki, które mogą przy-
spieszać rozwój zmęczenia związanego z nowotworem pozostają niejasne, 
choć z nielicznych badań wiadomo, że np. chemioterapia przyśpiesza sta-
rzenie i może również uszkadzać mitochondria w mięśniach, co obniża ich 
kondycję i wobec tego może przyczyniać się do odczuwania zmęczenia. Du-
że znaczenie wydają się mieć przeciwzapalne wzorce żywieniowe, takie jak 
dieta śródziemnomorska, które oferują wiarygodny mechanizm łagodzenia 
zmęczenia związanego z rakiem poprzez zmniejszenie stanu zapalnego i po-
prawę składu ciała.

Obiektywnej ocenie stanu zmęczenia, któremu powinien podlegać 
każdy pacjent z chorobą nowotworową, ma służyć linearna skala nu-
meryczna (z ang. NRS – Numerical Rating Scale), która jest łatwa 
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do zastosowania. Wykazano także jej dużą czułość i wiarygodność  
w porównaniu z innymi skalami pomiaru. Skala zawiera 11 stopni na-
silenia danego czynnika od 0 do 10, gdzie 0 oznacza całkowity brak 
danego czynnika, natomiast 10 najgorsze wyobrażalne nasilenie te-
go czynnika. Skala ta cechuje się znaczną powtarzalnością wyników  
i jest przydatna w zastosowaniach naukowych. Ze względu na jej zro-
zumiałość dla pacjentów i łatwość stosowania jest obecnie polecana  
w praktyce klinicznej.

Przy rozpoznaniu łagodnego stopnia zmęczenia postępowanie  
opiera się na edukacji chorych celem zmiany trybu życia, żywienia. 

Przy nasilonym stopniu zmęczenia podejmuje się leczenie  
odwracalnych przyczyn Zespołu Przewlekłego Zmęczenia,  

w tym ewentualnie postępowanie farmakologiczne.

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

radioterapia),
• 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,
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• brak aktywności fizycznej,
• przewlekły ból,
• leki działające ośrodkowo, np. opioidy
• anemia,
• problemy z jedzeniem,
• psychologiczne skutki nowotworu (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne),
• inne problemy zdrowotne.

Zmęczenie może powodować chęć spania przez cały czas. Ważne jest jed-
nak, aby przestrzegać procedury związanej ze snem. Większość osób stara 
się spać od 6 do 8 godzin każdej nocy. Dobry sen może pomóc zmniejszyć 
uczucie zmęczenia. Może także zminimalizować potrzebę snu w ciągu dnia.

Wskazówki poprawiające jakość snu w nocy:
• Należy chodzić spać i wstawać codziennie mniej więcej o tej samej porze.
• Należy nie spać długo rano po bezsennej nocy, gdyż to może zakłócić 

rytm snu.
• Należy uprawiać łagodne ćwiczenia fizyczne, takie jak chodzenie na spa-

cery. To spowoduje naturalne zmęczenie i wywoła potrzebę snu.
• Należy dbać, aby umysł był cały czas zajęty, np. czytaniem, graniem  

w gry czy rozwiązywaniem łamigłówek. To także może spowodować na-
turalne zmęczenie i wywołać potrzebę snu.

• Należy zaobserwować, jaki wpływ na sen w nocy mają drzemki. Drzem-
ka w ciągu dnia pomaga niektórym osobom lepiej spać w nocy, podczas 
gdy inni śpią wówczas w nocy mniej.
Odczuwanie zmęczenia przez większość czasu może być frustrujące  

i przytłaczające.
Ważne jest, aby opowiedzieć personelowi medycznemu o swoich od-

czuciach. Być może będą w stanie złagodzić te dolegliwości. Są też rze-
czy, które można zrobić samemu, aby sobie pomóc, na przykład pozostanie  
w miarę możliwości aktywnym fizycznie.

Wielowymiarowość zmęczenia sprawia, że konieczne jest leczenie pro-
wadzone przez zespół wielodyscyplinarny złożony z lekarzy, psychologów, 
pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, a czasami psychiatrów. Tylko ho-
listyczne podejście daje szansę na powodzenie postępowania leczniczego.
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Niestety, zmęczenie związane z chorobą nowotworową  
często nie jest uznawane przez personel leczący  

za problem i dlatego rzadko jest omawiane z pacjentami  
w kontekście radzenia sobie z nim.

Niniejszy poradnik powinien pozwolić pacjentom onkologicznym le-
piej zrozumieć i lepiej zapobiegać problemowi wyczerpania po leczeniu 
onkologicznym, a przez to powinien poprawić ich jakość życia. Ma rów-
nież ułatwić znalezienie odpowiedzi między innymi na poniższe pytania po-
przez omówienie problemów funkcjonalnych po leczeniu onkologicznym.

Czym jest uczucie zmęczenia w onkologii?
Co jest przyczyną uczucia zmęczenia w onkologii?
Jakie podjąć środki w przypadku uczucia zmęczenia związanego z lecze-

niem onkologicznym?
Jakie są sposoby radzenia sobie z uczuciem zmęczenia związanym z le-

czeniem choroby nowotworowej, towarzyszącym podczas wykonywania 
pracy zawodowej?

Jak opiekować się osobą odczuwającą wyczerpanie związane z leczeniem 
onkologicznym pod kątem pozyskiwania dobrostanu sprawności fizycznej bez 
odczuwania wyczerpania związanego z leczeniem przeciwnowotworowym?
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Przykładowe sposoby radzenia sobie  
z codziennymi czynnościami

Jeśli potrzebuje się pomocy w wykonywaniu czynności w domu, można 
zwrócić się o nią do rodziny, przyjaciół lub sąsiadów. Można także podjąć inne 
działania, które wpłyną na ułatwienie wykonywania codziennych zadań.

PROWADZENIE DOMU
• Należy rozplanować zadania na cały tydzień. Codziennie wykonywać 

trochę prac domowych, a nie dużo naraz.
• Jeśli to możliwe, należy poprosić innych o wykonywanie ciężkich prac, 

takich jak np. pielęgnacja ogrodu.
• Jeśli to możliwe, należy niektóre zadania wykonywać na siedząco.
• Jeśli to możliwe, należy zatrudnić osobę do pomocy w sprzątaniu.  

To może być kosztowne. Czasami można korzystać z pomocy domowej 
udostępnionej przez opiekę społeczną.

ZAKUPY
• Jeśli to możliwe, należy na zakupy spożywcze chodzić razem z przyjacie-

lem/przyjaciółką lub członkiem rodziny.
• Większość dużych supermarketów oferuje możliwość zakupów online  

i ich dostawę do domu.
• W sklepie należy używać wózka, a nie koszyka, aby nie nosić dużego 

ciężaru. Torba na zakupy na kółkach może pomóc w zrobieniu zakupów 
i przyniesieniu ich do domu.

• Należy robić zakupy w mniej uczęszczanych porach.
• Można poprosić personel sklepu o pomoc przy pakowaniu i doniesieniu 

zakupów do samochodu.
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PRZYGOTOWYWANIE POSIŁKÓW
• Dobrze jest posiadać gotowe posiłki lub wcześniej przygotowane potra-

wy na czas, gdy odczuwa się największe zmęczenie.
• Jeśli to możliwe, przy przygotowywaniu posiłków należy siedzieć.
• Gdy odczuwa się mniejsze zmęczenie, należy przygotowywać dodatko-

we posiłki lub podwójne porcje, aby je zamrozić i użyć później w razie 
potrzeby.

MYCIE I UBIERANIE SIĘ
• Lepiej usiąść w wannie niż stać pod prysznicem, ponieważ to wymaga 

mniejszej ilości energii.
• Korzystając z prysznica najlepiej usiąść na specjalnym taborecie, łatwo 

dostępnym w sklepach, aby nie obciążać organizmu długim staniem.

OPIEKA NAD DZIEĆMI
• Jeśli ma się rodzinę i odczuwa się zmęczenie, można mieć trudności  

z zapewnieniem jej opieki. Można więc odczuwać dodatkowe przygnę-
bienie, jeśli nie jest się w stanie wykonywać swoich normalnych czyn-
ności związanych z rodziną. Aby ułatwić sobie sprawowanie opieki nad 
dziećmi można:

• Wyjaśnić dzieciom, że częściej odczuwa się zmęczenie i nie można po-
święcić im tyle czasu i energii, co wcześniej.

