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Definicja: 
Ćwiczenia obejmujące określony obszar narządu ruchu u chorego, u którego 

w teście Lovetta siła mięśni wynosi 0 lub 1. Wykonywane przez pielęgniarkę, 
rehabilitanta lub rodzinę bez jego współudziału. Wchodzą w zakres tzw. rehabili
tacji przyłóżkowej, którą pielęgniarka realizuje samodzielnie podczas zabiegów 
pielęgnacyjnych, takich jak kąpiel, zmiana pozycji czy zmiana bielizny. 

Cele: 
• poprawiają samopoczucie chorego; 
• wspomagają usamodzielnienie się chorego; 
• umożliwiają utrzymanie pełnego zakresu ruchów w stawach, prawidłową 

długość i elastyczność mięśni; 
• zmniejszają spastyczność mięśni; 
• stymulują obwodowy układ nerwowy; 
• odżywiają mięśnie i stawy poprzez poprawienie ukrwienia organizmu; 
• zapobiegają zmianom degeneracyjnym stawów i zrzeszotnieniu kości; 
• poprawiają i ułatwiają odpływ krwi żylnej z obwodu; 
• pobudzają układ krążenia i przemianę materii;
• zapobiegają przykurczom mięśni, torebki i więzadeł stawów;
• zapobiegają zapaleniu płuc, odleżynom.
Wskazania do wykonania:
• choroby układu nerwowego i mięśniowego;
• uszkodzenia kostno-stawowe;
• długotrwałe unieruchomienie.
Przeciwwskazania: niestabilne złamania, zmiany zapalne, rany, procesy za

krzepowe, bezpośrednio po urazie kręgosłupa, ciężki ogólny stan chorego, ból 
przy ćwiczeniach, wysoka temperatura.
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Przygotowanie pacjenta:
• wyjaśnienie celu i przebiegu ćwiczeń;
• uzyskanie zgody na wykonanie ćwiczeń;
• zaplanowanie czasu wykonania ćwiczeń (integrowanie z myciem, ściele

niem);
• ustalenie indywidualnego programu ćwiczeń, zależnie od stanu ogólnego 

chorego i współistniejących zaburzeń;
• ułożenie w wygodnej pozycji, w początkowym okresie choroby w pozycji 

leżącej na plecach lub na brzuchu, później w pozycji siedzącej;
• zapewnienie intymności;
• odsłonięcie lub zdjęcie odzieży z ćwiczonego odcinka ciała;
• informowanie o zamierzonym postępowaniu;
• zachęcanie do określonych zadań i chwalenie za każdy wysiłek;
• zachęcanie chorego do samodzielnego wykonywania podobnych ćwiczeń po 

stronie zdrowej.
Przygotowanie sprzętu:
• pasy, taśmy, druga osoba do stabilizowania stawu;
• stół o twardym podłożu do ćwiczeń.
Przebieg wykonania:
• wykonywanie ćwiczeń biernych po ustabilizowaniu uszkodzonego odcinka 

kręgosłupa, w kilka dni po urazie;
• umycie rąk;
• ocena zakresu ruchów w stawach;
• wykonywanie ćwiczeń delikatnie, płynnie, powoli, równomiernie, pewnie, 

nie sprawiając bólu;
• wykonywanie ćwiczeń przez 15-30 min, 2-3 razy w ciągu dnia, podtrzymu

jąc bliższy i dalszy odcinek uruchamianego stawu; odcinek bliższy stawu powi
nien spoczywać na podłożu i należy go jeszcze stabilizować, przytrzymując jedną 
ręką lub przywiązując do podłoża lub może to robić druga osoba; odcinek dalszy 
ująć należy jedną ręką, jeżeli jest mały, albo dwiema, gdy jest duży; stopa powin
na być poza podłożem;

• wykonywanie po 15-20 ruchów w jednej płaszczyźnie w każdym stawie;
• wykonywanie ruchów w płaszczyźnie: strzałkowej (przednio-tylnej), czoło

wej (bocznej), poprzecznej (horyzontalnej);
• obejmowanie kolejno odcinków proksymalnych, a następnie dystalnych;
• stopniowe przechodzenie do ruchów globalnych, wieloosiowych i wielo

płaszczyznowych o coraz większym zakresie;
• wykonywanie ruchów w pełnym zakresie fizjologicznym, jeśli to możliwe 

synchronicznie z ruchami oddechowymi i z dociskiem na powierzchnie stawowe;
• wykonywanie ćwiczeń biernych po stronie porażonej, a po zdrowej czyn

nych lub po obu stronach ćwiczeń biernych;
• rozpoczęcie wykonywania ćwiczeń od kończyny górnej;
• kontrolowanie tętna w trakcie zabiegu.
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A. Ćwiczenia bierne kończyny górnej:
• ułożenie chorego w pozycji płaskiej na plecach;
• wyprostowanie kończyny górnej;
• unoszenie i opuszczanie wyprostowanej kończyny górnej (w płaszczyźnie 

przedniej, bocznej, skośnej);
• unoszenie i opuszczanie zgiętej w stawie łokciowym kończyny górnej 

(w płaszczyźnie przedniej, bocznej, skośnej);
• odwodzenie i przywodzenie kończyny górnej wyprostowanej w płaszczyź

nie bocznej;
• przenoszenie kończyny górnej na przeciwległe ramię w płaszczyźnie skoś

nej;
• wykonywanie ruchów okrężnych w stawie barkowym;
• zginanie i prostowanie kończyny górnej w stawie łokciowym;
• zginanie i prostowanie dłoni w stawie nadgarstkowym;
• odwracanie i nawracanie dłoni w stawie nadgarstkowym;
• wykonywanie ruchów okrężnych dłoni w stawie nadgarstkowym;
• zginanie i prostowanie palców rąk;
• odwodzenie i przywodzenie palców rąk;
• zaciskanie dłoni w pięść;
• ubranie chorego;
• ułożenie w zleconej pozycji.
B. Ćwiczenia bierne kończyny dolnej:
• ułożenie chorego na plecach lub na brzuchu w pozycji płaskiej;
• wyprostowanie kończyny dolnej;
• unoszenie do maksymalnej wysokości i opuszczanie do pozycji wyjściowej 

kończyny dolnej;
• odwodzenie i przywodzenie kończyny dolnej;
• zginanie i prostowanie kończyny dolnej w stawie kolanowym;
• wykonywanie powolnych ruchów krążenia w stawie biodrowym;
• zginanie i prostowanie stopy w stawie skokowym;
• odwodzenie i przywodzenie stopy w stawie skokowym;
• wykonywanie ruchów okrężnych stopy w stawie skokowym;
• ułożenie w zleconej pozycji.
C. Ćwiczenia bierne głowy (z wyjątkiem chorych po udarach mózgu):
• zginanie do przodu i prostowanie głowy;
• odchylanie do tyłu i prostowanie głowy;
• zwracanie twarzy na prawą i lewą stronę;
• przygięcie głowy do barku prawego, a następnie lewego.
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