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SŁOWO WSTĘPNE
Kristof (Krzysztof) Jacunski
Współzałożyciel i Prezes Origin Polska

Origin Polska wprowadziła niedawno do swo-
ich ośrodków w Otwocku i Krakowie program 
rehabilitacji dla osób doświadczających rożne-
go rodzaju komplikacji zdrowotnych po prze-
byciu choroby COVID-19, określanych mianem 
zespołu postcovidowego. 

Kwestia zespołu postcovidowego wciąż nie 
jest w Polsce szeroko omawiana, a cierpiące 
nań osoby nie mogą oczekiwać refinansowa-
nia leczenia w ramach powszechnego ubez-
pieczenia zdrowotnego.  

Artykuł powstał na podstawie licznych mate-
riałów i informacji zebranych na przestrzeni 
ostatnich kilku miesięcy. Wynika z nich jasno, 
że w obliczu nadal trwającej pandemii i olbrzy-
miej liczby zachorowań,  ten rodzaj rehabilitacji 
stanie się już wkrótce nieodzowny dla tysięcy 
osób. 

Mimo że wirus powodujący COVID-19 gnębi 
nas już od ponad roku, a liczba przypadków na 
całym świecie w chwili obecnej przekroczyła 
30 milionów - w tym prawie 1 milion śmiertel-
nych - wciąż niewiele wiemy o tej bardzo zło-
żonej chorobie oraz jej następstwach. 

Spektrum kliniczne COVID-19 jest bardzo zróż-
nicowane. Z dotychczasowych statystyk wyni-
ka, że prawie 40% zakażonych osób przeszło 
chorobę bezobjawowo. W grupie osób z ob-
jawami 80% przeszło chorobę łagodnie, oko-
ło 15% wymagało hospitalizacji, z czego mniej 
więcej 5% trafiło na oddziały intensywnej tera-
pii i wymagało mechanicznej wentylacji, którą 

przeżyło niespełna 20% chorych. 
Na początku pandemii, Światowa Organizacja 
Zdrowia podawała, w oparciu o dane otrzy-
mane z kilkudziesięciu krajów, że w łagodnych 
przypadkach czas od wystapienia objawów do 
wyzdrowienia klinicznego, wynosił około 2 ty-
godnie; w cięższych przypadkach powrót do 
zdrowia trwał od 3 do 6 tygodni. Wydawało 
się wówczas, że u przeważającej większości 
ozdrowieńców, szczególnie osób młodych i 
tych bez wcześniejszych chorób współistnieją-
cych, Covid-19 miał łagodny przebieg i nie pro-
wadził do późniejszych powikłań. 
 
Od tamtego czasu sytuacja znacznie się zmie-
niła. Dzisiaj coraz częściej i głośniej mówi się 
o długotrwałych skutkach tej choroby. Pod 
koniec zeszłego roku brytyjski instytut NICE 
wprowadził oficjalny termin zespół postco-
vidowy. Odnosi się on w ogromnej mierze do 
osób zarażonych skąpo-objawowo, bardzo 
często ludzi młodych i nieobciążonych wcze-
śniej żadnymi schorzeniami. Tzw. „covidowi 
długodystansowcy” (long covid/long haulers) 
to osoby u których objawy utrzymują się przez 
długi okres czasu po zaniknięciu wirusa. Mogą 
one obejmować chroniczne, silne osłabienie, 
często uniemożliwiającego poruszanie się, 
trudności z oddychaniem, kaszel, uporczywe 
uczucie bólu w klatce piersiowej, kołatanie ser-
ca, długotrwałe bóle głowy, zaburzenia snu i 
funkcji poznawczych, zaburzenia osobowości i 
problemy mentalne, zawroty głowy, bóle mię-
śni i stawów, objawy lęku, depresji, bóle brzu-
cha, nudności, biegunkę.

Zespół postcovidowy - nowe wyzwanie
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W połowie zeszłego roku, międzynarodowy 
zespół naukowców z 6 uniwersytetów zaprosił 
do udziału w badaniach ankietowych osoby w 
wieku między 30-49 lat, które przebyły choro-
bę COVID-19 i przez wiele miesięcy cierpiały 
lub nadal cierpią na szereg poważnych dolegli-
wości. Zgłosiło się 3762 pacjentów z 56 krajów. 
U większości z nich czas powrotu do zdrowia 
na poziomie sprzed zakażenia wirusem trwał 
6 miesięcy - pozostali nadal doświadczają 
znacznego obciążenia objawami, mimo że od 
zachorowania upłynęło co najmniej 7 miesięcy.

Podobne wyniki uzyskała amerykańska rządo-
wa agencja CDC (Centrum Kontroli Zachoro-
wań i Prewencji). Latem 2020r. przeprowadziła 
ona wieloetapowy sondaż telefoniczny wśród 
niehospitalizowanych osób dorosłych, które 
miały dodatni wynik testu zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2. Spośród osób w wieku 18-34 lat, 
u których nie występowały choroby współist-
niejące, 20% nie wróciło do pełnego zdrowia. 
Długotrwale problemy zdrowotne po przeby-
ciu choroby zgłosiło 26% osób w wieku 18-34 
lat, 32% osób w wieku 35-49 lat oraz 47% osób 
powyżej 50 roku życia. Do najczęściej zgłasza-
nych objawów należały dotkliwe zmęczenie 
(71%), kaszel (61%) oraz ustawiczny ból głowy 
(61%).

Coraz liczniejsze obecnie badania medyczne 
wskazują, że u pacjentów zakażonych wiru-
sem SARS-CoV-2 obserwuje się uszkodzenia 
płuc, serca, mózgu, nerek i układu naczynio-
wego. Przypuszcza się, że uszkodzenia te spo-
wodowane są ciężkimi reakcjami zapalnymi, 
mikroangiopatią zakrzepową, żylną chorobą 
zakrzepowo-zatorową i niedoborem tlenu. Ni-
skie wysycenie krwi tlenem stwierdzono na-
wet u bezobjawowych pacjentów – stan taki 
okresla się „cichą hipoksją”. Udokumentowa-
no, że uszkodzenie narządów takich jak płuca, 
serce, mózg czy nerki utrzymuje się nawet u 
tych osób, u których wystapily tylko łagodne 
objawy. Inne czesto pojawiające sie objawy 
to osłabienie mięśni, problemy z równowagą, 
pogorszenie funkcji poznawczych i zaburzenia 
psychiczne.

Oto cytowane symptomy zespołu 
postcovidowego: 

Najczęstsze:
• Chroniczne zmęczenie
• Ból w mięśniach 
• Uporczywe bóle głowy  
• Duszność 
• Kaszel 

• Bóle stawów 
• Bóle w klatce piersiowej 

Częste:
• Trudności z myśleniem i koncentracją/

mgła mózgowa
• Depresja 
• Powtarzająca się gorączka 
• Kołatanie serca 

Rzadkie:
• Zapalenie mięśnia sercowego 
• Zaburzenia czynności płuc 
• Ostre uszkodzenie nerek 
• Zaburzenia neurologiczne takie jak zabu-

rzenia węchu i smaku, snu, trudności z kon-
centracją, problemy z pamiecią,

• Głęboka depresja, lęki, częste zmiany na-
stroju 

Niestety, bez formalnie przyjętej przez WHO 
definicji zespołu postcovidowego, trudno jest 
zebrać spójne dane oraz ocenić jak często syn-
drom ten występuje, jak długo trwa, kto jest na 
niego najbardziej narażony, co go powoduje, 
jaka jest jego patofizjologia oraz jak go leczyć i 
jak mu zapobiegać. 

Obecny, wciąż ograniczony, stan wiedzy na 
temat skutków choroby COVID-19 sprawia, że 
wiele osób nań cierpiących zgłasza, że utrzy-
mujące się u nich objawy są często bagatelizo-
wane przez lekarzy. Proste czynności fizyczne, 
takie jak wstawanie z łóżka, codzienna toaleta, 
przygotowywanie posiłków czy nawet poru-
szanie się, są dla tych osób bardzo wyczerpu-
jące. Brak możliwości zadbania o siebie i swoją 
rodzinę, niezdolność do pracy lub widoczne 
pogorszenie jej wydajności niosą ze sobą do-
datkowy stres i często są powodem depresji. 

Dlatego też nie możemy bagatelizować tych 
problemów i musimy postulować, aby nasz 
system opieki zdrowotnej był gotów do zaspo-
kojenia potrzeb tysięcy osób dotkniętych tymi 
objawami. 