• Planować z dziećmi aktywności, przy których można siedzieć, np. granie 
w gry planszowe lub układanie układanek.

• Spróbować planować aktywności w miejscach, w których można usiąść, 
podczas gdy dzieci będą się bawić.
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• Starać się nie nosić małych dzieci – należy zamiast tego używać wózka.
• Spróbować angażować dzieci w wykonywanie niektórych zadań domowych.
• Prosić i przyjmować pomoc ze strony rodziny i przyjaciół.

JAZDA SAMOCHODEM 
• Prowadzenie samochodu może być trudne i niebezpieczne przy bardzo 

dużym zmęczeniu. Można mieć obniżony poziom uwagi i ograniczoną 
zdolność koncentracji. Wydłużony może być także czas reakcji. Poniższe 
wskazówki mogą okazać się pomocne:

• Nie należy prowadzić pojazdów, jeśli odczuwa się duże zmęczenie.
• Jeśli to możliwe, należy poprosić członka rodziny lub przyjaciela, żeby 

poprowadził samochód.
• Jeśli trzeba się zgłosić do szpitala, należy zapytać pielęgniarkę lub leka-

rza, czy jest dostępny jakiś transport szpitalny, aby nie trzeba było jechać 
samemu.

• Jeśli zmęczenie nasila się podczas jazdy, należy zatrzymać się w bez-
piecznym miejscu i zrobić sobie przerwę.

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z UCZUCIEM  
WYCZERPANIA W PRACY

• Może się okazać, że zmęczenie wpływa na sposób wykonywania pracy. 
Każda osoba chora na nowotwór jest chroniona prawem. Pracodawcy nie 
powinni traktować osób z nowotworem w sposób nieuczciwy. Oznacza 
to również, że od pracodawcy oczekuje się, że wprowadzi uzasadnione 
modyfikacje w pracy, aby udzielić wsparcia osobom z chorobami onko-
logicznymi. Można porozmawiać z pracodawcą o możliwości:
• Zmiany godzin pracy lub ograniczeniu czasu pracy.
• Zmiany godzin rozpoczynania i kończenia pracy tak, aby dojazdy/po-

wroty z pracy odbywały się w porach mniejszego natężenia ruchu.
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• Przekazania części zadań do wykonania współpracownikom.
• Udostępnienia miejsca parkingowego w pobliżu miejsca pracy.
• Pracy w domu w ustalonych godzinach.
• Wykonywania lżejszych zadań, jeśli praca wymaga wysiłku fizyczne-

go lub podnoszenia ciężkich obiektów.
Wyjaśnienie skutków zmęczenia współpracownikom także może po-

móc w kontrolowaniu swojego zmęczenia w pracy. Niektórym osobom 
może być trudno zrozumieć, jak duże zmęczenie odczuwa pacjent, szczegól-
nie jeśli dobrze wygląda.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYKONYWANIA ĆWICZEŃ  
FIZYCZNYCH PRZEZ PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Chorzy na raka mogą sobie lepiej radzić z chorobą i leczeniem dzięki 
różnym działaniom poprawiającym jakość życia. Mają do dyspozycji terapię 
poznawczo-behawioralną, programy informacyjne i edukacyjne, psychote-
rapię indywidualną i grupową oraz inne alternatywne formy leczenia. Wpły-
wają one jednak głównie na psychikę, nie rozwiązują natomiast problemów 
fizycznych i czynnościowych ludzi chorych na raka. 

Z kolei ćwiczenia fizyczne mają dobrze udokumentowany pozytywny 
wpływ na samopoczucie osób w podeszłym wieku, zdrowych i cierpią-
cych na inne choroby przewlekłe. 

Jeszcze do niedawna uważano ćwiczenia fizyczne za działania nieistot-
ne, a nawet niewłaściwe dla chorych na raka lub wyleczonych z choroby 
nowotworowej. Obawiano się między innymi możliwego wpływu immuno-
supresyjnego intensywnych ćwiczeń i zwiększonego ryzyka patologicznych 
złamań kości (z powodu ich osłabionej struktury). Wątpliwości odnośnie za-
lecania ćwiczeń fizycznych budziły sytuacje ewentualnego wzrostu kardio-
toksyczności spowodowanej chemioterapią i radioterapią, zaostrzenia bólu, 
nudności i zmęczenia, a także niezdolności lub niechęci do ćwiczeń chorych 
w złym stanie psychicznym i osłabionych.

Narosło wiele nieporozumień wokół bezpieczeństwa, możliwości zasto-
sowania i skuteczności ćwiczeń fizycznych jako działań poprawiających ja-
kość życia chorych na raka. Badania z ostatnich lat stopniowo rozwiewają te 
wątpliwości, jednak pod warunkiem, że ćwiczenia zostaną dobrane w sposób 
bardzo zindywidualizowany. 
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Przykładowo, ćwiczenia w pozycji siedzącej zaleca się pacjentom z nie-
zbornością, ograniczeniami ruchomości kończyny górnej po zabiegach na 
klatce piersiowej, z cewnikiem w żyle głównej i obrzękiem limfatycznym 
kończyny górnej. Z kolei chorzy, którzy przeszli niedawno operację odbytni-
cy lub gruczołu krokowego, mogą nie być w stanie ćwiczyć na cykloergome-
trze, a pływania powinni unikać pacjenci z założoną przetoką nerkową, tym-
czasowym cewnikiem w żyle głównej i cewnikiem w pęcherzu moczowym.

Pacjenci z zamkniętym drenażem moczu, przetokami moczowodowymi 
i kolostomią mogą pływać, ale dopiero 8 tygodni po zabiegu (nie powinni 
stosować worków wielokrotnego użytku). 

Chorzy z pierwotnym lub przerzutowym nowotworem kości powinni 
unikać ćwiczeń i sportów, w których istnieje duże ryzyko urazu. 

Prawdopodobnie najbezpieczniejszy dla większości chorych na ra-
ka jest spacer i jazda na cykloergometrze. Jakkolwiek dane na temat 
skuteczności ćwiczeń siłowych dopiero zaczynają się ukazywać, połącze-
nie ćwiczeń aerobowych i siłowych wydaje się optymalnym programem 
usprawniającym osoby starsze cierpiące na choroby nowotworowe. 

Zaleca się głównie ćwiczenia o umiarkowanej intensywności (20-30 minut 
dziennie, 3-5 razy w tygodniu). Zalecenie to wydaje się właściwe dla chorych 
na raka, chociaż może w niektórych sytuacjach wymagać zmiany, zależnie  
od bieżącego leczenia, chorób towarzyszących i sprawności pacjenta.

Wielu pacjentów nie ma ochoty ćwiczyć w pewnych okresach chemiotera-
pii. Takie spadki formy występują u każdego w innym czasie i są różne między 
poszczególnymi kursami. Najważniejsze więc, aby program ćwiczeń był ela-
styczny, aby pacjent mógł go dostosować do swojej odpowiedzi na leczenie.

Ze względu na potencjalne działanie immunosupresyjne, chorym na raka 
nie zaleca się intensywnych ćwiczeń, natomiast wyleczeni z raka mogą je 
wykonywać. 

Zalecając chorym na raka lub wyleczonym dany rodzaj ćwiczeń 
fizycznych, należy mieć na względzie ostre i przewlekle stany upośle-
dzające aktywność fizyczną: niezborność, niedokrwistość, ograniczenie 
zakresu ruchów spowodowane zabiegami i terapią adjuwantową (che-
mioterapia, radioterapią i hormonoterapią).

Terapia ruchowa, będąca integralną częścią leczenia, wymaga w od-
niesieniu do pacjentów starszych uwzględnienia szeregu specyficznych 
dla tego wieku zmian inwolucyjnych (czyli zmian związanych z wiekiem). 



51

Jednym z objawów starości człowieka jest widoczny regres jego moto-
ryczności, a mianowicie pojawia się zanik pędu do ruchu oraz obniże-
nie sprawności analizatorów. Odnotowuje się również spadek możliwości  
w obrębie podstawowych cech motorycznych (siła, szybkość, gibkość, 
zręczność, wytrzymałość). Występuje także trudniejsza adaptacja do wysił-
ku oraz spowolnienie procesów odnowy po jego wykonaniu.