Ostatnie dane wskazują, że aż 20% osób, któ-
re przeszły chorobę COVID-19 cierpi na jakąś 
formę zespołu postcovidowego. Przy tak du-
żej liczbie zachorowań, problem ten stanie się 
wkrótce bardzo odczuwalny, nie tylko społecz-
nie, ale i gospodarczo.

Życzę przyjemnej lektury

PS: na prośbę zainteresowanych pracowników 
medycznych prześlę materiały źródłowe
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Program Origin po COVID
Program rehabilitacji dla osób po przebyciu infekcji wirusem SARS-CoV-2   

zmagających się z niewydolnością oddechową i osłabieniem

Ocena powikłań obej-

mujących: zmęczenie, 

osłabienie, duszność 

kaszel, bóle głowy, bóle 

stawów oraz powikłania 

sercowo-naczyniowe, 

neurologiczne, związane z 

pracą nerek oraz ryzykiem 

zakrzepów

Zastosowanie wybranych 

zabiegów fizykoterapii 

pobudzających i przyspie-

szających regenerację 

organizmu oraz zmniej-

szających dolegliwości 

będących wynikiem 

powikłań

Codzienna porcja ruchu 

pod okiem specjalistów 

pozwalająca przełamać 

nietolerancję wysiłku 

fizycznego będącego 

skutkiem braku ruchu 

podczas choroby

Wskazówki postępowa-

nia niwelującego stopień 

powikłań pochorobowych 

na bazie broszury do 

samodzielnego kontynu-

owania ćwiczeń w domu 

po zakończeniu programu

W Centrum Origin Otwock i Centrum Origin Kraków osoby cierpiące na wy-
mienione wyżej powikłania mogą skorzystać z programu specjalnej rehabili-
tacji pocovidowej, mającego za zadanie zregenerowanie organizmu. Program 
obejmuje zabiegi i terapię poprawiające pracę mięśni oddechowych i ogólną 
wydolność organizmu i ukierunkowany jest na remisję choroby, poprawę wy-
dolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej  
i ogólnej sprawności fizycznej, profilaktykę zakrzepową oraz wsparcie zdrowia 
psychicznego. Każdy pacjent poddany jest indywidualnej ocenie uwzględnia-
jącej poziom tolerancji wysiłku fizycznego oraz aktualny stan zdrowia, w tym 
współistniejące choroby przewlekłe. 

Szczegółowy zakres programu
znajdziesz na naszej stronie internetowej 
originpolska.pl w zakładce POST-COVID



NEW LIFE | Nr 6 / 2021

6

Rozmowa z Małgorzatą Rodzeń 
Dyrektorem Rehabilitacji 

PCRF Votum
Autor: 

Bożena Jędrzejczak
Dyrektor Centrum Origin Otwock

W czerwcu 2019r. Centrum Origin Otwock podpisało 
umowę o współpracy z Polskim Centrum Rehabilitacji 

Funkcjonalnej Votum (PCRF Votum). Dzisiaj po kilkunastu 
miesiącach  intensywnej, ścisłej współpracy poprosiłam 
p. dyrektor rehabilitacji PCRF, p. Małgorzatę Rodzeń o jej 

podsumowanie.
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B.J.: Jak doszło do zainteresowania się Pań-
stwa naszą firmą i nawiązaniem z nami współ-
pracy.

M.R.: PCRF Votum od kilkunastu lat prowadzi 
w swoim ośrodku w Krakowie rehabilitację 
pacjentów z problemami neurologicznymi, 
głównie po wypadkach komunikacyjnych, ale 
również pacjentów, którzy doznali udaru, wy-
lewu krwi do mózgu, pacjentami w stanie mi-
nimalnej świadomości oraz w stanie śpiączki. 
Wypracowaliśmy własne programy i techniki 
rehabilitacji, zbudowaliśmy doskonały zespół 
fizjoterapeutów i opiekunów dzięki którym 
odnosimy ogromne sukcesy w przywraca-
niu pacjentom sprawności fizycznej i psy-
chicznej, we włączaniu ich na nowo w życie 
rodzinne i społeczne. Powiem nieskromnie, 
że odnieśliśmy sukces na polskim rynku. Pa-
cjenci przyjeżdżają do nas z całego kraju.
Naszym nadrzędnym celem zawsze jest 
dobro pacjenta, dlatego od lat staramy się 
usprawniać i unowocześniać metody rehabi-
litacji. Przez lata borykaliśmy się z problemem 
braku miejsc dla naszych pacjentów i wresz-
cie ponad trzy lata temu postanowiliśmy po-
szukać partnera, z którym moglibyśmy roz-
szerzyć nasze możliwości rehabilitacji. Nowo 
otwarte Centrum Origin w Otwocku stało się 
odpowiedzią na te potrzeby. Zachwycił nas 
rozmach inwestycji, wspaniała lokalizacja w 
pięknym parku leśnym, a przede wszystkim 
supernowoczesne wyposażenie ośrodka. 
Chcę tutaj podkreślić, że nasze standardy są 
bardzo wysokie i takie też wymagania mieli-
śmy w stosunku do COO. 

B.J.: Moim zdaniem doszło do bardzo ko-
rzystnej fuzji kompetencji i możliwości. Ze 
strony PCRF Votum do współpracy stanęli 
niezwykle doświadczeni fizjoterapeuci z bez-
precedensową w skali kraju historią sukce-
sów zawodowych. Z naszej strony wprowa-
dziliśmy do partnerstwa unikatowy na skalę 
całego kraju sprzęt i młody, ambitny, dobrze 
wyszkolony zespół fizjoterapeutów. Od po-
czątku widać było zapał z obu stron. Nasi 
fizjoterapeuci uczyli się od Was doskonale 
wypracowanych metod fizjoterapii funkcjo-
nalnej, a zespół PCRF Votum mógł włączyć 
do swoich technik fizjoterapii nasze urządze-
nia robotyczne. Wydaje mi się, że to połącze-

nie sił wzmogło możliwości rehabilitacji, a 
tym samym zwiększyło szanse na odzyska-
nie sprawności przez rzesze pacjentów.

M.R.: Kilkanaście miesięcy to wprawdzie nie-
długi okres współpracy, ale wystarczający 
by zebrać doświadczenia i doskonalić nasz 
model współpracy tak, aby pacjenci czuli się 
u nas bezpiecznie i byli zadowoleni z opieki 
jaką ich otaczamy. 
Ten niespełna dwu-letni okres pozwolił na 
zbudowanie profesjonalnej współpracy po-
między PCRF a Origin, opartej na wzajemnym 
zaufaniu tak w kręgu zespołu specjalistów, 
jak i kadry zarządzającej. Dzięki temu może-
my efektywnie prowadzić rehabilitację pa-
cjentów, na wielu etapach, wspólnie. Razem 
możemy zastanawiać się nad doborem opty-
malnych rozwiązań dla pacjenta, nad jego 
potrzebami, kolejnymi kierunkami leczenia, 
a nawet pomagać rodzinom w pozyskiwaniu 
funduszy na dalszą rehabilitację.
Przez okres naszej współpracy pomogliśmy 
przywrócić sprawność wielu osobom, objęli-
śmy opieką wiele rodzin, które znalazły się w 
dramatycznych sytuacjach życiowych. 
Dysponujemy niezwykle doświadczoną ka-
drę, która doskonale sobie radzi z najcięż-
szymi przypadkami po wypadkach lub naj-
bardziej rozległych udarach. Dlatego często 
to my rozpoczynamy rehabilitację w naszym 
ośrodku w Krakowie, stabilizujemy pacjen-
tów, aby później przenieść ich do jednego z 
ośrodków Origin, gdy będą fizycznie i psy-
chicznie przygotowani do rehabilitacji przy 
użyciu najnowocześniejszego sprzętu, w tym 
robotycznego.
Bo często przecież kierujemy do Centrów 
Origin w Otwocku lub w Krakowie pacjentów 
opuszczających oddziały intensywnej tera-
pii, w stanach wymagających całodobowej, 
troskliwej opieki i uwagi wszystkich osób, 
pielęgniarek, opiekunów. Daliśmy rodzinom 
wsparcie fizyczne i psychiczne, nauczyliśmy 
ich jak zajmować się bliskimi, jak zaplanować 
dalsze etapy życia, udowodniliśmy,  że pomi-
mo ogromnej zmiany jaka zachodzi w ich ży-
ciu, może ono być nadal piękne i wartościo-
we, choć pełne wyrzeczeń.

B.J.: Postęp medycyny ratunkowej pozwala 
coraz częściej na ratowanie życia w przypad-
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kach, które jeszcze nie tak dawno uznano by 
za terminalne….

M.R.: O tak - od lat przybywa takich pacjen-
tów. Postęp medycyny ratunkowej  jest im-
ponujący, ale droga do odzyskania przez 
nich sprawności jest bardzo często napraw-
dę długa, a dla uzyskania oczekiwanych wy-
ników wymaga najlepszych fizjoterapeutów i 
najlepszych warunków rehabilitacji. Pacjenci 
wypisywani są ze szpitali z oddziałów inten-
sywnej opieki coraz wcześniej. Wielokrotnie 
słyszę od lekarza prowadzącego, który kon-
taktuje się ze mną szukając miejsca na dalsze 
leczenie:  „my już dla tego chorego zrobiliśmy 
wszystko, z punktu widzenia intensywnej te-
rapii, teraz kolej na was”. Jest to często praw-
da - życie zostało uratowane, ale taki chory 
będzie wymagał jeszcze długiego procesu 
stabilizacji, bo wraz z uszkodzeniem ośrod-
kowego układu nerwowego choruje wiele in-
nych układów, nie tylko układ narządu ruchu. 
W miarę upływu czasu pojawiają się proble-
my układu oddechowego, krążenia, moczo-
wego, hormonalnego itd. Wokół pierwotnego 
problemu piętrzą się nowe, często związane 
z poważnym ryzykiem. Odpowiedzialność za 
dalsze prowadzenie takich chorych spoczy-
wa nie na jednej osobie, ale na całym zespo-
le, który niestety nie ma do dyspozycji zaple-
cza jakim dysponują oddziały intensywnej 
opieki medycznej. Takiemu wyzwaniu spro-
stać mogą tylko nieliczne placówki rehabili-
tacji w Polsce.  

B.J.: W tym miejscu musimy też wspomnieć 
o relacjach z rodzinami. Bardzo często mamy 
do czynienia nie tylko z bezradnymi, cierpią-
cymi i zagubionymi w nowej sytuacji pacjen-
tami, ale z równie zagubionymi rodzinami, 
które nagle stanęły w obliczu ciężkich decy-
zji i przerastających je wyzwań. Na nas więc 
spada ciężar pomocy tym osobom - nie tyl-
ko zresztą w zakresie rehabilitacji. Jest to też 
szczególne wyzwanie dla kierownictwa, któ-
re musi odpowiednio przygotować personel 
- od pracowników biura, poprzez recepcję 
aż do zespołu pomocniczego - aby potrafili 
się odpowiednio komunikować, rozumieli ol-
brzymi stres naszych klientów i byli wyrozu-
miali w obliczu zdarzających się wybuchów 
emocji. 

M.R.: To prawda, często obserwujemy jak 
bezradni, zagubieni w nowej sytuacji pacjen-
ci i ich rodziny obdarzają nas ogromnym za-
ufaniem i wiarą w to, że dołożymy wszelkich 
starań by przywrócić im sprawność, że za-
troszczymy się o nich. Pierwsze dni, czasa-
mi tygodnie, potrafią być bardzo ciężkie, tak 
dla pacjentów jak i ich rodzin. Nasza wspólna 
możliwość pomocy rodzinom i sukcesy jakie 
osiągamy przywracając sprawność tak wielu 
osobom, same w sobie stanowią największą 
nagrodą i dają olbrzymią satysfakcję z wyko-
nywanej pracy. 
Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że w na-
szym rodzimym systemie opieki zdrowotnej 
zawsze brakowało miejsc, w których uspraw-
niani mogliby być pacjenci z rozległymi ura-
zami neurologicznymi, chorobami neurode-
generacyjnymi, z urazami wielonarządowymi, 
wymagający stałej 24 godzinnej opieki. Wy-
nika to częściowo z faktu, że równolegle do 
prowadzonej rehabilitacji tacy chorzy wyma-
gają leczenia, a to bardzo kosztowny proces.
NFZ zapewnia jedynie 6 tygodni rehabilita-
cji pacjentów neurologicznych, bez rurek, 
pegów, oraz tylko 12-miesięczną rehabilita-
cję pacjentom w śpiączce. Dlatego też PCRF 
VOTUM przyjmuje większość pacjentów ko-
mercyjnie starając się równolegle do prowa-
dzonej rehabilitacji wspierać rodziny w pozy-
skiwaniu funduszy na ten cel. Tylko część z 
pacjentów może liczyć na odszkodowania z 
tytułu ubezpieczeń, część ze wsparcia fun-
dacji i innych organizacji pożytku publicz-
nego, zbiórek, ludzi dobrej woli. Ale do tego 
potrzebna jest zarówno pomoc prawna jak 
i organizacyjna, w czym wspólnie z VOTUM 
S.A. i Fundacją VOTUM pomaga PCRF.

B.J.: Na przestrzeni ostatnich kilkunastu mie-
sięcy, dodatkowym utrudnieniem w pro-
wadzeniu usług rehabilitacyjnych stała się 
panująca wokół nas pandemia. Rehabilita-
cja ambulatoryjna została na wiele miesięcy 
wstrzymana i nadal podlega olbrzymim obo-
strzeniom, które często wręcz uniemożliwiają 
jej prowadzenie. Zaostrzony rygor sanitarno
-epidemiologiczny, mający za zadanie do-
datkowo zabezpieczyć naszych pacjentów,  
komplikuje i utrudnia pracę, podrażając jed-
nocześnie koszty operacyjne. Zwiększyło to 
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koszty usług i znacząco zmniejszyło wydaj-
ność. Pacjenci i ich rodziny często nie chcą 
zaakceptować faktu, że pomimo olbrzymich 
starań nie zawsze udaje nam się utrzymać 
najwyższe standardy. Braku personelu sprzą-
tającego, opiekunów medycznych, lekarzy, 
którzy ograniczają ilość czasu jaki są w stanie 
poświęcić naszym pacjentom - to wszystko 
ogromnie nas martwi i stresuje.   

M.R.: Rzeczywiście, w związku z  COVID-19 
powszechną obecnie sytuacją jest drastyczny 
brak na rynku pracy personelu medycznego, 
pielęgniarek, opiekunów i lekarzy. Niełatwo 
tez o wykwalifikowany personel sprzątający. 
Braki kadry w okresie pandemii stawiają dy-
rekcję naszych ośrodków przed trudnymi de-
cyzjami. Czy będziemy w stanie odpowiednio 
do naszych standardów zająć się chorym, 
którego szpital musi wypisać, często z dnia 
na dzień?

W moim odczuciu sytuacja kadrowa wydaje 
się być obecnie największym wyzwaniem, 
jako że profil pacjenta jakim się zajmujemy 
wymaga nie tylko profesjonalnej rehabilitacji, 
ale także troskliwej opieki i leczenia. 
Dlatego wszyscy  staramy się aby dobrać od-
powiednią  kadrę, stworzyć przyjazną atmos-
ferę, miejsce  pracy w którym każdy może się 
dobrze czuć. 

B.J.: Z nadzieją patrzymy na to co przyniesie 
nowy rok. Wydaje się, że pandemia pozosta-
nie numerem jeden w naszym życiu. Czego 
powinniśmy oczekiwać?

M.R.: Pandemia nauczyła nas jeszcze bar-
dziej efektywnego działania  pod wpływem 
stresu, w nowych, zmieniających się z dnia na 
dzień okolicznościach, wymogach, wytycz-
nych. Każdy dzień przynosił nowy scenariusz, 
pojawiały się kolejne zmartwienia, trudności 
w organizacji, często musieliśmy działać bar-
dzo szybko dostosowując się do panującej 
sytuacji..  

Kilkanaście ostatnich miesięcy nauczyło nas 
pracy zespołowej, gdyż okoliczności wymu-
szały koordynację działań, bliską współpracę, 
konieczność zaufania współpracownikom, 
pomagania sobie i uzupełniania się. Całej tej 

sytuacji towarzyszyła troska o naszych pa-
cjentów, bo przecież oni są tacy słabi, zdani 
na nas, to nam zaufali.