W związku z powyższym należy przyjąć pewną specyfikę w uspraw-
nianiu wczesnym tej grupy pacjentów, a mianowicie należy przede wszyst-
kim stopniowo adaptować do wysiłku fizycznego poprzez częste stosowanie 
ćwiczeń oddechowych i rozluźniających (zwracać uwagę na prawidłowe 
ich wykonanie), na przemian z ćwiczeniami o większej intensywności.  
W tej grupie wiekowej pacjentów istnieje również 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 wyma-
gających złożonej koordynacji ruchowej i dużej liczby nowych ruchów oraz 
stopniowo zwiększać zakres ruchów w poszczególnych stawach (a zwłasz-
cza tych, które ulegają największemu ograniczeniu ruchomości po leczeniu 
onkologicznym).

Obowiązuje zasada indywidualizowania ćwiczeń.

Wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na jakość życia wielu chorych  
na raka i wyleczonych. Różne czynniki, które osłabiają zdrowie pacjentów, 
mogą jednak sprawić, że zalecanie ćwiczeń staje się nierozsądne, a nawet 
niebezpieczne, dlatego przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować 
się z lekarzem w celu oceny aktualnego stanu zdrowia oraz określenia braku 
przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.

LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE ZMĘCZENIA  
PO TERAPII ONKOLOGICZNEJ

Strategia postępowania w zakresie niefarmakologicznego leczenia zmę-
czenia związanego z leczeniem onkologicznym opiera się na edukacji cho-
rych, która ma na celu zmianę trybu życia i żywienia. Bardzo ważne jest 
także skupienie się na eliminacji przyczyn zmęczenia, bądź leczeniu cho-
rób współistniejących, w tym przewlekłych.
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W 1999 roku Portenoy stworzył algorytm oceny i leczenia pacjentów 
cierpiących z powodu zmęczenia związanego z chorobą nowotworową. 
Jednym z elementów wielokierunkowej strategii terapeutycznej zawartej  
w tym algorytmie było postępowanie niefarmakologiczne.

We wczesnej profilaktyce stosuje się zasadę 6E w zakresie leczenia nie-
farmakologicznego. Odbywa się ono według algorytmu opartego na regule 
„sześciu E” (skróty z jezyka angielskiego) stworzonej przez współpracow-
ników Portenoy z Beth Israel Medical Center w Nowym Jorku:
• Education – edukacja,
• Exercises – ćwiczenia fizyczne,
• Easing stress – łagodzenie stresu,
• Energy conservation – oszczędzanie energii,
• Energy restoration – odnawianie energii,
• Eating well – prawidłowe odżywianie.

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 możliwości da-
nej osoby, łączące ze sobą zarówno prostą aktywność fizyczną jak i elementy 
fizjoterapii.

Łagodzenie stresu (easing stress) będącego konsekwencją rozpoznanej 
choroby i trwającego/przebytego procesu leczenia, jego skutków ubocznych 
i dysonansu pomiędzy oczekiwaniami co do stanu swojego zdrowia, a aktu-
alnymi możliwościami organizmu.

Oszczędzanie energii (energy conservation) czyli dostosowanie codzien-
nej aktywności do aktualnych możliwości organizmu.

Odnawianie energii (energy restoration) czyli regeneracja sił, po samym 
procesie leczenia.

Prawidłowe odżywianie (eating well) w oparciu o zbilansowaną dietę.
Generalnie twórcy powyższej reguły („sześciu E”) zakładają, że infor-

mowanie pacjentów o ich stanie zdrowia i edukowanie w zakresie przyczyn 
zmęczenia pozwalają na lepszą komunikację z chorymi i ustalenie reali-
stycznych oczekiwań dotyczących leczenia zmęczenia.
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Bardzo ważnym elementem terapii zmęczenia związanego z chorobą no-
wotworową jest racjonalne wykorzystywanie zasobów energetycznych 
pacjenta, polegające na wykluczeniu czynności nadmiernie energochłon-
nych i zastąpieniu ich czynnościami mniej męczącymi. Duże znaczenie ma 
także planowanie wypoczynku pomiędzy okresami aktywności chorego,  
co pozwala na „odzyskiwanie energii”. Równie istotne jest odpowiednie  
odżywianie pacjenta (wprowadzenie odpowiedniej diety).

U wielu pacjentów konieczne jest wsparcie psychologiczne w formie 
terapii ukierunkowanej na redukcję stresu, terapii poznawczej, relaksacyjnej 
i technik dystrakcji.

Postępowanie z osobami cierpiącymi na zespół zmęczenia związanego  
z chorobą nowotworową jest uzależnione od stopnia zaawansowania choro-
by. Wyróżnia się trzy stadia zaawansowania: niskie, średnie i wysokie 
Diagnoza i leczenie wymagają postępowania interdyscyplinarnego, w które 
zaangażowany powinien być onkolog, psycholog, psychoterapeuta, fizjote-
rapeuta. 

W stadium niskim i średnim doskonale sprawdza się wprowadzenie re-
guły / zasady 6E połączonych z technikami relaksacji oraz kinezyterapii 
i fizjoterapii. 

W stadium zaawansowanym są podejmowane próby leczenia farma-
kologicznego. 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 – przykładowy kwestionariusz 
umożliwiający osobistą ocenę stanu zmęczenia. 

Zaznacz te zdania, które dotyczą Ciebie, jeżeli utrzymywały się codzien-
nie 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 przez kilkanaście godzin po wysiłku.

 Obok leków, pozytywny wpływ na redukcję zmęczenia u pacjentów  
z chorobą nowotworową wykazuje aktywność ruchowa, szczególnie ćwicze-
nia aerobowe: ćwiczenia z użyciem cykloergometru, chód na bieżni rucho-
mej, ale skuteczny bywa też zwykły taniec. 

Podczas umiarkowanego wysiłku obserwowano spadek natężenia zmę-
czenia o średnio 40-50%, a także obniżenie się poziomu stresu towarzyszą-
cego chorobie nowotworowej. 

Należy jednak wziąć pod uwagę to, że nawet jeśli pacjent był regu-
larnie aktywny fizycznie przed zdiagnozowaniem nowotworu, powinien 
zachować większą ostrożność.

Nie należy ćwiczyć przy złym samopoczuciu,  
dusznościach lub gdy odczuwa się ból. 

O złym samopoczuciu należy poinformować lekarza.

Dotąd nie znaleziono w pełni skutecznych metod leczenia zespołu 
przewlekłego zmęczenia, ale coraz lepiej poznawane są sposoby łagodzenia 
jego przebiegu i radzenia sobie w codziennym życiu. W chorobach przebie-
gających gwałtownie istotna jest mobilizacja sił do walki o odzyskanie zdro-
wia. W przypadku gdy choroba ma charakter 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.
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RODZAJE ĆWICZEŃ LECZNICZYCH MOGĄCE MIEĆ 
ZASTOSOWANIE W ZMNIEJSZENIU ZMĘCZENIA  

BĘDĄCEGO SKUTKIEM CHORÓB PRZEWLEKŁYCH  
I DŁUGOTRWAŁEGO LECZENIA W KONTEKŚCIE  

CHORÓB NOWOTWOROWYCH
W ogólnej sprawności siła jest jedną z podstawowych zdolności moto-

rycznych. Siłę mięśniową definiujemy jako zdolność do pokonywania opo-
rów zewnętrznych lub przeciwstawiania się im. W praktyce do oceny siły 
mięśniowej najczęściej używa się skali Lovetta, nazywanej też testem MRC 
(Medical Research Council).

Test polega na ręcznym badaniu wybranego mięśnia w określonych pozy-
cjach i przy wybranym ruchu. Jest powszechnie stosowany w kinezyterapii 
(leczenie ruchem) do badania każdej grupy mięśniowej.

SKALA LOVETTA – OZNACZENIA:

0 Brak skurczu mięśnia.

1 Ślad skurczu mięśnia.