Dziś już chyba nauczyliśmy się jak postępo-
wać, zwracamy uwagę na epidemiologię, 
mamy wszystkie niezbędne środki by bez-
piecznie prowadzić terapię, zmieniliśmy nie-
co logistykę.  Nie zapominamy przy tym, że 
oprócz pacjentów z COVID jest wielu chorych 
potrzebujących dobrego leczenia i rehabilita-
cji, wielu pacjentów nas potrzebuje, by wró-
cić do zdrowia i sprawności. 

B.J.: Jako osoba niezwykle zaangażowana, z 
wielkim sercem i empatią, skąd bierzesz siłę i 
motywację do działania, skąd energia i pozy-
tywne nastawienie? 

M.R.: Kiedy dostaję wiadomości od rodzin z 
wyrazami wdzięczności za troskę, za pomoc, 
kiedy piszą do mnie, że nie wierzyli, że dałam 
im nadzieję - to właśnie dodaje mi sił, wzmac-
nia wewnętrznie. Ale zapał do działania daje 
mi też wsparcie zespołu, nas wszystkich, któ-
rzy każdego dnia dzielimy się wiadomościa-
mi co u naszych pacjentów. Tymi dobrymi i 
tymi mniej dobrymi. Kiedy już w kilka dni po 
przyjęciu chorego terapeuci komunikują mi, 
że na twarzy pacjenta pojawiają się pierwsze 
emocje, że zmienia się jej wyraz twarzy, że 
zaczyna słyszeć, że próbuje coś powiedzieć… 
wiem, że inni też rozumieją cel naszego dzia-
łania i czerpią z tego radość.

B.J.: Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę za-
równo Tobie jak i całemu zespołowi PCRF 
Votum dobrego, spokojnego roku, mocy i 
pogody ducha na każdy dzień, a także aby 
nasze wspólne działania przyniosły wymier-
ne efekty, poprawę jakości życia naszych cu-
downych podopiecznych.

M.R.: Dziękuję w imieniu swoim i zespołu 
PCRF VOTUM. Mam nadzieje że ten rok przy-
niesie nam wszystkim wiele dobrych zmian 
w życiu osobistym i zawodowym, niespoży-
tej energii, wytrwałości i wiary w to, że warto 
pomagać.
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Autor: 
Hanna Przybylska

Asystentka Zarządu Origin Polska

Jak podają liczne źródła medyczne, część osób  
po przebyciu COVID-19 doświadcza poważnych powikłań 

związanych z funkcjonowaniem układu oddechowego, 
mięśniowo-szkieletowego, nerwowego i pokarmowego.

Jak sobie poradzić 
z syndromem Post-COVID?
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Osoby, które przeszły chorobę, nawet kilka 
tygodni i miesięcy po wyzdrowieniu  wciąż 
mogą odczuwać bóle mięśniowe, bóle gło-
wy, brzucha i stawów, kaszel, powracającą 
duszność, a także zaburzenia snu i funkcji 
poznawczych lub stany lękowe. Natężenie 
objawów bardzo często uniemożliwia po-
wrót do pełnej sprawności sprzed choroby. 
Jeżeli nie są one wynikiem innych procesów 
chorobowych oraz utrzymują się od 4 do 12 
tygodni i dłużej, uznawane są za powikłania  
„post-COVID”, określane także jako syndrom 
Post-COVID lub „long covid”.

Jak powikłania wpływają na codzienne 
funkcjonowanie ozdrowieńca?

Powikłania po przebyciu COVID-19 pogar-
szają nie tylko jakość życia rozumianą jako 
komfort codziennego funkcjonowania, lecz 
również ograniczają lub wręcz uniemożliwia-
ją wypełnianie wcześniejszych obowiązków i 
funkcji społecznych. 

- Aktywność zawodowa – w zależności od 
charakteru wykonywanej pracy powikłania 
objawiające się dolegliwościami fizycznymi, 
neurologicznymi, poznawczymi i emocjonal-
nymi mogą wręcz uniemożliwiać powrót na 
dotychczasowe stanowisko. Przykładowo, 
instruktorka fitness cierpiąca na chroniczne 
zmęczenie, która przed chorobą prowadziła 
codzienne intensywne zajęcia grupowe, nie 
jest w stanie maszerować przyspieszonym 
krokiem dłużej niż 10 minut.
Nauczycielka matematyki, przygotowując się 
do powrotu do pracy, stwierdza że nie wie 
jak obsługiwać arkusza excel, który służył 
jako pomoc w organizacji zadań własnych i w 
przygotowaniu lekcji dla uczniów. Dezorien-
tacja, dekoncentracja i problemy z komuni-
kacją pogłębiają stres i zwiększają zagroże-
nie depresją.
Niezależnie od wykonywanego zawodu, 
tzw. „mgła mózgowa” będąca następstwem  
COVID, powodująca poczucie utraty kompe-
tencji jest traumatycznym przeżyciem - nie-
stety jej przypadki nie są wcale odosobnione. 

 - Obowiązki rodzicielskie – już choćby fi-
zyczne niedomagania mogą powodować 
ograniczoną zdolność do sprawowania opie-

ki nad małoletnimi dziećmi. Okresy kiedy 
dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół 
podstawowych muszą pozostawać w domu, 
nakładają na rodziców dodatkowe obowiąz-
ki. Ich wypełnianie staje się znacznie trud-
niejsze, gdy rodzic czuje się osłabiony i naj-
chętniej pozostałby w łóżku. Kiedy brakuje sił 
na wspólną zabawę czy poczytanie dziecku 
książki, nawet najbardziej zatwardziali prze-
ciwnicy oglądania telewizji i gier komputero-
wych ustępują, byle tylko mieć spokój.

- Zmiana stylu życia – praktycznie wszyst-
kie objawy będące wynikiem powikłań po 
przejściu COVID-19 skłaniają organizm do 
„oszczędzania” energii. W obawie o dalsze 
pogorszenia stanu zdrowia łatwiejsza staje 
się decyzja o ograniczaniu wysiłku, zamiast 
dążenia, choćby małymi krokami, do aktyw-
ności prowadzącej do odzyskania sprawno-
ści. Dodatkowo wzrasta zagrożenie nadwagą 
czy otyłością, co jeszcze bardziej negatywnie 
wpływa na organizm i samopoczucie.

- Niepokój wewnętrzny – oczywiste jest, że 
obawiamy się o siebie i o bliskich. Trudno wy-
zbyć się obaw o przyszłość, gdy organizm 
nie funkcjonuje jak należy, a sprawy idą źle w 
pracy i w domu. Ciężkie myśli krążące wokół 
problemów powodują zaburzania snu, więc 
koło niepokoju kręci się z uporem.

- Zmęczenie i zniechęcenie – przedłużające 
się powikłania oraz ich wpływ na codzien-
ne życie zdecydowanie mogą prowadzić do 
zmęczenia i zniechęcenia, a w konsekwencji 
do konieczności poddania się terapii psycho-
logicznej. Im wcześniej podjęta zostanie wal-
ka o poprawę zdrowia fizycznego, tym łatwiej 
będzie odzyskać równowagę psychiczną i  
normalne funkcjonowanie rodzinne i zawo-
dowe.

Jak zadbać o powrót do pełnej sprawności? 

- Rekonwalescencja pod opieką lekarza – nie 
można bagatelizować zaobserwowanych ob-
jawów. Podczas teleporad lekarskich należy 
wyczerpująco je przedstawić oraz stosować 
się do wszelkich zaleceń lekarza. Systema-
tyczne teleporady pozwalają lekarzowi mo-
nitorować stan chorego. 



NEW LIFE | Nr 6 / 2021

12

- Poddawanie się badaniom kontrolnym po-
magającym lekarzowi w postawieniu prawi-
dłowej diagnozy, rozpoznaniu problemów 
oraz podjęciu decyzji o skierowaniu na reha-
bilitację.

- Korzystanie z dostępnej rehabilitacji Post-
COVID – w wielu przypadkach rehabilitacja 
jest niezbędna dla istotnej poprawy stanu 
zdrowia i zniwelowania najbardziej dotkli-
wych objawów powikłań. Skorzystanie z 
oferty komercyjnej jest w zasięgu większości 
chorych, a oczekiwanie na finansowanie re-
habilitacji przez NFZ może okazać się ryzy-
kowne dla zdrowia. 