2 Słaby skurcz, umożliwiający ruch w odciążeniu.

3 Dostateczny skurcz, umożliwiający ruch z pokonaniem oporu 
stawianego przez ciężar własnej kończyny.

4 Dobry skurcz, umożliwiający ruch z pokonaniem oporu  
stawianego przez ciężar własny kończyny oraz przez badającego.

5 Siła mięśniowa prawidłowa.

ĆWICZENIA BIERNE

Ćwiczenia bierne, to takie w których ruch wykonywany jest przez siłę ze-
wnętrzną (terapeuta, maszyna). Do ćwiczeń biernych kwalifikują się mięśnie 
oceniane na 0-1 w skali Lovetta (siła mięśniowa nie pozwala na wykonanie 
samodzielnego ruchu). 

Wskazania:
• porażenia i niedowłady mięśniowe,
• spastyczne napięcie mięśni,
• stany po zabiegach chirurgicznych,
• stany po długim unieruchomieniu,
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• choroby układu krążenia,
• urazy rdzenia kręgowego.

Cele:
• zmniejszenie dolegliwości bólowych (odbarczenie nocyreceptorów po-

przez zwiększenie przestrzeni pomiędzy powierzchniami stawowymi),
• poprawa elastyczności i długości tkanek miękkich otaczających staw,
• odzyskanie prawidłowych zakresów ruchomości,
• stymulacja receptorów czucia głębokiego (tworzenie „pamięci ruchowej”),
• poprawa krążenia żylnego i limfatycznego (zapobieganie obrzękom, po-

prawa trofiki tkanek),
• zapobieganie odleżynom.

ĆWICZENIA CZYNNO-BIERNE

Ćwiczenia charakteryzują się występowaniem wspomagania ruchu z ze-
wnątrz, ale główna siła opiera się na sile mięśniowej. Wspomaganie w za-
leżności od stanu pacjenta obejmuje zapoczątkowanie ruchu lub odciążenie 
kończyny w celu ułatwienia ruchu. 

Wskazania:
• stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych narządu ruchu,
• choroby reumatoidalne,
• długotrwałe unieruchomienie,
• stany atrofii tkankowej,
• demineralizacja kości.

Cele:
• reedukacja mięśniowa,
• wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych,
• kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych,
• regulacja prawidłowego napięcia mięśniowego,
• redukcja dolegliwości bólowych (zmniejszenie stymulacji nocyreceptorów, 

zmniejszenie napięcia mięśniowego, zwiększenie przestrzeni stawowej).

ĆWICZENIA SAMOWSPOMAGANE

Ćwiczenia samowspomagane znajdują się pomiędzy ćwiczeniami bier-
nymi a ćwiczeniami czynnymi. Wspomaganie ruchu odbywa się poprzez 
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drugą kończynę, która umożliwia osłabionej kończynie wykonać ruch  
w pełnym zakresie. Ćwiczenia samowspomagane mogą być wykonywane  
w sposób bezpośredni (ruch wykonywany jest przy pomocy drugiej koń-
czyny) oraz w sposób pośredni (ruch wykonywany jest z wykorzystaniem 
systemu bloczkowego, który nadaje kierunek i umożliwia uzyskanie pełnego 
zakresu ruchomości). 

Wskazania:
• porażenia i niedowłady mięśniowe,
• spastyczne napięcie mięśni,
• stany po zabiegach chirurgicznych,
• stany po długim unieruchomieniu,
• choroby układu krążenia,
• urazy rdzenia kręgowego.

Cele:
• odzyskanie prawidłowych zakresów ruchu,
• poprawa odżywienia tkanek poprzez zwiększenie efektywności pompy 

mięśniowej,
• przygotowanie do ćwiczeń czynnych,
• obniżenie nadmiernego tonusu mięśniowego,
• zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia.

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU

Ćwiczenia wykonywane w sposób samodzielny w warunkach zmniej-
szenia lub całkowitego zniesienia siły ciążenia, w możliwie największym  
i jednocześnie bezbolesnym zakresie ruchu. 

Wskazania:
• słaby zrost kostny,
• zmiany zwyrodnieniowe w obrębie powierzchni stawowych,
• siła mięśniowa w skali Lovetta 1+, 2, 2+.

Cele:
• przyśpieszenie powrotu funkcjonalnego mięśni (nieznacznie zwiększa 

się siła i wytrzymałość mięśni),
• likwidowanie nieutrwalonych ograniczeń ruchomości,
• normalizacja napięcia mięśniowego,



58

• redukcja dolegliwości bólowych (poprzez oddalenie się od siebie po-
wierzchni stawowych, uzyskiwany jest efekt przeciwbólowy),

• przełamywanie barier – pacjenci podczas ćwiczeń w odciążeniu nabierają 
pewności siebie, widząc poprawę w zakresie ruchu oraz możliwość bez-
bolesnej aktywności.

ĆWICZENIA CZYNNE W ODCIĄŻENIU Z OPOREM

Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem spełniają wszystkie założenia 
ćwiczeń w odciążeniu, dodatkowym czynnikiem jest opór. Najczęściej ob-
ciążenie dawkowane jest pod postacią ciężarków w systemach bloczkowo-
-ciężarkowych, które pozwalają na kształtowanie siły i wytrzymałości mięś-
niowej. 

Wskazania:
• zmiany zwyrodnieniowe w obrębie powierzchni stawowych,
• osłabiona siła mięśniowa.

Cele:
• poprawa w zakresie przyrostu siły mięśniowej.

ĆWICZENIA CZYNNE WOLNE

Ćwiczenia czynne wolne wykonywane są przez pacjenta (na komen-
dę terapeuty) co wymaga samodzielnej kontroli napięcia mięśniowego,  
które prowadzi do wykonania ruchu lub intencji ruchu (skurcz izometrycz-
ny – to zjawisko określające zmianę napięcia mięśniowego bez jednoczes-
nej zmiany długości tego mięśnia, mięśnie wykonują więc pracę statyczną,  
w związku z czym kąt w stawie nie ulega zmianie). 

Wskazania:
• osłabienie siły mięśniowej,
• podwyższony tonus mięśniowy,
• zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej,
• ograniczenia zakresu ruchomości.

Cele:
• poprawa koordynacji nerwowo-mięśniowej,
• zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej,
• poprawa zakresów ruchomości.
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ĆWICZENIA CZYNNE Z OPOREM

Ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez pacjenta przeciwko oporowi 
zewnętrznemu (ręce terapeuty, taśmy elastyczne, hantle, maszyny oporowe)

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE

Ćwiczenia izometryczne wykonywane są w sposób samodzielny i po-
legają na wyzwoleniu skurczu mięśniowego bez zmiany długości włókien 
mięśniowych (bez intencji ruchu). 

Wskazania:
• zarówno ćwiczenia czynne z oporem jak i izometryczne zalecane są  

w przypadkach zaników mięśniowych (osłabiona siła mięśniowa).
Cele:

• przeciwdziałanie zanikom mięśniowym,
• poprawa siły i wytrzymałości mięśniowej.

RODZAJE ĆWICZEŃ  
ZE WZGLĘDU NA ICH DZIAŁANIE

ĆWICZENIA ODDECHOWE

Ćwiczenia oddechowe ukierunkowane są na wyrobienie prawidłowych 
nawyków i wzorców oddechowych. Dla zrozumienia sensu ćwiczeń odde-
chowych należy przeanalizować 3 główne tory oddechowe:
• tor piersiowy – przy wdechu dochodzi do poszerzenia górnego obszaru 

klatki piersiowej z jednoczesnym uniesieniem ramion i łopatek,
• tor brzuszny – przy wdechu rozszerzeniu ulegają jedynie dolne partie 

brzucha, górna część klatki piersiowej nie jest zaangażowana,
• tor piersiowo-brzuszny – przy wdechu dochodzi do równomiernego posze-

rzenia całej klatki piersiowej z jednoczesnym zaangażowaniem przepony.
Ćwiczenia oddechowe wymagają koncentracji oraz świadomości 

własnego ciała, a ich celem jest:
• zwiększenie pojemności życiowej płuc,
• aktywizacja przepony,
• wzmocnienie mięśni oddechowych,
• nauka prawidłowego wzorca oddechowego.
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Przykładowe ćwiczenia oddechowe:
Nauka oddechu poszczególnymi torami – w leżeniu tyłem należy poło-

żyć jedną dłoń na klatce piersiowej w okolicy mostka, a drugą na brzuchu. 
Następnie wykonywany jest wdech nosem i spokojny wydech ustami z jed-
noczesną kontrolą ruchów klatki piersiowej i brzucha.

Powolne wykonanie maksymalnego wdechu, z następującym, przerywa-
nym stopniowym wydechem.

Wykonanie długiego i głębokiego wdechu (około 5 sekund), następnie 
3-sekundowy bezdech i na końcu powolny i spokojny wydech.

ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE

Ćwiczenia rozciągające mają na celu normalizację napięcia mięśniowego 
oraz poprawę elastyczności włókien mięśniowych. Ćwiczenia te mają rów-
nież istotny wpływ na wykonywanie ruchów w pełnych zakresach, co ma 
przełożenie na zdolności generowania siły mięśniowej.

Regularne rozciąganie wpływa na organizm w następujący sposób:
• zwiększa elastyczność mięśni,
• następuje poprawa w zakresie koordynacji nerwowo-mięśniowej,
• poprawia się krążenie (następuje lepsze odżywienie tkanek oraz ich za-

opatrzenie w tlen),
• zmniejsza się ryzyko urazów,
• następuje korekta postawy ciała (rozciągnięcie przykurczonych tkanek 

umożliwia przyjęcie prawidłowej postawy ciała),
• pojawia się zmniejszenie przeciążeń jakim poddawany jest aparat ruchu

Wskazania do ćwiczeń rozciągających:
• siedzący tryb życia,
• zaburzenia postawy ciała,
• zaburzona elastyczność mięśni,
• sztywność stawowa,
• bóle napięciowe,
• brak aktywności fizycznej,
• aktywność fizyczna ukierunkowana na przyrost siły mięśniowej.
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ĆWICZENIA STABILIZACYJNE

Ćwiczenia stabilizacyjne to ćwiczenia ukierunkowane na poprawę koor-
dynacji nerwowo-mięśniowej, wzmocnienie mięśni głębokich, a także na-
uczenie prawidłowych wzorców ruchowych. 

Osiągnięcie założonych celów wymaga czasu i przejścia poszczegól-
nych etapów: 
• mobilność (pełna ruchomość jest pierwszym krokiem do budowania sta-

bilności),
• stabilność (budowanie stabilności przebiega etapowo od pozycji niskich,  

z dużą płaszczyzną podparcia, do coraz wyższych z niestabilnym podłożem),
• mobilność na stabilności (osiągnięcie stabilności statycznej pozwala  

na wprowadzanie ruchu, który wymaga wzmożonej aktywacji mięśni  
głębokich).
Ćwiczenia stabilizacyjne wymagają:

• dużej koncentracji (świadomego i selektywnego napinania i rozluźniania 
mięśni),

• skorygowanej postawy ciała,
• czasu i regularności.

ĆWICZENIA FUNKCJONALNE

Ćwiczenia funkcjonalne opierają się na złożonych ruchach, które imitują 
określone czynności, których głównym celem jest odzyskanie funkcji przy 
jednoczesnej poprawie koordynacji oraz siły i wytrzymałości mięśni.

Ćwiczenia funkcjonalne charakteryzują się:
• ruchami wielostawowymi (złożone płaszczyzny ruchu, angażowanie róż-

nych grup mięśniowych),
• aktywizacją mięśni głębokich,
• wykorzystaniem ruchów wykonywanych podczas codziennych czynności. 

ĆWICZENIA RELAKSACYJNE

Ćwiczenia relaksacyjne mają na celu obniżenie tonusu mięśniowego,  
a przez to często również poprawę ruchomości i obniżenie dolegliwości 
bólowych. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje, iż przyczyną za-
burzeń w obrębie aparatu ruchu jest stres, prowadzący do podwyższonego 
napięcia mięśniowego.



62

Ćwiczenia relaksacyjne:
• wpływają na zmniejszenie napięcia mięśniowego, a przez również więk-

szą ruchomość w stawach,
• poprawiają krążenie krwi,
• poprawiają ogólny komfort psychiczny,
• zmniejszają ryzyko depresji.

ĆWICZENIA STABILIZACJI CENTRALNEJ 

W programach wykonywania ćwiczeń, które mogą wspomóc zachowaw-
cze leczenie zmęczenia związanego z chorobą nowotworową powinien się 
znaleźć między innymi tzw. trening core lub stabilizacji centralnej. Ta-
ki rodzaj treningu to rodzaj działań ukierunkowanych na ćwiczenia mięśni 
„centrum”, czyli takich, które położone są w głębi naszego ciała. 

Fizjoterapeuci i trenerzy, używając słowa core, mają na myśli mięś-
nie bioder, lędźwi i brzucha, które odpowiedzialne są za stabilizację 
kręgosłupa i miednicy, utrzymanie prawidłowej postawy i wzmocnienie 
całej naszej sylwetki.

Core z języka angielskiego oznacza rdzeń, podstawę, centrum, istotę lub 
sedno. To tłumaczenie określa dokładnie jak ważne funkcje dla naszego ciała 
pełnią mięśnie core. Mięśnie te, to tzw. gorset utrzymujący stabilność całego 
ciała nazywany również mięśniami posturalnymi, jest niejako rusztowaniem 
dla kręgosłupa, stabilizuje miednicę i dzięki niemu wszystkie inne mięśnie 
oraz stawy lepiej, sprawniej funkcjonują, co za tym idzie jesteśmy spraw-
niejsi, silniejsi i zdrowsi. 

Core możemy podzielić na dwie grupy, czyli tzw. mięśnie głębokie 
(inner core – ze względu na ich głęboką lokalizację) oraz zewnętrzne (outer 
core – ze względu na lokalizacje bardziej powierzchowną). 

Mówiąc o core najczęściej mamy na myśli mięśnie wewnętrzne w skład 
w których możemy zaliczyć:
• mięsień poprzeczny brzucha,
• mięśnie dna miednicy,
• przeponę,
• mięsień wielodzielny (w obrębie mięśni grzbietu),
• i inne.
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W skład zewnętrznego układu wchodzą przede wszystkim mięśnie:
• prosty brzucha,
• skośne zewnętrzne brzucha,
• prostownik grzbietu,
• najszerszy grzbietu,
• mięśnie pośladków.

Jeśli czujesz, że boli cię kręgosłup w którymkolwiek odcinku, brzuch 
jest słaby, widzisz u siebie zaokrąglone plecy lub wydęty brzuch, to może 
oznaczać że Twoje mięśnie głębokie są osłabione i należy rozpocząć tzw. 
trening core. Na początku należy zwrócić uwagę na prawidłowe oddycha-
nie, w sposób naturalny i kontrolowany. Przepona i mięśnie brzucha są rów-
nież mięśniami oddechowymi, dlatego warto zwrócić uwagę na oddech tzw. 
torem przeponowym. 

Bardzo ważna jest także świadomość ułożenia swojego ciała oraz na-
uka napięcia odpowiednich mięśni bez ruchu np. w leżeniu na plecach  
o zgiętych kończynach dolnych. Mięśnie te stabilizują kręgosłup i odpowia-
dają za prawidłową postawę. Kolejnym etapem będzie wzmocnienie mięśni 
grzbietu, a więc należy ustabilizować łopatki, wzmocnić mięśnie najszersze 
grzbietu, prostowniki i pośladki. Zawsze należy dbać o poprawną technikę 
ćwiczeń. 
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PRZYKŁADY NAJPROSTSZYCH ĆWICZEŃ RUCHOWYCH 
CZYNNYCH I WYKONYWANYCH NAPRZEMIENNIE  

ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH JAKO ELEMENTU  
DO WYKORZYSTANIA PODCZAS SAMODZIELNYCH  
ĆWICZEŃ OSÓB ODCZUWAJĄCYCH ZMĘCZENIE  

ZWIĄZANE Z LECZENIEM CHOROBY NOWOTWOROWEJ  
I CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI

Duże znaczenie w uzyskaniu odpowiedniego rezultatu fizjoterapii ma od-
powiedni sposób przeprowadzania ćwiczeń.

Przed ich rozpoczęciem należy zwrócić uwagę na rozluźnienie mięśni,  
co pozwala później skoncentrować się na zaangażowaniu odpowiedniej gru-
py mięśni i wyłączeniu tych, które przez swój skurcz uniemożliwiają prze-
prowadzenie w sposób prawidłowy ćwiczeń. 