- Regularne wykonywanie ćwiczeń np. wg 
instruktażu – umożliwia bezpieczne, stop-
niowe odzyskiwanie sprawności i poprawę 
wydolności. Precyzyjnie dobrane pod kątem 
typu i intensywności ćwiczenia aerobowe 
wzmacniają układ oddechowy i sercowo-na-
czyniowy, a trening obwodowy poprawia wy-
trzymałość ogólną oraz stan poszczególnych 
grup mięśni. 

Jaki program rehabilitacji post-COVID 
wybrać?

Aby pozbyć się powikłań i jak najszybciej 
powrócić do pełnego funkcjonowania w co-
dziennym życiu warto skorzystać ze specja-
listycznej,  kompleksowej rehabilitacji, łą-
czącej ćwiczenia oddechowe i nowoczesne, 
skuteczne metody fizykoterapii. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób cier-
piących z powodu powikłań, Centrum Origin 
Otwock oraz Centrum Origin Kraków oferują 
specjalistyczny program rehabilitacji Origin 
Post-COVID, mający za zadanie wspomoże-
nie regeneracji organizmu. 

Program skierowany jest do osób z rozpozna-
niem ICD10 z grupy IX (J)  z numerami od J66 
do J99 i obejmuje:

1. SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE 

W ramach indywidualnych specjalistycznych 
konsultacji oferowane są:

Konsultacja fizjoterapeutyczna – ocena 
sprawności fizycznej pacjenta, na podstawie 
której dobierane są indywidualne ćwiczenia 
ruchowe i oddechowe oraz zabiegi z zakre-
su fizykoterpii. Z uwagi na zmniejszoną wy-
dolność organizmu po przebyciu COVID-19, 
terapia odbywa się pod stałym nadzorem fi-
zjoterapeuty. 

Konsultacja/terapia psychologiczna – 
przewidziana dla pacjentów uskarżających 
się na trudności z koncentracją, zaburzenia 
lękowe czy nadmierną senność.
Konsultacja/terapia logopedyczna – przewi-
dziana dla pacjentów wykazujących proble-
my z połykaniem pokarmów i płynów, a także 
z mową.

Spirometria – wykonywana w celu  oceny i 
monitorowania poprawy wydolności płuc. 
Spirometr dokonuje pomiarów objętości i po-
jemności płuc oraz przepływów powietrza 
znajdującego się w płucach i oskrzelach w 
różnych fazach oddechu. Badanie jest bez-
pieczne, bezinwazyjne i zupełnie bezbole-
sne. 

Przeciwwskazaniami do wykonania spirome-
trii są:
• przebyty zawał serca lub udar mózgu,
• przebyte operacje okulistyczne,
• podwyższone ciśnienie wewnątrzczasz-

kowe,
• odma opłucnowa,
• krwioplucie o nieznanej przyczynie,
• badania nie zaleca się wykonywać u osób 

ze znaczną niewydolnością oddechową, 
zmagających się z uporczywym kaszlem 
oraz bólem w klatce piersiowej lub jamie 
brzusznej, które mogłyby uniemożliwić 
wykonanie maksymalnego wysiłku, nie-
zbędnego podczas badania.

2. FIZYKOTERAPIA

- SIS (System Indukcyjnej Stymulacji) – rodzaj 
terapii wykorzystującej pole elektromagne-
tyczne o wysokiej intensywności. Wykazuje 
ona działanie przeciwbólowe i regenera-
cyjne, ujawnia stany zapalne i zwapnienia w 
płucach, oraz stymuluje przeponę i mięśnie 
międzyżebrowe – umożliwia to bezpośred-
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nie oddziaływanie na mięśnie oddechowe, 
niezbędne w procesie prawidłowego od-
dychania. Ponadto wspomaga mobilizację 
kręgosłupa w odcinku szyjnym i piersiowym. 
Zmniejszenie bólu może być odczuwalne już 
po pierwszym zabiegu. 

- Tlenoterapia hiperbaryczna – podczas któ-
rej pacjent, znajdujący się w specjalnej ko-
morze hiperbarycznej, oddycha 100% tle-
nem podanym w warunkach zwiększonego 
ciśnienia. Umożliwia to większe wysycenie 
tkanek tlenem, a w efekcie szybszą regene-
rację tkanek,  ustąpienie duszności, wyrów-
nanie oddechu oraz biostymulację organi-
zmu w zwalczaniu stanów zapalnych. Zakres 
programu Origin Post-COVID oferowanego w 
Centrum Origin Otwock obejmuje 4 sesje po 
60 minut w jednoosobowej komorze hiper-
barycznej. 

- Inne zabiegi wspomagające, dostosowane 
do aktualnego stanu zdrowia i możliwości 
pacjenta, dobierane są indywidualnie przez 
fizjoterapeutę.

3. AKTYWNOŚĆ RUCHOWA 

- Trening wysiłkowy aerobowy - codzienna  
sesja przy użyciu urządzeń takich jak rowery 
do rehabilitacji czy bieżnia antygrawitacyjna. 
Codzienna sesja nie przekracza 30 minut. 

- Trening oporowy na urządzeniach HUR – 
codzienna sesja nie przekraczająca 30 minut. 
Podstawą efektywnego i  bezpiecznego tre-
ningu jest dostosowanie obciążenia maszyny 
do  indywidualnych możliwości ćwiczącego. 
W  naszych maszynach, zaprogramowanie 

zindywidualizowanego  treningu możliwe 
jest dzięki zastosowaniu zaawansowanego 
oprogramowania  SmartTouch. Pozwala ono 
m.in. na ustawienie zerowego obciążenia po-
czątkowego i sterowanie płynnym  przyro-
stem obciążenia, a także zapewnia dodatko-
wą asekurację i  rejestruje osiągniecia.

4. INSTRUKTAŻ  

- Obejmuje wskazówki postępowania do 
samodzielnego stosowania opracowa-
ne przez  Krajową Izba Fizjoterapeutów we 
współpracy ze Światową Organizacją Zdro-
wia (WHO), w tym
• pozycje ciała zmniejszające uczucie dusz-

ności/ ułatwiające oddychanie 
• program ćwiczeń do wykonywania w wa-

runkach domowych. 

Ośrodki Origin oferują rehabilitację Post-
COVID w formie stacjonarnej (12 dni poby-
tu, w tym 11 dni terapii) oraz ambulatoryjnej 
(10 dni terapii w dni powszednie).

Osoby z powikłaniami po przebytej choro-
bie COVID-19 zapraszamy do zapoznania 
się ze szczegółami oferty na stronie inter-
netowej https://originpolska.com/rehabi-
litacja-post-covid/ oraz do kontaktu tele-
fonicznego z wybranym ośrodkiem:
Centrum Origin Otwock tel. 797 606 112,  
Centrum Origin Kraków tel. 536 790 930. 
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Świadomość własnych deficytów, 
a wyznaczanie celów 

w rehabilitacji neurologicznej
Autor: 

Michał Popiński
Neuropsycholog Centrum Origin Otwock

Rozpoczął się kolejny rok. To okazja do rozmyślań, podsu-
mowań i oceny tego, czego dokonaliśmy w mijającym roku. 

Naturalnym wydaje się, że te rozważania przekładają się 
na kreowanie nowych celów. 
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Rozpoczął się kolejny rok. To okazja do roz-
myślań, podsumowań i oceny tego, czego 
dokonaliśmy w mijającym roku. Naturalnym 
wydaje się, że te rozważania przekładają się 
na kreowanie nowych celów. 

Większość z nas chciałoby się zmienić, do-
konać czegoś co sprawi, że będziemy zdrow-
si, bogatsi lub nasz nowy wygląd zaskoczy 
wszystkich. Tworzymy plany i cześć z nich 
na pewno uda nam się zrealizować. Ale, jak 
co roku, cześć z nich przepadnie w codzien-
nym zmaganiach z prozą życia, część stanie 
się niewarta wysiłku, a najtrudniejsze już pod 
koniec stycznia są najzwyczajniej w świecie 
ignorowane. Za rok ponownie wyznaczy-
my najważniejsze dla nas cele i znowu tylko 
część z nich zrealizujemy. Być może dlatego, 
większość z nas słysząc o postanowieniach 
noworocznych znajomych, uśmiechnie się 
pod nosem i zapyta czy do wiosny wystarczy 
im motywacji.