Stopień intensywności ćwiczeń ma istotne znaczenie. Na początku po-
winny to być ćwiczenia proste i mniej obciążające. Tempo ćwiczeń należy 
dostosować do indywidualnych możliwości osoby ćwiczącej. 

Ćwiczenia powinno wykonywać się przy spokojnym rytmie oddecho-
wym. Wskazane są raczej ćwiczenia o mniejszej intensywności, z krótszym 
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 dalszej ich 
zmianie i dostosowaniu do aktualnych warunków zdrowotnych.

Z poniższego zestawu ćwiczeń należy przykładowo wybrać  
kilka ćwiczeń ruchowych tzw. czynnych (w pozycji leżącej na plecach  

– ćwiczenia nr 1-10; w pozycji siedzącej – ćwiczenia nr 1-11;  
w pozycji stojącej – ćwiczenia nr 1-10) i podczas ich wykonywania 

przeplatać je opisanymi poniżej ćwiczeniami oddechowymi  
(w pozycji leżącej na plecach – ćwiczenia nr 1-5;  

w pozycji siedzącej – ćwiczenia nr 1-5;  
w pozycji stojącej – ćwiczenia nr 1-5). 
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Podobny rodzaj ćwiczeń oddechowych proponowany zarówno w pozycji 
leżącej na plecach, w pozycji siedzącej oraz w pozycji stojącej z racji różno-
rodnej postawy ciała przy ich wykonywaniu stanowi również o odmiennym 
wpływie na układ oddechowy (w różnych pozycjach ciała zmienia się wza-
jemne ułożenie poszczególnych organów w naszym organizmie, co nie jest 
bez znaczenia na ich wpływ na narządy oddechowe). 

Poniższe ćwiczenia nie powinny powodować dalszego intensywnie nara-
stającego poziomu zmęczenia. W takiej sytuacji należy je przerwać i skon-
taktować się z lekarzem celem wyjaśnienia złej tolerancji nawet minimalne-
go wysiłku.

UWAGA !
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń  

należy skonsultować się z lekarzem oraz fizjoterapeutą w kwestii  
ich przydatności, ewentualnych przeciwwskazań  

do ich wykonania oraz wielkości wysiłku fizycznego,  
czasu jego trwania i ilości powtórzeń poszczególnych ćwiczeń. 

Przykładowe ćwiczenia zaprezentowane w dalszej części mają służyć  
jako swego rodzaju przewodnik po zalecanej przez personel  

medyczny fizjoterapii w sytuacji istniejącego zmęczenia związanego  
z chorobą nowotworową i schorzeniami przewlekłymi.
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Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny dolne wyprostowane,  
kończyny górne wzdłuż tułowia. 

Ruch: zginanie grzbietowe i podeszwo-
we stóp. Ruch wykonujemy równocześ-
nie w obrębie prawej i lewej stopy.

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny dolne wyprostowane,  
kończyny górne wzdłuż tułowia. 

Ruch: zginanie grzbietowe i podeszwo-
we stóp. Ruch wykonujemy równocześ-
nie w obrębie prawej i lewej stopy.

ĆWICZENIE 1 / 20 RAZY ĆWICZENIE 2 / 20 RAZY

LEŻENIE NA PLECACH
ĆWICZENIA RUCHOWE CZYNNE  
W POZYCJI LEŻĄCEJ NA PLECACH
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Pozycja wyjściowa: leżenie na ple-
cach, kończyny dolne wyprostowa-
ne, kończyny górne wzdłuż tułowia. 

Ruch: równoczesne krążenia  
stopami na zewnątrz, a następnie  
do wewnątrz (wykonywanie  
„kółek stopami”).

ĆWICZENIE 4 / 20 RAZY

Pozycja wyjściowa: leżenie na ple-
cach, kończyny dolne wyprostowa-
ne, kończyny górne wzdłuż tułowia. 

Ruch: łączenie i rozłączanie po-
wierzchni podeszwowych stóp.

ĆWICZENIE 3 / 20 RAZY
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Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny dolne wyprostowane,  
kończyny górne wzdłuż tułowia.  

Ruch: rotacja zewnętrzna i wewnętrz-
na kończyn dolnych w stawach bio-
drowych. Stawy kolanowe pozostają 
wyprostowane. Ruch wykonujemy 
równocześnie w obrębie prawej  
i lewej kończyny dolnej.

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny dolne wyprostowane,  
kończyny górne wzdłuż tułowia. 

Ruch: zginanie kolana i biodra z prze-
sunięciem pięty po podłożu. Ruch 
wykonujemy naprzemiennie prawą  
i lewą kończyną dolną. 

ĆWICZENIE 5 / 20 RAZY ĆWICZENIE 6 / 20 RAZY
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Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny dolne wyprostowane,  
kończyny górne wzdłuż tułowia.  

Ruch: zginanie kolana i biodra z prze-
niesieniem pięty nad podłożem. Ruch 
wykonujemy naprzemiennie prawą  
i lewą kończyną dolną.

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny dolne wyprostowane, kończyny 
górne wzdłuż tułowia. 

Ruch: naprzemienne zbliżanie jednej koń-
czyny dolnej zgiętej w stawie kolanowym 
do brzucha, z pogłębieniem przez docisk 
dłońmi kolana do klatki piersiowej, podczas 
gdy druga kończyna dolna leży wyprostowa-
na na podłożu. Głowa i barki przylegają  
do podłoża. Ruch wykonujemy naprzemien-
nie prawą i lewą kończyną dolną. 

ĆWICZENIE 7 / 20 RAZY ĆWICZENIE 8 / 20 RAZY
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Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny dolne zgięte w stawach  
kolanowych i biodrowych, stopy  
oparte na podłożu, kończyny górne 
wzdłuż tułowia. 

Ruch: uniesienie bioder nad podłoże,  
a następnie opuszczenie do pozycji  
wyjściowej.

ĆWICZENIE 9 / 10 RAZY

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny dolne zgięte w stawach kola-
nowych i biodrowych, stopy oparte na 
podłożu, kończyny górne wzdłuż tułowia. 

Ruch: uniesienie bioder nad podłoże, 
opuszczenie bioder, wyprost jednej  
kończyny dolnej w kolanie. Powrót  
do pozycji wyjściowej. Powtórzenie  
tego samego drugą kończyną dolną.

ĆWICZENIE 10 / 10 RAZY
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Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
dłonie ustawione na górnej części  
klatki piersiowej. Kończyny dolne 
zgięte w stawach biodrowych i kolano-
wych, stopy lekko rozstawione,  
oparte o podłoże.

Oddech: wykonujemy pogłębiony  
wdech a następnie wydech torem 
górnożebrowym.

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
dłonie ustawione na dolnej części  
klatki piersiowej. Kończyny dolne 
zgięte w stawach biodrowych i kolano-
wych, stopy lekko rozstawione,  
oparte o podłoże.

Oddech: wykonujemy pogłębiony  
wdech a następnie wydech torem 
dolnożebrowym.

ĆWICZENIE 1 / 3-5 RAZY ĆWICZENIE 2 / 3-5 RAZY

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH W POZYCJI 
LEŻĄCEJ NA PLECACH DO WYKORZYSTANIA PODCZAS 
WYKONYWANIA ĆWICZEŃ CZYNNYCH W TEJ POZYCJI

Zawsze podczas stosowania ćwiczenia oddechowego: wdech wykonuje-
my przez nos, a wydech przez usta.

Podczas wykonywania każdego ćwiczenia oddechowego należy wyko-
nać 3 do 5 powtórzeń.

WDECH WDECH

WYDECH WYDECH
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Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
jedna dłoń ustawiona na górnej części 
klatki piersiowej, druga dłoń ustawio-
na na dolnej części klatki piersiowej. 
Kończyny dolne zgięte w stawach 
biodrowych i kolanowych, stopy lekko 
rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: wykonujemy pogłębiony 
wdech a następnie wydech torem 
mieszanym (zarówno górnożebrowym, 
jak również dolnożebrowym równo-
cześnie). 

Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, 
kończyny górne wzdłuż tułowia. Koń-
czyny dolne zgięte w stawach biodro-
wych i kolanowych, stopy lekko rozsta-
wione, oparte o podłoże.