Cały powyższy wstęp dotyczy zwykłych po-
stanowień, tych których niezrealizowanie nie 
pociąga za sobą konsekwencji mogących 
wpłynąć w bezpośredni sposób na nasze 
przyszłe życie. W tym artykule zajmiemy się 
wyznaczaniem celów o wiele ważniejszych i 
o wiele trudniejszych - celów, które dotyczą 
rehabilitacji neurologicznej. Dla pacjentów 
po uszkodzeniu układu nerwowego wskutek 
urazów, udarów lub innych chorób, naczel-
ny cel jest zawsze taki sam - samodzielne 
funkcjonowanie, najbardziej zbliżone do tego 
sprzed choroby. Dotyczy to różnych aspek-
tów życia, takich jak samodzielne porusza-
nie się, poprawa zdolności poznawczych, czy 
po prostu, możliwość niezależnego życia we 
własnym mieszkaniu i podejmowania auto-
nomicznych decyzji.

Powyżej często pada słowo „samodzielność”, 
ale na samym początku procesu rehabilita-
cji, wielu pacjentów potrzebuje pomocy z 
zewnątrz w wyznaczeniu celów dotyczących 
ich powrotu do zdrowia. Wynika to z faktu, że 
już we wczesnym stadium procesu docho-

dzenia do zdrowia mogą pojawić się deficy-
ty poznawcze, uniemożliwiające pacjentowi 
pełny wgląd w istotę problemów, które dla 
otoczenia są widoczne jak na dłoni. 
Jednym z takich zaburzeń jest anozognozja, 
czyli brak wiedzy, świadomości i dostrzega-
nia obiektywnie istniejących deficytów. Jak 
pacjent może wyznaczyć cel i walczyć ze 
swoimi problemami gdy ich po prostu nie do-
strzega?

 Anozognozja najjaskrawiej manifestuje się w 
Zespole Antona. Niewidzący pacjent może 
zaprzeczać temu faktowi i w konsekwencji 
opisywać nieistniejące rzeczy w polu widze-
nia. Często też usprawiedliwia swoje deficyty 
obiektywnymi przyczynami, takimi jak brak 
okularów lub brak oświetlenia w pomiesz-
czeniu. Jego odpowiedzi są wymijające i nie 
dotykają istoty problemu. 

Zespół zaniedbywania stronnego to szcze-
gólny przykład anozognozji, polegający na 
tym, iż osoba chora jest dotknięta nieświa-
domością jednej strony ciała. Pacjent nie do-
strzega niedowładu połowiczego, nie używa 
spontanicznie sprawnej ręki po stronie po-
mijanej, czyta tylko połowę tekstu z kartki, 
zakłada tylko jedną rękawiczkę lub podczas 
obiadu zjada potrawę tylko z połowy talerza. 
Zdarzają się też przypadki osób, które traktu-
ją połowę swojego ciała jak coś obcego, coś 
co nie jest ich częścią. Jak w takim razie mają 
ćwiczyć na przykład nogę, która do nich nie 
należy?

Nieświadomość własnych deficytów poja-
wia się także w zaburzeniach mowy, między 
innymi w ciężkiej odmianie afazji czuciowej, 
jaką jest „żargon afazja”. Przy tym schorzeniu 
wypowiedzi pacjenta są niezrozumiałe dla 
innych osób, a pacjent zaprzecza istnieniu 
problemów z mową i często przejawia zde-
nerwowanie. Co za tym idzie, nie próbuje po-
prawiać swoich wypowiedzi, które zawierają 
błędy i uniemożliwiają mu efektywną komu-
nikację.
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Zaburzenia pamięci to również rodzaj defi-
cytów funkcji poznawczych, w których wy-
stępuje nieświadomość własnych trudności. 
Osoby dotknięte amnezją nie są w stanie 
prawidłowo ocenić swoich trudności, ponie-
waż najczęściej nie pamiętają konkretnych 
zdarzeń utrudniających im codzienne funk-
cjonowanie. Często nawet nie pamiętają bez-
pośredniej przyczyny wystąpienia trudności, 
czyli choroby lub urazu. Nie wiedzą zatem 
nad czym mają pracować.

Na szczęście większość zaburzeń polegają-
cych na nieuświadamianiu sobie własnych 
deficytów ma przemijający charakter i z cza-
sem, w miarę postępu procesu rehabilitacji, 
zanika. Pacjent uczy się czego nie zauwa-
ża i adaptuje się do nowych warunków. Nie 
zmienia to jednak faktu, że często na samym 
początku drogi nie jest on w stanie sam wy-
znaczyć sobie celów do osiągnięcia. Nie wie 
dokąd zmierza, a to spowalnia cały proces. 
Dlatego tak ważne, szczególnie na początku 
walki z chorobą, jest cierpliwe tłumaczenie i 
wskazywanie na istniejące deficyty przez naj-
bliższe otoczenie - rodzinę, opiekunów i spe-
cjalistów zajmujących się chorą osobą. 

Oczywiście należy to robić umiejętnie, w spo-
sób dobrany do konkretnej osoby tak, by nie 
prowokować nadmiaru negatywnych emo-
cji, które nie tylko nie poprawią efektywno-
ści procesu dochodzenia do pełni zdrowia, 
ale mogą go wręcz utrudniać. Trzeba uważ-
nie obserwować reakcje naszego rozmów-
cy, wykazać się empatią, a w momencie gdy 
pojawią się pierwsze sygnały świadczące o 
negatywnych odczuciach, wycofać się i po-
wrócić do rozmowy za jakiś czas. 

Specjalista zajmujący się chorym może też 
spróbować nie odnosić się bezpośrednio do 
deficytów chorego, ale odwołać się do wła-
snej wiedzy na temat choroby, na którą cierpi 
rozmówca. Zamiast powiedzieć pacjentowi 
- „Nie wiesz, że nie zauważasz lewej strony 
ciała „, często lepiej stwierdzić „czytałem że 
po udarach mózgu może pojawić się zespół 

pomijania stronnego, który polega na....”. Być 
może chory łatwiej zaakceptuje taką formę 
komunikatu i sam dopasuje te „książkowe” 
objawy do swojej sytuacji.

Skuteczną strategią jest także próba za-
aranżowania otoczenia lub poprowadzenia 
rozmowy z osobą chorą tak, by nieuświada-
miana rzeczywistość dawała o sobie znać w 
bezpieczny sposób. Bezpieczeństwo pacjen-
ta jest najważniejszą kwestią, więc nie po-
winniśmy prowadzić go przez „tor przeszkód” 
sprawiając, że co chwila będzie wpadał na 
sprzęty ustawione na pomijanej przez nie-
go stronie drogi.  Możemy jednak delikatnie 
zmienić otoczenie i poprosić pacjenta, aby 
w tych nowych warunkach wykonał zadanie, 
które zmusi go do zwrócenia uwagi na igno-
rowaną przez niego stronę przestrzeni.

Na wszystkich etapach opisanego procesu 
musimy uzbroić się w cierpliwość i wybaczyć 
osobie chorej irytację lub oczywiste zaprze-
czanie faktom oraz stworzyć atmosferę życz-
liwości, podkreślając związek jego zaburzeń 
z niezależną od niego chorobą.

Uświadomienie sobie przez chorego swoich 
deficytów i możliwości to klucz do zaplano-
wania efektywnej strategii rehabilitacji i wy-
znaczenia realnych celów. Tylko poznanie 
„wroga” umożliwi pacjentowi skuteczną z 
nim walkę, a w konsekwencji sukces w pro-
cesie powrotu do zdrowia. Jest wiele scho-
rzeń związanych z uszkodzeniem mózgu, 
uniemożliwiających choremu prawidłowy i 
obiektywny wgląd we własne problemy - a 
my, którzy otaczamy pacjenta powinniśmy 
zadbać, aby w najmniej przykry sposób do-
wiedział się na czym polegają jego rzeczywi-
ste trudności. 
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Chore słowa
Autor: 

Danuta A. Matukiewicz
Neurologpoeda Centrum Origin Otwock

Dyzartrię na ogół łatwo rozpoznać 
– wystarczy posłuchać kilku zdań, które wypowiedział chory. 

Jest to jedno z najcięższych zaburzeń mowy. 

Przyczyny dyzartrii
Dyzartria charakteryzuje się zaburzeniami 
czynności aparatu wykonawczego, mięśni ję-
zyka, podniebienia, gardła i krtani. Powstaje 
na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg uner-
wiających narządy mowne (artykulacyjne, fo-
nacyjne i oddechowe).