Oddech: jedną wyprostowaną kończynę 
górną przenosimy w górę i za głowę. 
Wykonujemy wdech. Opuszczając ją 
wykonujemy wydech. Następnie powta-
rzamy to samo drugą kończyną górną.

ĆWICZENIE 3 / 3-5 RAZY ĆWICZENIE 4 / 3-5 RAZY

WDECH

WYDECH

WDECH

WYDECH

WYDECH

WDECH
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Pozycja wyjściowa: leżenie na plecach, koń-
czyny górne wzdłuż tułowia. Kończyny dolne 
zgięte w stawach biodrowych i kolanowych, 
stopy lekko rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: wyprostowane kończyny górne 
przenosimy w górę i za głowę. Wykonujemy 
wdech. Kończyny górne powracają tą samą 
drogą do pozycji wyjściowej. Wykonujemy 
wydech.

ĆWICZENIE 5 / 3-5 RAZY

WDECH

WYDECH
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SIAD NA KRZEŚLE
ĆWICZENIA RUCHOWE CZYNNE  
W POZYCJI SIEDZĄCEJ NA KRZEŚLE

Krzesło powinno być o takiej wysokości, aby stopy, podudzia i tułów 
znajdowały się w stosunku do siebie pod kątem 90 stopni. Stopy opierają się 
całą podeszwą o podłoże.

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny dolne rozstawione  
na szerokość bioder. Kończyny górne luźno wzdłuż tułowia. 

Ruch: wstawanie i siadanie. Powoli wstań i pozostań w pozycji stojącej licząc  
do trzech, a następnie powoli powróć do pozycji siedzącej.

ĆWICZENIE 1 / 10 RAZY
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Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny dolne  
rozstawione na szerokość bioder. Ręce skrzyżuj na klatce piersiowej. 

Ruch: wstawanie i siadanie. Powoli wstań i pozostań w pozycji 
stojącej licząc do trzech, a następnie powoli powróć do pozycji 
siedzącej.

ĆWICZENIE 2 / 10 RAZY
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Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny górne luźno wzdłuż  
tułowia. Kończyny dolne rozstawione na szerokość bioder.

Ruch: unoszenie kończyn górnych wyprostowanych w stawach łokciowych przo-
dem w górę nad głowę. Następnie opuszczanie kończyn górnych z wykonaniem 
ruchu tyłozgięcia (przeprostu) w stawie ramiennym.

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny dolne rozstawione  
na szerokość bioder.

Ruch: unoszenie kończyn górnych wyprostowanych w stawach łokciowych bokiem 
w górę nad głowę. Następnie opuszczenie kończyn górnych w kierunku tułowia.

ĆWICZENIE 3 / 15 RAZY

ĆWICZENIE 4 / 15 RAZY
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Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny górne luźno 
wzdłuż tułowia. Kończyny dolne rozstawione na szerokość bioder.

Ruch: unoszenie i opuszczanie barków.

ĆWICZENIE 5 / 15 RAZY

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny górne luźno 
wzdłuż tułowia. Kończyny dolne rozstawione na szerokość bioder.

Ruch: krążenia barkami w przód, a następnie w tył.

ĆWICZENIE 6 / 10 RAZY w każdym kierunku
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Pozycja wyjściowa: siad  
na krześle z oparciem.  
Kończyny górne luźno wzdłuż 
tułowia. Kończyny dolne roz-
stawione na szerokość bioder.

Ruch: krążenia całymi  
kończynami górnymi w przód,  
a następnie w tył.

ĆWICZENIE 7 / 10 RAZY w każdym kierunku
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Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny górne zgięte 
w stawie łokciowym do 90 stopni, ramiona wzdłuż tułowia. Kończyny 
dolne rozstawione na szerokość bioder.

Ruch: ruch rotacji zewnętrznej i wewnętrznej w stawach ramiennych 
(ruch przedramion w bok) bez odwodzenia ramion, które cały czas 
pozostają blisko tułowia.

ĆWICZENIE 8 / 10 RAZY
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Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny górne odwiedzione 
pod kątem 90 stopni. Kończyny dolne rozstawione na szerokość bioder.

Ruch: ruch rotacji zewnętrznej i wewnętrznej w stawach ramiennych  
(skręcanie ramion na zewnątrz i do wewnątrz).

ĆWICZENIE 9 / 10 RAZY
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Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Ręce na kolanach. 
Kończyny dolne rozstawione na szerokość bioder.

Ruch: zakładanie rąk na kark. Wyprostowane palce dotykają karku. 
Łokcie cofnięte, głowa wyprostowana. Powrót do pozycji wyjściowej 
rąk ułożonych na kolanach.

ĆWICZENIE 10 / 10 RAZY

ĆWICZENIE 11 / 10 RAZY

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny górne opuszczone.  
Kończyny dolne rozstawione na szerokość bioder.

Ruch: próba łączenia obu dłoni między łopatkami sięgając jedną kończyną górną  
z góry, drugą z dołu. Należy zachować ruch naprzemienny sięgania raz z góry,  
a raz z dołu tą samą kończyną górną. 
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PRZYKŁADY ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH W POZYCJI 
SIEDZĄCEJ NA KRZEŚLE DO WYKORZYSTANIA PODCZAS 

WYKONYWANIA ĆWICZEŃ CZYNNYCH W TEJ POZYCJI 
Zawsze podczas stosowania ćwiczenia oddechowego: wdech wykonuje-

my przez nos, a wydech przez usta.
Podczas wykonywania każdego ćwiczenia oddechowego należy wyko-

nać 3 do 5 powtórzeń.

ĆWICZENIE 1 / 3-5 RAZY

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Dłonie ustawione na górnej  
części klatki piersiowej. Kończyny dolne zgięte w stawach biodrowych  
i kolanowych, stopy lekko rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: wykonujemy pogłębiony wdech a następnie wydech  
torem górnożebrowym. 



83

ĆWICZENIE 2 / 3-5 RAZY

ĆWICZENIE 3 / 3-5 RAZY

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Jedna dłoń ustawiona na górnej 
części klatki piersiowej, druga dłoń ustawiona na dolnej części klatki piersiowej. 
Kończyny dolne zgięte w stawach biodrowych i kolanowych, stopy lekko  
rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: wykonujemy pogłębiony wdech a następnie wydech torem mieszanym  
(zarówno górnożebrowym, jak również dolnożebrowym równocześnie). 

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Dłonie ustawione w okolicy  
łuków żebrowych, w dolnej części klatki piersiowej. Kończyny dolne zgięte  
w stawach biodrowych i kolanowych, stopy lekko rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: wykonujemy pogłębiony wdech a następnie wydech torem  
dolnożebrowym. 
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ĆWICZENIE 4 / 3-5 RAZY

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny 
górne wzdłuż tułowia. Kończyny dolne zgięte w stawach  
biodrowych i kolanowych, stopy lekko rozstawione,  
oparte o podłoże. 

Ruch: jedną wyprostowaną kończynę górną przenosimy  
w górę i za głowę. Wykonujemy wdech. Opuszczając ją  
wykonujemy wydech. Następnie powtarzamy to samo  
drugą kończyną górną.
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ĆWICZENIE 5 / 3-5 RAZY

Pozycja wyjściowa: siad na krześle z oparciem. Kończyny 
górne wzdłuż tułowia. Kończyny dolne zgięte w stawach 
biodrowych i kolanowych, stopy lekko rozstawione,  
oparte o podłoże. 

Ruch: wyprostowane kończyny górne przenosimy w górę  
i za głowę. Wykonujemy wdech. Kończyny górne powracają 
tą samą drogą do pozycji wyjściowej. Wykonujemy wydech.
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POZYCJA STOJĄCA
ĆWICZENIA RUCHOWE CZYNNE  
W POZYCJI STOJĄCEJ

Zaleca się unikanie pozycji stojącej podczas ćwiczeń szczególnie u osób 
starszych, u osób z zaburzeniami równowagi i częstymi omdleniami.

ĆWICZENIE 1 / 5 RAZY naprzemiennie na każdą z kończyn dolnych

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. 
Ręce na biodrach. 