Jej istotę stanowi przede wszystkim narusze-
nie prawidłowej artykulacji. U osób dorosłych 
przyczyny wywołujące dyzartrię  powodują 
zaburzenia mowy już ukształtowanej, nato-
miast u dzieci wpływają hamująco na rozwój 
mowy - zwłaszcza jeśli uszkodzenia są wro-
dzone lub nabyte w pierwszych latach życia.
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Cechy dyzartrii
• Mowa osób z dyzartrią jest niewyraźna, 

zamazana, nierytmiczna, powolna lub 
przyspieszona.

• Głos bywa zwykle cichy, słaby, bezdź-
więczny z zabarwieniem nosowym lub 
przesadnie głośny z odcieniem gardło-
wym. 

• Wypowiadanie głosek, sylab i wyrazów 
jest utrudniona, ponieważ zaburzeniom 
ulega dźwiękowa strona języka i prozodia 
mowy.

• Chorzy mają trudności z przekazywaniem 
swoich myśli, gdyż ich mowa zostaje na-
ruszona pod względem leksykalnym i 
gramatycznym. 

• Chorzy rozumieją mowę i nie brakuje im 
słów, tylko samo mówienie stanowi dla 
nich problem. 

Cel i przebieg terapii
Zaburzenie to można sklasyfikować na wiele 
sposobów w zależności od umiejscowienia 
oraz istoty zmian jakie zaszły u chorego. 
Specjalista neurologopeda na podstawie ba-
dania oceni rodzaj dyzartrii i zaproponuje te-
rapię. 

Istoty terapii neurologopedycznej nie sta-
nowi nauczenie pacjenta bezbłędnej mowy, 
lecz doprowadzenie do sytuacji by jego wy-
powiedzi były zrozumiałe dla otoczenia i po-
zwalały na komunikowanie się z ludźmi. Cel 
można osiągnąć dzięki kompleksowej terapii 
uwzględniającej równolegle postępowanie 
medyczne, logopedyczne i rehabilitacyjne. 

Terapię rozpoczynają ćwiczenia usprawniają-
ce narządy artykulacyjne. Wykonuje się ma-
saż języka i warg.  Kolejnym krokiem są ćwi-
czenia związane z czynnością jedzenia, czyli 
lizanie, oblizywanie warg i dziąseł, mlaskanie 
i cmokanie wargami. Do tego etapu włączyć 
należy ćwiczenia relaksujące oraz ćwiczenia 
fonacyjne i artykulacyjne. Przedłużanie sa-
mogłosek, śpiewanie, mówienie szeptem.

W kolejnym etapie rehabilitacji usprawniamy 
funkcje mowy stosując ćwiczenia oddecho-
we, mające na celu pogłębienie wdechu i 
wydłużenie wydechu (faza wydechowa po-
winna trwać co najmniej 10 sekund, co stano-

wi minimum fizjologiczne).

Następnie rozpoczynamy ćwiczenia fonacyj-
ne , które zwiększają lub zmniejszają napię-
cie mięśni krtani i gardła oraz doprowadzają 
do umiejętności regulowania głosu w trakcie 
mówienia, wypracowanie miękkiego nasta-
wienia głosu. Do tego rodzaju ćwiczeń zali-
cza się przedłużanie samogłosek, kilkakrotne 
powtarzanie tej samej samogłoski w różnym 
tempie. 

Grupę ćwiczeń zamykają ćwiczenia artyku-
lacyjne. Mają one na celu modyfikację zabu-
rzonej artykulacji. 

Dyzartrię należy leczyć, aby umożliwić lub 
poprawić komunikację  z otoczeniem cierpią-
cej na nią osoby oraz zapobiegać wyklucze-
niu społecznemu. Efekty terapii zależą w du-
żej mierze od rozległości zaburzeń, rodzaju i 
stopnia ciężkości dyzartrii. 

Duże znaczenie odgrywa również moty-
wacja chorego, czas rozpoczęcia terapii od 
momentu zachorowania oraz współpraca z 
opiekunami chorego i terapeutą. 
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Magia mojego zawodu
Autor: 

Natalia Rybałtowska
Opiekun Medyczny Centrum Origin Otwock

Wydaje się, że opiekunem można zostać w każdej chwili - 
większość z nas nim bywa - mam tu na myśli momenty, 

kiedy ktoś potrzebuje naszej pomocy. 

Dzieje się wtedy coś wyjątkowego. Zmieniam 
się w innego człowieka, moje serce staje się 
bardzo aktywne i pojemne. Moje dłonie stają się 
krajobrazem mojego serca. Potrafię być bardzo 
troskliwa, opiekuńcza, oddaję część siebie dru-
giej osobie. Takich momentów mamy w naszym 
życiu wiele. 

W moim - od takiej chwili minęło 7 lat. Moje pra-
gnienia i marzenia skupiały się wokół tego, aby 
najbliższa mi osoba wybudziła się ze śpiączki. 
Byłby to dla nas wielki cud. Całą rodziną chcieli-
śmy „tylko” i „aż tylko” być razem. Usłyszeć głos, 
zobaczyć spojrzenie oczu, poczuć dotyk, cie-
pło. Kiedy odchodzi najbliższa osoba to właśnie 
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tego nam najbardziej potrzeba. 

To wydarzenie oraz wszystko co wówczas prze-
żywałam i o czym myślałam sprawiło, że posta-
nowiłam zostać opiekunem medycznym, aby 
oprócz wykonywania czynności opiekuńczych 
i pielęgnacyjnych, dawać serce i szczerą troskę.

Urazy neurologiczne zabierają nam przede 
wszystkim możność skomunikowania się z na-
szymi bliskimi. Mamy wówczas dwa wyjścia 
- poddać się albo walczyć. Walka o życie jest 
chyba zdecydowanie najbardziej emocjonal-
nie wyczerpującą walką. Ważne staje się wtedy 
wsparcie otoczenia. Dziś, kiedy patrzę na to z 
perspektywy 7 lat, widzę sens każdej wykony-
wanej czynności. 

Wiem co myśli człowiek, który widzi bliską so-
bie osobę bez oznak życia na OIOM-ie. Od 1,5 
miesiąca pod respiratorem… W oczach lekarzy 
pustka, niepewność, „perspektywa rośliny do 
końca życia…” – słychać w myślach.

Kilka kropli grapefruita, kilka kropli cytryny bu-
dziły zmysł smaku, na uszach słuchawki z ulu-
bioną muzyką. Przemieszczanie się z miejsca 
na miejsce. Wybudzenie przyszło w urodziny. 
Nowe narodziny. Potem poszukiwania najlep-
szego ośrodka, neurologa, rehabilitanta, logo-
pedy, terapeuty zajęciowego. Dzięki nim moż-
liwe jest zbudowanie się od nowa, odzyskanie 
mowy, słuchu, możliwości komunikacji z naj-
bliższymi. Powrót do życia, do samodzielno-
ści, aby móc znów rozpocząć pracę, wrócić do 
swoich kompetencji.

Czasem myślę, że jako opiekunowie pracujemy 
w cieniu tych specjalistów. Ale tak naprawdę 
to my jesteśmy łącznikami między nimi a pa-
cjentami i to my jesteśmy najbliżej podstawo-
wych potrzeb pacjentów. Często sama staję się 
świadkiem przemiany np. w komunikowaniu. 
Dziś jestem przekonana, że także ode mnie, 
jako opiekuna, wiele zależy – czy i jakie będą 
postępy w codziennym zdobywaniu samo-
dzielności. Wiem, że pomaganie osobie chorej 
i niesamodzielnej jest pełne wyzwań i trudu. 
Podczas sprawowania opieki musimy zapew-
nić takie warunki, aby nasz podopieczny czuł 
się komfortowo i bezpiecznie. W każdym z nas 
pojawia się współczucie, które może utrudniać 
działanie. Jednak z czasem widzimy tę lep-
szą stronę. To współczucie może być źródłem 
szczęścia, radości i dobrego serca – serca, które 
daje nam paliwo na kolejne etapy towarzysze-

nia naszym pacjentom. Cenię sobie wartości 
takie jak dobroć, czułość, szczerość i sprawie-
dliwość, bo wierzę, że dzięki nim możemy przy-
sporzyć dobra i szczęścia. Dla mnie nie wynika 
to z jakiejś teorii… to po prostu kwestia zdrowe-
go rozsądku. Przed miłością i współczuciem 
nie należy uciekać. Przecież oprócz naturalnej 
dla nas wszystkich zdolności empatii jest w nas 
potrzeba zaznawania dobroci przez całe życie 
- czy to dzieciństwo, młodość czy starość. W 
życiu każdego z nas przychodzi okres zależno-
ści od innych. Ten przymusowy stan wpływa tak 
na życie opiekunów, jak i osób objętych opie-
ką. Bez zwykłej dobroci połączonej z profesjo-
nalnym pomaganiem  może być to trudne do 
zniesienia dla obu stron. Każdy z nas wie jak 
ważna jest granica między samodzielnością, a 
wyręczaniem. Każdy z nas szuka rozwiązań, aby 
pacjent jak najwięcej robił sam - my możemy 
tylko asystować, towarzyszyć. Czasem brakuje 
nam cierpliwości: „przecież ja to zrobię szybciej, 
lepiej, dokładniej, NIE MA CZASU!!!” 

Czy stanie się coś złego, jeśli dana czynność 
będzie realizowana wolniej, mniej dokładnie, 
ale przez samego pacjenta? Mój CZAS…a satys-
fakcja z samodzielnego działania PACJENTA. To 
TUTAJ jest jedno z najważniejszych miejsc do 
stawiania sobie celów! 

Każdy opiekun w swoim życiu przechodzi bar-
dzo dużo, bez względu na to komu towarzyszy i 
z jaką pasją podchodzi do zawodu. Każdy z nas 
potrzebuje innego czasu aby wrócić do normal-
ności. Wybrałam ten zawód, aby jeszcze bar-
dziej przygotować się do pomagania rodzinom. 
Staram się zrozumieć choroby, poznaję techniki 
opiekuńcze i pielęgnacyjne, aby moje zawodo-
we działania były skuteczniejsze. Pomagając in-
nym doświadczam wiele radości. Zmieniam się, 
mam nadzieję, że na lepsze, Jednocześnie sta-
ram się pamiętać jak ważna jest troska o siebie.

W moim zawodzie to bardzo ważne i mam 
świadomość, że lepiej tego nie zaniedbywać. 
Im lepiej zaopiekuję się sobą, tym lepiej będę 
mogła pomóc drugiemu człowiekowi. Przecież 
tak wiele mamy wspólnego ze sobą.

Ktoś powie, że moja historia ma happy end. Ja 
odpowiem, w tym momencie TAK. Osoby któ-
rymi się opiekuję obdarzają mnie zaufaniem 
doświadczam wiele dobra, co sprawia, że mam 
wiarę w sens życia i pracy, która może zdziałać 
cuda.
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Na samą myśl 
przechodzą ciarki

Autor: 
Katarzyna Grzegrzółka

Terapeutka Zajęciowa Centrum Origin Otwock

Na samą myśl przechodzą Cię ciarki, jest Ci zimno, myślisz że to 
fanaberia, a przed oczami masz perspektywę zapalenie płuc? 

Prawdopodobnie jeszcze nigdy nie doświadczyłeś kąpieli w zimnej 
wodzie czyli morsowania, o którym trochę  opowiem, bo jestem 

„morsem”.
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Znana ze swoich właściwości kąpiel w zimnej 
wodzie staje się coraz modniejsza wśród mi-
łośników zdrowego stylu życia. 

Jego historia sięga starożytnego Rzymu i 
wiąże się z kulturą łaźni miejskich. Goście po 
zażyciu ciepłych kąpieli zanurzali się we frigi-
darium, czyli w basenach z zimną wodą, które 
czasami schładzano dodatkowo śniegiem. W 
Polsce działa ponad 100 klubów morsa oraz 
wiele stowarzyszeń nieformalnych. Najstar-
szy z nich liczy ponad 40 lat, zrzesza prze-
szło 400 osób (najmłodsze dziecko ma 5lat, 
a najstarsza kobieta 90) - jest to Gdański Klub 
Morsów. 

Moja przygoda z morsowaniem rozpoczęła 
się po zakończeniu izolacji domowej. Okres 
zakażenia koronawirusem wspominam nie-
zbyt dobrze - nie ze względu na przebieg 
choroby, ale izolację i przymus pozostania w 
domu. Był to czas wielu przemyśleń, pomy-
słów - tak zrodził się jeden z nich, czyli mor-
sowanie.

Pamiętam euforię i radość wynikającą z per-
spektywy doświadczenia czegoś nowego. 
Zebrałam dokładne informacje na temat 
przygotowania do kąpieli. Ważna i podsta-
wowa jest trwająca ok. 15minut rozgrzewka. 
Podczas jej trwania nie wolno się spocić. Roz-
bierać należy się stopniowo. Przed samym 
wejściem do wody osłania się głowę czapką, 
a ręce rękawiczkami - są to miejsca które naj-
szybciej tracą ciepło. 

Po odbyciu rozgrzewki, stopniowo zanurzy-
łam się w lodowatej wodzie do wysokości 
pach. Na całym ciele czułam wbijające się 
szpileczki, które stopniowo przestały bo-
leć - uczucie nie do opisania. Wytrzymałam 
7minut - ale nie czas jest tu najważniejszy 
tylko przełamanie strachu przed zanurze-
niem.  Pierwsze nie powinno przekraczać 1-2 
minut. Po wyjściu z wody przez około 5minut 
nie czuje się zimna - jest to idealny moment 
na ubranie się i gorącą herbatę. Emocje do-
świadczane po wyjściu z wody ciężko jest do 
czegokolwiek porównać - jest to ogromna 
dawka energii, a hormony szczęścia pracują 
na najwyższych obrotach nawet cały dzień.
Coraz bardziej uzależniam się od morsowa-
nia.   Zażywając kąpieli w pobliskich rzekach 
i jeziorach, raz a nawet dwa razy w tygodniu, 
odczuwam ich dobroczynny  wpływ na orga-
nizm. 

Przykładowe korzyści płynące z morsowania:
• pomaga uzyskać długowieczność, obni-

żając wiek biologiczny nawet o 8-16lat
• pomaga utrzymać lepsze zdrowie, hartuje 

organizm
• zwiększa ruchomość stawów
• zmniejsza bóle reumatyczne, bóle sta-

wów, po kontuzjach, przy zakwasach mię-
śni

• wywiera pozytywny wpływ na funkcjono-
wanie układu kostnego

• wzmacnia układ sercowo- naczyniowy
• poprawia ukrwienie skóry, opóźnia jej sta-

rzenie
• normalizuje poziom cholesterolu i cukru
• pomaga w pracy nad figurą
• redukuje stres, pomaga walczyć z depre-

sją 
• dodaje wigoru i energii
• Ale są także przeciwskazania – wśród 

nich: 
• problemy z sercem i krążeniem
• nadciśnienie
• choroby mózgu
• padaczka
• bolerioza

Każda osoba niepewna swojego stanu zdro-
wia powinna skonsultować się z lekarzem.
Zamiennikiem morsowania, który prawdopo-
dobnie będzie łatwiejszy w przełamaniu stra-
chu i bariery psychologicznej, jest kriosauna. 
Jej dobroczynne działanie można odczuć już 
po serii kilkuminutowych sesji.

Krioterapia to sposób leczenia poprzez pod-
dawanie organizmu ludzkiego skrajnie niskim 
temperaturom: od -120 do nawet -160 st. C. 
Można stosować ją ogólnie lub jedynie miej-
scowo. Zabieg trwa od 2 do 3 minut i może 
być przeprowadzany jednorazowo bądź w 
seriach po 10 - 14 powtórzeń (maksymalnie 
dwa razy dziennie). W medycynie kriotera-
pia bywa wykorzystywana jako metoda le-
czenia zapalenia stawów, naderwań ścięgien 
czy mięśni oraz w zwalczaniu przewlekłego 
i patologicznego bólu. Chętnie sięga po nią 
zwłaszcza medycyna sportowa. Zaledwie kil-
ka lat temu zalety krioterapii docenili także 
lekarze dermatolodzy i kosmetolodzy. 

Taki zabieg, realizowany pod okiem doświad-
czonego fizjoterapeuty jest dostępny w Cen-
trum Origin Otwock. 

Zimna woda leczy od dawna, co potwierdza 
również polskie powiedzenie „Zimna woda 
zdrowia doda”. Czy się z tym zgadzam? Tak! 
Nic tak nie wpłynie na ciało i ducha i na pew-
no pomoże na jesienno-zimową chandrę, 
która doskwiera. Serdecznie polecam! 
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