Ruch: jedna kończyna dolna w wykroku 
do przodu. Przeniesienie ciężaru ciała 
na kończynę dolną wykroczną (zgię-
cie tej kończyny w biodrze i kolanie), 
pogłębienie zgięcia, podczas gdy druga 
kończyna dolna jest prosta w kolanie 
i biodrze. Kończyny górne oparte na 
biodrach lub kolanie kończyny dolnej 
wykrocznej, łopatki ściągnięte, brzuch 
wciągnięty, pięty przylegają do podłoża. 
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ĆWICZENIE 2 / 10 RAZY

Pozycja wyjściowa: stanie przy ścianie.

Ruch: „pompka przy ścianie w pozycji stojącej”. Stanie przy ścianie  
w odległości około 40 cm od jej powierzchni. Ułożenie dłoni płasko  
na ścianie na wysokości barków. Powolne zbliżanie tułowia do ściany  
poprzez zgięcie ramion w stawach łokciowych. Następnie powolne  
odpychanie się od ściany do wyprostu w stawach łokciowych.
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ĆWICZENIE 3 / 10 RAZY

Pozycja wyjściowa: stanie przy ścianie.

Ruch: wspięcia na palce stóp i opuszczanie na pięty przy asekuracji  
z oparciem dłoni na stabilnej powierzchni np. ścianie.
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ĆWICZENIE 4 / 10 RAZY w każdą stronę

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Ręce na biodrach.

Ruch: krążenia biodrami zarówno w prawą jak i lewą stronę. 
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ĆWICZENIE 5 / 10 RAZY w każdą stronę

Pozycja wyjściowa:  
pozycja stojąca. 

Ruch: kończyny górne wysoko 
w górze nad głową. Krążenia 
tułowiem zarówno w prawą 
jak i lewą stronę. 
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ĆWICZENIE 6 / maszeruj przez około 3 minuty

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. 

Ruch: marsz w miejscu z naprzemienną pracą ramion.
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ĆWICZENIE 7 / 10 RAZY

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. 

Ruch: wykonanie półprzysiadu z jednoczesnym uniesieniem ramion 
przodem w górę na wysokość głowy. Powrót do pozycji wyjściowej.

ĆWICZENIE 8 / 10 RAZY

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. 

Ruch: Pochylanie tułowia do prawego boku przesuwając palcami ręki prawej  
po bocznej stronie prawej kończyny dolnej jak najniżej, zatrzymanie się  
przez 2-3 sekundy. To samo wykonanie po lewej stronie.  
Powrót do pozycji wyjściowej. 
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ĆWICZENIE 9 / 10 RAZY zarówno w przód, jak i w tył

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. 

Ruch: oparcie rąk na ramionach. Wykonanie krążeń ramion w przód,  
a następnie w tył przy zgiętych stawach łokciowych.



94

ĆWICZENIE 10 / 5 RAZY naprzemiennie na każdą ze stron

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Ręce na biodrach.

Ruch: wykonanie obszernego wykroku kończyną dolna do boku,  
następnie obniżenie bioder, utrzymanie pleców prostopadle do podłoża. 
Ciężar ciała spoczywa na całej stopie nogi wykrocznej. Odbicie mocne  
od podłoża, powróć do pozycji wyjściowej i uniesienie tułowia.  
Wykonanie wykroku kończyną dolną przeciwną.
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ĆWICZENIE 1 / 3-5 RAZY

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Dłonie ustawione na górnej części  
klatki piersiowej – palce splecione. Kończyny dolne wyprostowane w stawach  
biodrowych i kolanowych, stopy lekko rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: wykonujemy pogłębiony wdech a następnie wydech torem  
górnożebrowym. 

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH W POZYCJI 
STOJĄCEJ DO WYKORZYSTANIA PODCZAS WYKONYWANIA 

ĆWICZEŃ CZYNNYCH W TEJ POZYCJI
Zawsze podczas stosowania ćwiczenia oddechowego: wdech wykonuje-

my przez nos, a wydech przez usta.
Podczas wykonywania każdego ćwiczenia oddechowego należy wyko-

nać 3 do 5 powtórzeń.
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ĆWICZENIE 2 / 3-5 RAZY

ĆWICZENIE 3 / 3-5 RAZY

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Jedna dłoń ustawiona na górnej części klatki 
piersiowej, druga dłoń ustawiona na dolnej części klatki piersiowej. Kończyny dol-
ne wyprostowane w stawach biodrowych i kolanowych, stopy lekko rozstawione, 
oparte o podłoże.

Oddech: wykonujemy pogłębiony wdech a następnie wydech torem mieszanym 
(zarówno górnożebrowym, jak również dolnożebrowym równocześnie). 

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Dłonie ustawione w okolicy łuków żebrowych, 
w dolnej części klatki piersiowej. Kończyny dolne wyprostowane w stawach  
biodrowych i kolanowych, stopy lekko rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: wykonujemy pogłębiony wdech a następnie wydech torem dolnożebrowym. 
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ĆWICZENIE 4 / 3-5 RAZY

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Kończyny górne wzdłuż tułowia.  
Kończyny dolne wyprostowane w stawach biodrowych i kolanowych,  
stopy lekko rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: jedną wyprostowaną kończynę górną przenosimy w górę  
i za głowę. Wykonujemy wdech. Opuszczając ją wykonujemy wydech.  
Następnie powtarzamy to samo drugą kończyną górną.
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ĆWICZENIE 5 / 3-5 RAZY

Pozycja wyjściowa: pozycja stojąca. Kończyny górne wzdłuż tułowia.  
Kończyny wyprostowane w stawach biodrowych i kolanowych,  
stopy lekko rozstawione, oparte o podłoże. 

Oddech: wyprostowane kończyny górne przenosimy w górę i za głowę.  
Wykonujemy wdech. Kończyny górne powracają tą samą drogą  
do pozycji wyjściowej. Wykonujemy wydech.
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Aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych czynników prewencji 
pierwotnej i wtórnej chorób nowotworowych i innych przewlekłych scho-
rzeń. U osób chorych onkologicznie może być stosowanych wiele rodzajów 
ćwiczeń fizycznych przy odpowiednim dostosowaniu obciążenia i intensyw-
ności ćwiczeń do stanu oraz możliwości chorego. Stan chorego jest podsta-
wą do planowania fizjoterapii. 

Ćwiczenia powinny być różnorodne, aby zaktywizować jak najwięcej 
mięśni. 

Najbardziej wskazane są ćwiczenia czynne (w pozycji siedzącej lub leżą-
cej), czyli wykonywane samodzielnie przez chorego. Jeżeli stan chorego nie 
pozwala na ćwiczenia czynne, powinniśmy wykonywać ćwiczenia bierne, 
czyli wspomagane rękoma opiekuna.

W fizjoterapii osób chorych przewlekle i onkologicznie, pozytywnych 
efektów możesz oczekiwać w takich dolegliwościach jak: obrzęki, ból mięś-
ni, zmęczenie, spadek siły i masy mięśniowej, przykurcze mięśni, zaparcia, 
zaleganie wydzieliny w drzewie oskrzelowym. Aktywność fizyczna wspo-
maga sen (poprawia jakość snu), pozwala też budzić się bardziej wypoczę-
tym, wzmacnia i relaksuje. 

Większość ćwiczeń zmniejsza poziom zmęczenia, muszą być jednak sto-
sowane z częstymi przerwami, uzupełnione przez ćwiczenia oddechowe. 
Ćwiczenia na zmęczenie pozwalają odprężyć się, sen po ćwiczeniach jest 
bardziej wydajny, głębszy. 

Ćwicz po kilka minut, rób częste przerwy, wyznaczaj „nagrody” za zre-
alizowany czas ćwiczeń i pokonywanie trudności. Przy osłabieniu należy 
szukać przyczyny (czy osłabienie jest chwilowe, czy wynika z choroby). 
Ćwicz, wtedy gdy masz lepsze dni. Większość ćwiczeń pozwala wzmocnić 
osłabione mięśnie lub zatrzymać spadek siły mięśni (efekt zależy od etapu 
i zaawansowania choroby). Ból (może wynikać z długotrwałego bezruchu). 
W takiej sytuacji zmniejsz zakres ruchu, rób przerwy, weź zalecany lek prze-
ciwbólowy. Przy nudnościach, wymiotach, zwolnij ćwiczenia, rób częstsze 
przerwy, wywietrz pokój, częściej włączaj ćwiczenia oddechowe.

Opracowanie: dr Roman Hawro
specjalista fizjoterapii
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